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1 - lntrodu~ao 

A electricidade e urn bern que nao e vendido a urn prec;;:o unico, mas sim 
de acordo com uma estrutura tarifaria, a qual incorpora, em geral, uma tarifa 
fixa e urn prec;;:o unitario, sendo este variavel em func;;:ao da quantidade vendida 
a cada consumidor num dado perfodo de tempo. 

Esta estrutura de tarifas ou de prec;;:os por blocos levanta dois tipos de 
problemas. 0 primeiro tern a ver com a diversidade de prec;;:os com que se 
depara o consumidor, nomeadamente urn prec;;:o marginal, para cada bloco e, 
ainda, urn prec;;:o media (que diferira de consumidor para consumidor, consoan
te a quantidade de electricidade por este consumida). Perante tal variedade de 
prec;;:os, e 16gico inquirir qual ou quais os relevantes para incluir na func;;:ao de 
procura de electricidade: todos os prec;;:os, o prec;;:o media ou o prec;;:o marginal 
(e, neste caso, qual prec;;:o marginal)? Urn segundo problema tern a ver com a 
dependemcia dos prec;;:os em relac;;:ao a quantidade consumida de electricidade: 
nao s6 o prec;;:o media, mas tambem o prec;;:o marginal, dependem da quantida
de (para determinar o ultimo e necessaria saber em que bloco terminou o con
sumo). Surgem aqui problemas de simultaneidade e identificac;;:ao, na medida 
em que, se a quantidade depende do prec;;:o (a relac;;:ao «normal»), tambem o 
prec;;:o depende da quantidade (em virtude da estrutura de tarifas). 

0 presente trabalho tern por objectivo a construc;;:ao de uma base de da
dos para as variaveis representativas do tarifario da electricidade aplicado aos 
consumidores residenciais de electricidade, em Portugal [o qual incorpora uma 
tarifa fixa e urn prec;;:o unitario valido para qualquer quantidade consumida e)], 
encontrando-se estruturado da seguinte forma: 

No n.Q 2, aborda-se, teoricamente, a construc;;:ao de urn tarifario com 
as caracterfsticas do tarifario residencial da electricidade portu
gues, a luz da teoria do monop61io regulamentado (este ponto 
enquadra-se, assim, numa perspectiva do lado da oferta); 
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No n.9 3, explana-se, teoricamente, a representa9ao do tarifario 
residencial da electricidade portugues num modelo da procura de 
electricidade (este ponto, que constitui o objective te6rico principal 
do trabalho, enquadra-se numa perspectiva do lado da procura}; 

No n.9 4, apresenta-se a constru98o de uma base de dados para as 
variaveis representativas do pr99o da electricidade residencial em 
Portugal, ou seja, trata-se da aplica9ao empfrica dos resultados 
discutidos no n.9 3; 

Finalmente, no n;9 5, sisternatizam-se as principais conclus6es do trabalho. 

2 - A determina{:aO de uma estrutura optima de tarifas a luz da teoria do 
monop61io regulamentado 

Em geral (e, em particular, no caso portugues}, a produ9ao e distribui9ao 
de electricidade e efectuada por uma s6 empresa (nao considerando algumas 
pequenas autoprodu96es que, a uma escala nacional, nao afectam a quase 
exclusividade da empresa produtora de electricidade} (3}, o que leva a conside
rar o mercado da electricidade como urn caso de monop61io, susceptfvel da 
seguinte representa9ao grafica (onde o eixo das abcissas e o eixo das quanti
dades, q; o eixo das ordenadas e o eixo dos pre9os, p; a recta p( q} representa 
a rela9ao entre o pre9o e a quantidade; a recta RMG(q} representa a rela9ao 
entre a receita marginal e a quantidade; a curva CMG(q} representa a rela9ao 
entre os custos marginais e a quantidade; a curva CMD( q} representa a rela-
9ao entre os custos medias e a quantidade}: 

FIGURA 1 

(3) Esta situa.;:ao tern vindo a ser gradualmente alterada, nos ultimos tempos, com a parti
.;:ao da Electricidade de Portugal (EDP) em va.rias empresas, separando a produ.;:ao, o transporte 
e a distribui.;:ao de electricidade (sendo que a ultima fun.;:ao e assegurada por diferentes empre
sas, consoante a zona geografica). 
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Como e usual, o monopolista vai produzir no ponto em que maximiza o 
lucro, ou seja, no ponto em que RMG(q} = CMG(q), como e bern conhecido da 
teoria do monop61io. 

Repare-se que, no ponto em que RMG(q) = CMG(q), o monopolista pro
duz q1, que vende ao preco p1, sendo os custos totais dados pela area do rec
tangulo [O,q1,B,CJ e as receitas totais dadas pela area do rectangulo [O,q1,A,p1], 

donde resultam os lucros anormais dados pela area do rectangulo [C,B,A,p1]. 

A situacao atras descrita e tfpica de um monopolista privado, o que nao 
se passa (na generalidade dos casos) no mercado da electricidade. Na verda
de, as companhias produtoras de electricidade sao, em geral, empresas com 
uma forte intervencao do Estado (veja-se o caso portugues), o qual interfere 
decisivamente na sua gestao, impondo-lhes outros objectivos que nao o da 
maximizacao do lucro. Uma das preocupacoes do Estado sera a maximizacao 
do bem-estar social de ambas as partes do mercado: do lado da producao, 
uma medida do bem-estar pode ser dada pelo lucro da companhia produtora 
de electricidade; do lado do consumo, uma medida do bem-estar pode ser dada 
pelo excedente do consumidor. Assim, o objectivo seria maximizer, 

W= EC+1t (1) 

onde W e o bem-estar social, EC o excedente do consumidor e p o lucro. 
Como e conhecido da microeconomia classica, a maximizacao de (1) im

plica a producao no ponto em que p(q) = CMG(q). Esta situacao de maximizacao 
do bem-estar social (tfpica num mercado de concorrencia perfeita) nao e viavel 
num mercado de monop61io porque o monopolista teria prejufzos, o que se pode 
ver pela figura 1: no ponto em que p(q} = CMG(q), o monopolista produz q2, 

que vende ao preco p2, sendo os custos totais dados pela area do rectangulo 
[O,q2,E,DJ e as receitas totais dadas pela area do rectangulo [O,q2,F,p2], donde 
resultam os prejufzos dados pela area do rectangulo [p2,F,E,DJ. 

Daqui resulta que a maximizacao do bem-estar social traz prejufzos para 
o monopolista, pondo em causa a viabilidade econ6mica do seu neg6cio. Uma 
hip6tese para solucionar este dilema pode ser a de obrigar o monopolista a 
produzir no ponto em que p(q) = CMG(q) (onde o bem-estar social e 
maximizado}, sendo os seus prejufzos compensados pelos consumidores, os 
quais seriam obrigados a pagar ao monopolista uma tarifa fixa, cujo volume 
global seria igual ao prejufzo que o monopolista teria pelo facto de produzir no 
ponto em que p(q) = CMG(q)- dar-se-ia, assim, uma transferencia do exceden
te do consumidor para o monopolista (sob a forma de uma tarifa fixa}, por for
ma a eliminar os prejufzos deste e a viabilizar economicamente a producao no 
ponto em que p(q) = CMG(q). Estao, assim, lancadas as bases para uma es
trutura de tarifas. 

Se se optar por uma tarifa fixa, TF, independente da quantidade consumida, 
e um unico escalao de consumo, a que se aplicara o preco p, a tarifa fixa e o 
preco 6ptimos obtem-se pela resolucao do problema: 

(

e<p.TFJ J 
maxp,TF.A ! w(9) V[p, TF,M(9},9]f(9)dl + A.n (2) 
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onde, e e uma variavel que classifica os consumidores em fun98o de urn dado 
conjunto de caracterrsticas, e e urn valor de e acima do qual os consumidores 
n8o entram no mercado da electricidade, w(9) e uma fun98o que pondera a 
electricidade de acordo com o seu valor social marginal, M(e) e o or9amento 
dos consumidores, V[p, TF,M(e),e] e a fun98o de utilidade indirecta, f(9) e a fun-
98o de densidade da variavel e e 'A e o conhecido multiplicador de Lagrange (4). 

Repare-se que, neste problema, esta-se a maximizar o bem-estar dos 
consumidores [dado pelo integral presente em (2)] sujeito a que n8o existam 
nem lucros anormais nem prejufzos para o monopolista (isto e, 1t = 0). A solu-
980 6ptima de (2) n8o garante que p(q) = CMG(q), devido a determina980 si
multanea de TF e p, mas sim que p fica o mais pr6ximo possrvel de CMG, 
dando TF para cobrir o defice daf resultante para o monopolista. Regressando 
a figura 1, os valores de TF e de p que se obtem como solu9ao de (2) nao 
garantem a produ9ao em q1, mas sim num ponto o mais possfvel perto de q1 
(entre q1 e q2), onde se maximize o bem-estar dos consumidores sujeito a 1t = 0. 

3 - 0 pre~o da electricidade residencial em Portugal: como reflectir uma 
dada estrutura de tarifas? 

0 tarifario da electricidade aplicado, pela EDP, aos consumidores 
residenciais (domesticos) de electricidade, em Portugal, engloba: 

Uma taxa de potencia que, como o pr6prio nome indica, n8o depen
de da quantidade consumida de electricidade, mas sim da po
tencia contratada. Esta taxa de potencia e definida em escudos 
por mes, pelo que 0 que ela se destina a pagar e 0 facto de 0 

consumidor ter a sua disposi9ao uma dada potencia electrica, 
durante urn determinado perfodo de tempo; 

Uma taxa de energia, definida em escudos por kilowatt-hora de elec
tricidade consumido, assumindo sempre o mesmo valor, indepen
dentemente da quantidade consumida (isto significa que nao ha 
escaloes de consumo, pagando todas as famflias o mesmo pre-
90 por kilowatt-hora, quer consumam muita ou pouca electricida
de). Nestes termos, a taxa de energia e o pre9o marginal da 
electricidade, qualquer que seja o seu nfvel de consumo. 

Os valores 6ptimos da taxa de potencia (que e uma tarifa fixa) e do pre9o 
marginal (valido para todos os nfveis de consumo) podem deduzir-se a partir 
da teoria do monop61io regulamentado, como solu980 do problema (2) (apre
sentado no ponto anterior do trabalho). Neste ponto do trabalho, vai centrar-se 
a analise do tarifario residencial da electricidade, em Portugal, numa perspecti
va da procura, ou seja, vai procurar-se a melhor forma de representar esse 

(4) Para uma melhor compreensao e justificac;:ao de (2) v. Mendes (1994), anexo 2. 
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tarifario num modelo da procura de electricidade. Para tal, suponha-se a se
guinte situa~ao (caracterizadora do caso portugues): 

Urn dado consumidor depara-se com dais bens no mercado - a elec
tricidade e o bern B (pode admitir-se que este bern B seja urn 
bern composto); 

0 bern B e vendido a urn pre~o p9 independente da quantidade 
consumida Qfi, a electricidade e vendida de acordo com uma taxa 
de potencia TP [a qual depende apenas da potencia contratada, 
ou seja, TP = TP(PC), onde PC e a potencia contratada e nao 

· da quantidade consumida q, tendo de ser sempre paga, mesmo 
que nao seja consumida nenhuma electricidade] e urn pre~o por 
kilowatt-hera, tambem ele independente da quantidade consumida 
q (pr~o marginal - pmg); 

0 consumidor dispoe de urn or~amento M, para gastar com os dois 
bens. 

A restri~ao or~amental decorrente desta situa~ao e: 

TP(PC) + pmg q + p8q8 = M (3) 

a qual tern uma representa~ao linear, para cada nfvel de potencia contratada, 
como se pode comprovar pela figura 2: 

M- TP(PC) 

Ps 

0 

Repare-se que: 

FIGURA 2 

q 

A recta or~amental encontra-se com o eixo das ordenadas, quando 
q = 0, caso em que (3) fica: 

TP(PC) + PaQa = M ¢:::> qa = _M_-_r._P(..:...P_Ci~ 
Pa 
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A recta orc;amental encontra-se com o eixo das abcissas, quando 
q8 = 0, caso em que (3) fica: 

TP(PC)+pmg q=M~q= M-TP(PC) 
pmg 

A taxa de potencia e constante em relac;ao a quantidade, pois ela 
depende apenas da potencia que e contratada ex ante pelo con
sumidor a EDP (uma maior potencia apenas faculta a utilizac;ao 
simultanea de mais aparelhos electricos, nao significando, neces
sariamente, urn maior consumo de electricidade durante urn cer
to perfodo de tempo; no entanto, tambem e verdade que, em 
media, os consumidores que contratam taxas de potencia mais 
elevadas consomem mais electricidade, pelo que e possfvel vis
lumbrar uma relac;ao entre a taxa de potencia e o consumo de 
electricidade, muito embora esta seja sempre indirecta e de for
ma nao explfcita). 

Vejam-se agora os efeitos de uma variac;ao da taxa de potencia e do pre
c;o marginal. 

Comec;ando pela taxa de potencia, vai supor-se que esta aumenta de 
TP(PC) para TP(PC)* (seja por urn aumento da taxa propriamente dita, ou pelo 
facto de o consumidor passar a contratar uma potencia mais elevada), manten
do-se constantes o prec;o marginal da electricidade, o prec;o do bern B e o 
orc;amento. 
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Graficamente, a situac;ao representa-se como se segue, na figura 3: 

M- TP(PC) 

Pe 

Pe 

0 

FIGURA 3 

cf M- TP(PC)* q1 

pmg 

M- TP(PC) 

pmg 

q 



Quando a taxa de potencia e TP(PC), o consumidor adquire q1 de electri
cidade (dado pela tangencia da curva de indiferen~a U com a restri~ao 

or~amental [ M- TP(PC) , M- TP(PC)] ). Com o aumento da taxa de potencia 
[ Ps pmgJ 

para TP(PC)*, o novo 6ptimo situa-se agora na tangencia entre a curva de indi-

tM- TP(PC)* M- TP(PC)*j 
feren~a U* e a nova restri~ao or~amental , , onde a 

. p8 pmg 

quantidade consumida de electricidade e cf. 0 efeito total do aumento da taxa 
de potencia (em valor absoluto), q1 - cf, pode decompor-se num efeito substi
tui~ao e num efeito rendimento. No entanto, usando a classica defini~ao de Hicks 
sabre a divisao do efeito total, motivado por uma varia~ao dos pre~os, em efei
to substitui~ao e efeito rendimento, e sendo as duas rectas or~amentais para
lelas, conclui-se que, neste caso, nao M efeito substitui~ao, sendo o efeito total, 
q1 - cf, exclusivamente urn efeito rendimento. Daqui se conclui que varia~oes 
na taxa de potencia induzem apenas urn efeito rendimento. 

Analisem-se agora os efeitos de urn aumento do pre~o marginal da elec
tricidade, de pmg para pmg*, mantendo-se constantes a taxa de potencia, o 
pre~o do bern B e o or~amento. Graficamente, a situa~ao representa-se como 
se segue, na figura 4: 

M- TP(PC) 

Pa 

FIGURA 4 

M- TP(PC) cf 
pmg• 

q1 M- TP(PC) 

pmg 

q 

Quando o pre~o marginal da electricidade e pmg, o consumidor adquire 
q1 de electricidade (dado pela tangencia da curva de indiferen~a U com a restri-

~ao or~amental [ M- TP(PC) , M- TP(PC)] ). Com o aumento do pre~o marginal l Ps pmg] 
da electricidade para pmg*, o novo 6ptimo situa-se agora na tangencia entre a 

curva de indiferen~ U* e a nova restri~ao oryamental [M- TP(PC) , M- TP(:'C)J, L Ps pmg J 
onde a quantidade consumida de electricidade e cf. 0 efeito total do aumento 
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do preQo marginal da electricidade (em valor absolute), q1 - cf, pode decom
por-se num efeito substituiQaO e num efeito rendimento. Usando, uma vez 
mais, a definiQao de Hicks e notando que a recta a tracejado e paralela 

a t M- ::PC), M-P:~:CJj. vern que o efeito substituiQao e dado por q1 - q3 

(repare-se que, em cf, o nrvel de utilidade permanece o mesmo de antes do 
aumento do preyo marginal da electricidade) e o efeito rendimento e dado por 
cf - cf. Oaqui se conclui que variaQcSes no preQo marginal da electricidade in
duzem, quer urn efeito substituiQao, quer urn efeito rendimento. 

Da analise precedente, pode deduzir-se que o preyo da electricidade 
residencial, em Portugal, devera ser representado por duas variaveis: 

A taxa de potencia, a qual permite apreender o efeito rendimento da 
variaQao do preQo; 

0 preQo marginal, o qual se destina a apreender o efeito substituiQao 
presente na decisao do consumidor (como se viu, este preQo 
marginal tambem induz urn efeito rendimento, mas, em termos 
de estimaQao, e de esperar que a maioria deste seja captado 
pela variavel TP(PC), ficando para o preQo marginal a apreen
sao quase exclusiva do efeito substituiQao). 

0 preQO mediO da electricidade, definido por 

d 
TP(PC) + pmg q 

pm = -----'---'---'-.......;;..."""' 
q 

nao parece ser uma soluQao adequada para a representaQao do preyo da elec
tricidade, uma vez que ele «mistura» a taxa de potencia e o preQo marginal, 
nao permitindo a apreensao dos diferentes efeitos que ambos induzem. 

4 - Constru~io de uma base de dados para as variaveis representativas 
do p~o da electricidade residencial em Portugal 

Na linha das concluscSes obtidas no ponto anterior do trabalho, construiu
-se uma base de dados para as variaveis representativas do preQo da electri
cidade residencial em Portugal. A construyao desta base de dados abrange 
os anos de 1977-1988, sendo de periodicidade trimestral, o que se justifica 
por se pretender utilizar estes dados num modelo da procura residencial de 
electricidade, em Portugal, o qual inclui outras variaveis que levam a conside
rar os anos de 1977 a 1988 e a periodicidade trimestral como os mais 
aconseiMveis e disponlveis para a estimaQao do modelo [v. Mendes (1994), 
pp. 127-129]. 

Para alem dos valores para a taxa de potencia e o preQo marginal, cons
truiu-se tambem uma serie para o preyo medio, no intuito de, quando se vier a 
utilizar esta base de dados na estimaQao de urn modelo da procura residencial 
de electricidade (noutro trabalho que nao este), se poder testar empiricamente 
a conclusao te6rica de que a taxa de potencia e o preQo marginal, por urn lado, 
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constituem uma melhor representaQao do tarifario da electricidade do que o preQo 
media, por outro lado. 

As variaveis TP(PC), pmg e pmd foram construldas com base em dados 
cedidos pela EDP, da forma que a seguir se explicita. 

No caso da taxa de potencia, TP(PC), e segundo parecer de tecnicos da 
EDP, considerou-se que os consumidores domesticos recebem a energia elec
trica em baixa tensao, nas potencias contratadas de 1 , 1 kVA (5), 3,3 kVA e 
6,6 kV A. Na verdade, estas tres potencias contratadas em baixa tensao abran
gem a quase totalidade dos consumidores domesticos, sendo negligenciaveis 
os que contratam potencias superiores. Ainda segundo parecer de tecnicos da 
EDP, a distribui9ao dos consumos domesticos de electricidade por aquelas tres 
potencias contratadas, durante o perfodo do estudo (1977-1988), foi, aproxima
damente, a seguinte: 15 % dos consumos domesticos de electricidade foram 
efectuados por consumidores com potencia contratada de 1 , 1 kVA, 60 % por 
consumidores com potencia contratada de 3,3 kVA e 25 % por consumidores 
com potencia contratada de 6,6 kVA. Assim sendo, a taxa de potencia para cada 
trimestre foi calculada pela media ponderada das taxas de potencia em vigor 
nesse trimestre (consideraram-se as taxas de potencia para o caso da tarifa 
simples normal, dado que os restantes casas de tarifa simples, como a social 
e a sazonal, e as tarifas bi-horarias e tri-horarias, nao tern expressao no total 
dos consumos domesticos), sendo os ponderadores: 

o, 15 para a taxa de potencia de 1,1 kVA; 
0,6 para a taxa de potencia de 3,3 kVA; 
0,25 para a taxa de potencia de 6,6 k'! A. 

Para os trimestres em que vigorou mais do que urn conjunto de taxas de 
potencia (por se ter alterado o tarifario no decorrer do trimestre), a taxa de 
potencia considerada resultou da media ponderada das taxas de potencia obti
das com os varios tarifarios, sendo os ponderadores o numero de dias que cada 
tarifario esteve em vigor no trimestre em causa. 

Como as taxas de potencia cedidas pela EDP vinham em escudos por 
mes, os resultados obtidos foram multiplicados por 3, para se passar para ta
xas de potencia em escudos por trimestre. 

As taxas de potencia assim calculadas englobam o adicional de 8 % para 
o Fundo de Apoio Termico (FAT) (incidente sabre as taxas de potencia, a partir 
de 13 de Janeiro de 1985) e o impasto sabre o valor acrescentado (IVA) a taxa 
de 8 % (incidente sobre as taxas de potencia, a partir de 1 de Janeiro de 1986). 

Podem-se consultar as taxas de potencia obtidas, em escudos por trimes
tre, no quadro 1 . 

· No caso do preQO marginal da electricidade, considerou-se a taxa de energia 
(em escudos por kilowatt-hora) praticada em baixa tensao para a tarifa simples 

(5) Tenha-se em aten98o a diferencta entre kilowatt-hora e kilovolt-ampere (kVA): enquanto 
o kilowatt-hora mede a quantidade de electricidade, o kilovolt-ampere mede a diferen9a de poten
cia ou de tensao instalada. 
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normal (nao se consideraram outras tarifas, par serem negligenciaveis nos con
sumas domesticos, como acima ·se referiu, quando se explicitou a determina
((8.0 da variavel taxa de potencia). 

Para os trimestres em que vigorou mais do que urn tarifario (par ter sido 
alterado no decorrer do trimestre), o pre9o marginal considerado resultou da 
media ponderada dos pre((os marginais obtidos com os varios tarifarios, sendo 
os ponderadores o numero de dias que cada tarifario esteve em vigor no tri
mestre em causa. 

Os pre((os marginais assim calculados englobam: o adicional de 6 %, re
sultante do acrescimo do pre((o do fuel, que vigorou de 1 de Fevereiro de 1980 
a 31 de Dezembro de 1980; o adicional de 0,65 escudos par kilowatt-hora, para 
o FAT, que vigorou de 10 de Julho de 1983 a 12 de Janeiro de 1985; o adi
cional de 8% para o FAT, que vigora a partir de 13 de Janeiro de 1985; o 
IVA, a taxa de 8 %, que vigora a partir de 1 de Janeiro de 1986. 

Podem-se consultar os pre((OS marginais obtidos, em escudos par kilowatt
-hera, no quadro 1. 

Finalmente, o pre((o media da electricidade par trimestre foi calculado ten
do em conta as taxas de potencia trimestrais e os pre((os marginais trimestrais, 
cuja determina((ao acima se explicitou, de acordo com a seguinte formula: 

onde o fndice j indica que todas as variaveis se referem ao trimestre j. Tendo
-se ja explicitado a determina((aO de TP(PC)j e pmg1 resta agora o problema 
de qual a quantidade a considerar no calculo do pre9o media. Ap6s consulta a 
tecnicos da EDP, estes sugeriram que se considerasse a seguinte tipifica((ao 
dos consumidores domesticos (alias, muito utilizada em compara((oes intemacio
nais): 

Consumidores do tipo A, com uma potencia contratada de 1,1 kVA e 
urn consumo media anual de 600 kilowatt-hera (com urn peso 
de 15% no total dos consumes domesticos); 

Consumidores do tipo 81, com uma potencia contratada de 3,3 kVA 
e urn consumo media anual de 1200 kilowatt-hera (com urn peso 
de 30% no total dos consumes domesticos); 

Consumidores do tipo 82, com uma potencia contratada de 3,3 kVA 
e urn consumo media anual de 1700 kilowatt-hera (com urn peso 
de 30% no total dos consumes domesticos); 

Consumidores do tipo C1, com uma potencia contratada de 6,6 kVA 
e urn consumo media anual de 3500 kilowatt-hera (com urn peso 
de 25% no total dos consumes domesticos). 

Os consumes medias anuais de cada urn destes tipos de consumidores 
foram trimestralizados, tendo-se dividido os consumes anuais pelos trimestres 
de acordo com a estrutura implfcita numa serie dos consumes trimestrais de 
electricidade pelas famflias, em Portugal continental [a qual se encontra em 
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Mendes (1994), pp. 262-263, ultima coluna do quadro]. Assim, por exemplo, 
se, nesta serie, se constatou que, em 1977, 26,5% dos consumos anuais ocor
reram no 1.Q trimestre do ano, entao supos-se que 26,5% dos 600 kilowatt
-hora consumidos no ano de 1977 pelo consumidor do tipo A tambem ocorre
ram no 1. Q trimestre do ano. 

Com os consumos medias trimestrais de electricidade de cada consumi
dor-tipo assim obtidos foi efectuada uma media ponderada (usando os pesos 
acima referidos: 15 % para os consumidores do tipo A, 30 % para os do tipo 
81, 30 % para os do tipo 82 e 25 % para os do tipo C1), a qual deu as quan
tidades de electricidade qi (em kilowatt-hora), consumidas em cada trimestre j 
por urn consumidor-tipo (que e uma media ponderada dos consumidores-tipo 
A, 81, 82 e C1), as quais foram utilizadas no calculo do pre9o media. 

Podem consultar-se os pre9os medias obtidos, em escudos por kilowatt
-hora, no quadro 1. 

Uma nota final para referir que nao foi tido em conta o facto de, durante 
o perfodo do estudo (1977-1988), o pre9o da electricidade para o consumidor 
final ter atingido, em algumas regioes (concelhos), nfveis mais baixos do que o 
tarifario apresentado pela EDP. De acordo com tecnicos da EDP, essas situa-
96es de excep9ao (que, alias, ja vieram a diminuir durante os anos de 1977 a 
1988) nao alterariam significativamente os resultados a nfvel de todo o conti
nente, pelo que se optou por nao as considerar na determina9ao das variaveis 
representativas do pr~o da electricidade (ate para nao tornar ainda mais «pe
sada» a obten9ao destas). 

Os dados obtidos permitem construir o quadro 1 e as figuras 5 e 6 (onde 
a taxa de potemcia esta em escudos por trimestre, enquanto o pre9o marginal 
e o pr~o media se apresentam escudos por kilowatt-hora): 

QUADRO 1 

Trimestres 

1.2 ············-································ 
1977 ............................ 2.2 ............................................. 

3.2 ............................... ; ............. 

4.2 ············································· 

1.2 ............................................. 

1978 ............................ 2.2 ············································· 
3.2 ............................................. 
4.2 ............................................. 

1.2 ............................................. 

1979 ............................ 2.2 ............................................. 
3.2 ............................................. 
4.2 ............................................. 

Taxa 
de palencia 
(em escudos 
por trimestre) 

227,700 
227,700 
227,700 
227,700 

228,595 
307,395 
307,395 
307,395 

307,395 
307,395 
307,395 
369,217 

Pre~ marginal 
(em escudos 

por 
kilowatt-hera) 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

1,006 
1,500 
1,500 
1,580 

1,600 
1,600 
1,600 
2,Q42 

Prec;:o medic 
.(em escudos 

por 
kilowatt-hera) 

1,468 
1,500 
1,528 
1,492 

1,472 
2,178 
2,216 
2,245 

2,754 
2,284 
2,352 
2,828 
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Trimestres 

1. 2 ............................................. 
1980 ............................ 

2.2 ............................................. 

3.2 ············································· 
4.2 ............................................. 

1.2 ............................................. 

1981 ···························· 
2.2 ............................................. 
3.2 ............................................. 
4.2 ............................................. 

1. 2 ............................................. 
1982 ............................ 2.2 ············································· 

3.2 ............................................. 
4.2 ............................................. 

1. Q ............................................. 
1983 ............................ 2.2 ············································· 

3.2 ............................................. 
4.2 ............................................. 

1. Q ............................................. 
1984 ............................ 

2.2 ............................................. 
3.2 ............................................. 

4.2 ············································· 

1.2 ............................................. 

1985 ............................ 
2.2 ............................................. 
3.2 ............................................. 
4.2 ............................................. 

1. 2 ············································· 
1986 ............................ 

2.2 ............................................. 
3.2 ............................................. 
4.2 ............................................. 

1. 2 ············································· 
1987 ............................ 2.2 ............................................. 

3.2 ............................................. 
4.2 ............................................. 

1.2 ············································· 

1988 ............................ 
2.2 ............................................. 
3.2 ............................................. 
4.2 ............................................. 

Taxa 
de potancia 
(em escudos 
por trimestre) 

429,862 
4~3,426 

453,426 
453,426 

537,450 
537,450 
537,450 
537,450 

724,500 
724,500 
724,500 
724,500 

917,495 
924,150 
924,150 
924,150 

1 197,612 
1 338,900 
1 338,900 
1 338,900 

1 648,750 
1 679,940 
1 679,940 
1 777,232 

1 904,256 
1 904,256 
1 904,256 
1 971,458 

2 133,240 
2133,240 
2133,240 
2195,284 

2244,650 
2344,650 
2344,650 
2344,650 

Prego marginal 
(em escudos 

por 
kilowatt-hera) 

2,710 
3,000 
3,000 
3,000 

3,250 
3,250 
3,473 
3,520 

4,750 
4,779 
4,970 
4,970 

6,401 
6,450 
7,036 
7,100 

7,797 
8,150 
8,150 
8,150 

9,183 
9,342 
9,342 
9,886 

10,602 
10,602 
10,602 
10,916 

11,670 
11,670 
11,670 
11,922 

12,528 
12,528 
12,528 
12,528 

Prego media 
(em escudos 

por 
kilowatt-hera) 

3,598 
4,021 
4,051 
3,954 

4,335 
4,450 
4,709 
4,696 

6,251 
6,397 
6,636 
6,512 

8,266 
8,497 
9,152 
9,131 

10,201 
11,165 
11,242 
11,057 

12,599 
13,079 
13,173 
13,714 

14,548 
14,963 
14,963 
15,162 

16,124 
16,395 
16,493 
16,669 

17,461 
17,701 
17,808 
17,598 

Nota.- Este quadro foi construfdo com base em dados cedidos por tecnicos da Electrici
dade de Portugal. 
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1\) 1\) 
en 0 en 0 en ..... ..... ..... ..... ..... 0 0 0 0 0 

0 1\) .... CJ) CIO 0 1\) .... CJ) CIO 0 0 0 0 0 0 

1977,1.2 1977,1.2 

1978,1.2 1977,4.2 

1978,3.2 

1979,1.2 

1979,2.2 

1980,1.2 1980,1.2 

1981,1.2 1980,4.2 

1982,1.2 "11 1981,3.'1 

\ 
"11 

G5 1982,2.2 G5 
1983,1.2 c c 

:x:J 1983,1.2 :x:J 
........ )> )> 

1984,1.2 ... CJ) 1983,4.2 en 

1985,1.2 
,_ 

" 1984,3.2 ' Ci! 

" ' Oo(") 

1986,1.2 Cil .... 0 1985,2.2 
Oo(") \ 3 0 1986,1.2 

1987,1.2 
.... (!). 

3 \§: Dl 1986,4.2 .a ' 1988,1.2 ::;· \ 1987,3.2 

1988,2.2 

~ 



Note-se que, apesar de as tres variaveis apresentarem uma evolugao se
melhante, o prego marginal au menta 1153 %, entre o 1. 2 trimestre de 1977 e o 
ultimo trimestre de 1988, enquanto a taxa de potencia aumenta 930 %, no 
mesmo perfodo, o que vai ter influencia na procura de electricidade, uma vez 
que os consumidores de electricicidade reagem de forma diferente a estas 
variaveis (como se viu, no n.2 3 do trabalho, a taxa de potencia apanha o efei
to rendimento, enquanto o prego marginal capta o efeito substituigao). 0 prego 
medio, ao ter urn crescimento intermedio em relagao as duas variaveis atras 
citadas (na ordem dos 1099%, entre o 1.2 trimestre de 1977 e o ultimo trimes
tre de 1988) amite, par si s6, as diferengas de comportamento entre a taxa de 
potencia e o prego marginal, nao sendo, consequentemente, uma adequada 
representagao do tarifario da electricidade residencial, em Portugal. 

5- Conclusoes 

0 tarifario da electricidade aplicado aos consumidores residenciais (domes
ticos) de electricidade, em Portugal, engloba uma taxa de potencia, indepen
dente do nfvel de consumo, e urn prego marginal par kilowatt-hora, que e o 
mesmo qualquer que seja a quantidade consumida. 

Esta estrutura tarifaria tern uma justificagao te6rica, segundo a teoria do 
monop61io regulamentado, podendo entender-se como a estrutura de pregos que 
maximiza o excedente do consumidor, sujeito a que o monopolista nao tenha 
prejufzos (a taxa de potencia, paga pelos consumidores ao monopolista, serve 
para cobrir o defice que este tern par nao produzir a electricidade no ponto em 
que RMG = CMG, mas sim num ponto mais pr6ximo da igualdade p = CMG). 

Quanto a representagao da estrutura tarifaria num modelo da procura de 
electricidade, pode concluir-se que esta deve efectuar-se atraves das variaveis 
taxa de potencia (que apreende o efeito rendimento) e prego marginal (que 
apanha o efeito substituigao), em detrimento da variavel prego media (a qual 
mistura os efeitos rendimento e substituigao do tarifario, nao permitindo uma 
valoragao correcta das reacg6es do consumidor). 
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