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Unbundling do sector com a 
constituição das 3 empresas 

concessionárias por 40 
anos.

A decisão política do projecto aconteceu em 1988 tendo-se desde logo iniciado a formulação do enquadramento legislativo - regimes de 
concessão e respectivas bases (regulamentação técnica, ordenamento do território e urbanística) – seguida do lançamento dos concursos 

públicos internacionais para atribuição das várias concessões.

Portugal foi um dos últimos países europeus a iniciar a sua infra-estrutura de GN. É um caso de sucesso de 
crescimento e independência de propriedade do operador de rede.

A cadeia de valor do GN – estrutura e custos
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A REN assegura praticamente todo o sistema logístico de AP
1
alta pressão. 75% do valor do mercado 

está no gás - é a concorrência em mercado que regula o seu preço. 

Produção - Traders

Transporte
Armazenagem
Terminal GNL

Distribuição

APROVISIONAMENTO

� Vendas a outros operadores

� Movimentação de gás para os 
diversos mercados

� Contratos de fornecimento 
de GN de longo prazo

� Traders

• Galp Gas Natural, Gas
Natural SGD, EDP Gás, 
Shell, Iberdrola, Endesa, 
BP, outros

REDES DE MP E BP 

� Distribuidoras regionais

• Setgás, Lisboagás, 
Lusitaniagás, 
Tagusgás, Beiragás, 
EDP Distribuição

� Distribuidoras Locais (UAG)

• Medigás, Dianagás, 
Paxgás, Duriensegás, 
Sonorgás

RNTIAT (AP)

� Gestão Global SNGN / 
Transporte - Gasodutos AP

� Armazenagem subterrânea
• 4 Cavidades  e estação de gás

� Terminal GNL Sines
• Descarga de navios, armazenagem, 

regaseificação, e carga de camiões de 
GNL

Comercialização

COMERCIALIZADORES

� Livres e regulados
Fornecimento de energia a 
empresas e consumidores

� Comercializadores de GN

• Galp Gás Natural, Gás 
Natural SGD, EDP Gás, 
Shell, Iberdrola, Endesa, 
BP, outros

• Comercializadores de 
último recurso (grossista 
[1] e retalhistas [11])

A cadeia de valor do GN – estrutura e custos

Transgas Armazenagem

� Armazenagem subterrânea

• 2 Cavidades

~10% ~15%Valor incorporado na
comercialização

~75% ( inclui o preço do gás)

Preço - regulação ERSE Preço - MercadoPreço - Mercado

1. Alta Pressão    2. A Transgás Armazenagem (Galp) possui igualmente um contrato de concessão de armazenamento subterrâneo no Carriço
Fonte: REN; website GalpEnergia

Os valores indicados para a cadeia de valor são valores médios por unidade de energia processada. Os valores efectivos 
dependem do tarifário aplicável e do perfil de utilização

Os valores indicados para a cadeia de valor são valores médios por unidade de energia processada. Os valores efectivos 
dependem do tarifário aplicável e do perfil de utilização

O transporte de GNL por navio para Sines  pode ter um custo  próximo de 6 a 7% do valor do GN
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No actual quadro tarifário, as infra-estruturas de AP1 contam  11,2% e 4,6% do custo final de gás natural para um 
consumidor industrial e doméstico, respectivamente

[5]

Peso de cada infra-estrutura no preço final por tip o de cliente

Doméstico Comercial Ind. MP Ind. AP
Terminal 1,27% 1,82% 2,77% 3,07%
Armazenamento 0,40% 0,57% 0,87% 0,96%

Transporte sem UGS-II 2,95% 4,23% 6,43% 7,14%
RNTIAT 4,62% 6,63% 10,07% 11,18%

A cadeia de valor do GN – estrutura e desafios

Base Custo Médio das infra-estruturas e  Tarifa de fornecimentoo a clientes finais publicada 2011-2012
Cliente  industrial em MP ou AP com modulação de 237 dias para qualquer dos consumos

A regulação actua 
sobre o preço das 
infra-estruturas



• Em dez anos passou de mercado inexistente a 20% da energia primária consumida em 
Portugal.

• A contribuição das infra-estruturas a AP é de 10% da cadeia de valor  

• As forças de mercado são o único mecanismo para controlar o preço do gás que para 
clientes em AP pode atingir 85% da cadeia de valor. Com o fim das tarifas reguladas 
todo o mercado terá um preço de GN não regulado.

• A regulação actua sobre o custo e acesso às infra-estruturas reguladas (25% da cadeia de 
valor) induzindo custos economicamente eficientes.

• As capacidades das infra-estruturas AP disponíveis já foram necessárias em quase todas 
as infra-estruturas justificando a sua existência e disponibilização. O dimensionamento 
responde às necessidades de ponta e não à sua utilização média.

• O nível de utilização da rede está em linha com uma rede de transporte nacional com 
elevado numero de saídas  e consumos.

• Redes e infra-estruturas com custos em linha com os de mercados maduros.

A cadeia de valor do GN – estrutura e desafios

[6]

A penetração do GN na economia portuguesa é um caso de sucesso
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(*) – Inclui as saídas das cisternas no Terminal para abastecimento do mercado nacional.

Consumos por Mercado:Consumos por Mercado:Consumos por Mercado:Consumos por Mercado:

2009200920092009

2010201020102010

Total de GN entregue entre 1997 e Dez. 2010 ~ 42,47 bcm

GWhGWhGWhGWh

0

2 000

4 000

6 000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

PERO CONVENCIONAL 2010 GLOBAL

44%56%

39%61%

GWh Fracção GWh Fracção

Produção Eléctrica Ordinária 23 499 44% 22 295 39% -5%

Mercado Convencional (*) 29 469 56% 35 505 61% 20%

Total 52 968 - 57 800 - 9%

Variação
Homóloga

Jan-Dez_09
Segmento de Mercado

Jan-Dez_10

O Mercado de GN – Tendências e desafios

A PRO aumentou 
a capacidade utilizada 

mas reduziu a sua
utilização média

[8]
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O Mercado de GN – Tendências e desafios
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Evolução do consumo anual de GN em Portugal 
(por infra-estrutura de entrada na RNTGN1)

Crescimento de 8,4 % no consumo de GN nos últimos 10 anos

Tendência crescente da importância do Terminal de GNL como infra-estrutura de entrada na 

RNTGN1, embora com alguma volatilidade

1. Crescimento 
global de 
consumo, mas 
com redução de 
entradas por 
Campo Maior

2. Mix variável de 
importação via 
Campo Maior vs. 
Terminal GNL2

3. Volatilidade do 
uso do terminal
• Competitividade 

do Terminal GNL 
vs. outras 
alternativas (CM 
e/ou outros 
Terminais 
Ibéricos) 

1. Crescimento 
global de 
consumo, mas 
com redução de 
entradas por 
Campo Maior

2. Mix variável de 
importação via 
Campo Maior vs. 
Terminal GNL2

3. Volatilidade do 
uso do terminal
• Competitividade 

do Terminal GNL 
vs. outras 
alternativas (CM 
e/ou outros 
Terminais 
Ibéricos) 

1. Rede Nacional de Transporte de GN  2. A Galp detém quase toda a capacidade a montante do SNGN na entrada de Campo Maior (as 
variações entre “Terminal vs. CM” foram originadas pelas suas escolhas e não reflectem a necessidade de capacidade do sistema em
termos diários)
Fonte: REN

O Mercado de GN – Tendências e desafios

Sines 
55% das entradas 
de GN em 2010
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Intensidade do consumo de gás natural no PIB (corrigido da PPC) no 
Mercado Convencional em Portugal e Espanha

Purchasing Power Standards (PPS) (EU-27 = 100)
1. - (corrigido da PPC – Paridade do poder de compra)

•O mercado português de GN  tem 
potencial de crescimento mesmo 
em anos de crise.

•A cogeração é um dos indutores 
do crescimento contribuindo para 
o uso eficiente da energia 
primaria no país.

•Portugal continua a evidenciar 
potencial para uma crescente 
incorporação de GN no PIB.

•O GN continua a ser uma energia 
de referencia tendo crescido para 
os actuais 5 bcm e reduzido os 
custos unitários de rede.

•As infra-estruturas devem 
continuar a permitir o crescimento 
do mercado.

[12]

O Mercado de GN – Tendências e desafios

EVOLUÇÃO DA PROCURA POR SEGMENTO 

MERCADO CONVENCIONAL
INTENSIDADE DO CONSUMO DE GN NO PIB

1



21,7%

64,5%

7,0%
6,8%

Share - Energia Fornecida

1º Semestre 2011

18,4%

64,9%

5,6%

11,1%

Share - Capacidade Utilizada

Incumbente possui hoje menos 
35,5% de quota de mercado em três 
anos;

Novos entrantes recebem gás 
exclusivamente através de Campo 
Maior;

Alguns utilizam a capacidade 
contratada de forma mais 
eficiente;(Share energia>Share capacidade) 

Restantes comercializadores 
tiveram presença residual;

Consideraram-se as posições por grupo económico; valores acumulados no período; a capacidade utilizada corresponde à capacidade da rede de transporte
[13]

O Mercado de GN – Tendências e desafios

Eficiência na utilização das infra-estruturas e liberalização

O portfolio de clientes tem peso nos custos de uso das infra-estruturas



Reduzida diversificação de fontes indexada 
ao portfolio Galp (Nigéria e Argélia 90%);

Não harmonização regulatória entre 
Portugal e Espanha;

Necessidade de assegurar aos agentes acesso 
fácil e estável a capacidade e promover a 
mobilidade do gás em Portugal;

Integração das  tendências do mercado de 
geração:
• Capacidade para PRO – aumento
• Energia para PRO – redução 

Terminal de GNL necessita que os agentes 
tenham escala suficiente para o seu uso. 

Situação presente Futuro

Maior diversidade de origens com
integração do mercado Ibérico e aumento
dos níveis de trocas entre shippers e no
quadro Peninsular e entre Portugal e
Espanha.

Melhores instrumentos de Compensação de
pontas com aumento do armazenamento
melhor eficiência global da rede e dos custos
dos utilizadores;

A criação de um HUB Ibérico será essencial
para facilitar trocas entre agentes;

Lógica do terminal e do armazenamento
passará a regional deixando de ser nacional;

A dinâmica do mercado ficará estabelecida em pleno com 
o aparecimento natural de um HUB

Maior 
dinâmica 

do 
mercado

O Mercado de GN – Tendências e desafios

Questões a melhorar

[14]
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Sector da Electricidade Sector do Gás Natural

Os fluxos transfronteiriços são relativamente baixos
A maior parte do gás atravessa as fronteiras dos 

sistemas

O preço de reserva implícito da capacidade de 

interligação é zero

A capacidade de longo prazo duma interligação tem 

preço superior a zero e favorece o mercado secundário

de capacidade entre shippers

Os TSOs recuperam a maior parte dos seus proveitos a 

partir dos clientes finais ligados

Para a maior parte dos TSOs a capacidade das 

interligações representa a maior parte dos seus 

proveitos. Os utilizadores dispõem do valor da opção 

sobre a capacidade pré-reservada.

Sobretudo mercado do dia seguinte.

O TSO tem a responsabilidade pelo balanceamento do 

sistema após o encerramento do mercado.

Os direitos de renomeação sobre a capacidade 

transfronteiriça proporcionam aos shippers uma opção 

essencial de gestão da sua exposição aos 

desequilíbrios. Os utilizadores do sistema são 

responsáveis pela compensação dos seus desequilíbrios 

durante o dia gás.

Liquidação a preço marginal determinado em cada um 

dos mercados spot adjacentes

Determinação (compensação e liquidação) dos preços 

de gás do dia seguinte em hubs de gás e em bolsas de 

energia

Características  físicas e comerciais dos  mercados

Infra-estruturas AP – Uma plataforma logística  



Gás Natural: um sector diferente do sector eléctrico

# Clientes# Clientes

Perfil de 
consumidores
Perfil de 
consumidores

Capacidade de 
armazenamento
Capacidade de 
armazenamento

Produção / 
sourcing
Produção / 
sourcing

Dimensionamento 
das infra-estruturas
Dimensionamento 
das infra-estruturas

Segurança do 
abastecimento
Segurança do 
abastecimento

~1,2 Milhões… ~6,4 Milhões…

… mas 93,5% do consumo 
concentrado em 6.000 clientes
Maior cliente 15% consumo

Tanques de GNL ou armazenagem 
subterrânea de GN

100% sourcing internacional

Capacidade  é o driver de 
decisão (pontas de consumo)

Critério N-1 nas entradas do 
sistema (Reg. 994/2010)       
(três entradas)

… e segmento doméstico 
representativo de 43% do total de 
consumo. Maior cliente 2% consumo.

Limitada e indirecta através de 
albufeiras de barragens com 
bombagem

No limite, o sistema funciona sem 
as interligações com a REE

Critério N-1 em todos os 
elementos de rede ( 50 entradas)

Potência e sobrecarga admissível

Infra-estruturas AP – Uma plataforma logística  

17

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

  e
sp

ec
íf

ic
as



Procura volátil e mais ‘recortada’
Tapada funcionava 70% do tempo
Hoje centrais operam < 45%
Dependendo do mercado

Volatilidade
O desafio logístico

• Mix entradas GN/GNL  
variável; 

• Exposição aos produtores 
electricidade;

• Imprevisibilidade de 
consumo;

• Armazenamento limitado
GN/GNL;

• Incerteza no acesso às 
infra-estruturas;

• Contratação de acesso 
desadequada à gestão 
eficiente dos recursos;
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Procura de GN e requisitos de capacidade – Ano 
2010
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REN Gás
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Gestão Técnica 
Global do Sistema

REN - Plataforma Logística de Movimentação de Energia
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Traders

Consumo
Comercializadores

Compatibilizar oferta e procura – o desafio logístico 19
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20

Produtores Shippers Comerc./
Consumidor

Final

Traders e Grossistas

Medida Medida

Traders e Grossistas

MeterTransporte DistribuidorMedida

GTS

Circuito comercial

Circuito Físico

GTS
O Gestor técnico do
Sistema tem um papel
central na viabilização do
circuito comercial e sua
compatibilização com o
circuito físico.

Acesso às redes

Regras de negócio e Infra-Estruturas
20

Infra-estruturas AP – Uma plataforma logística  

Acesso regulado
3º pacote – Directiva 
73/2009
Regulamento 715/2008
Regulamento 994/2010 
segurança de 
abastecimento
Regulamentação nacional 
Tarifário
Acesso às redes
Relações Comerciais
Qualidade de serviço
….
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Processos 
de Negócio

Processos 
Físicos

Um processo físico complexo

Óptica  do 
Operador

Desejo  do 
Utilizador

Acesso de terceiros à rede

Compatibilizar oferta e procura – o desafio logístico

Infra-estruturas AP – Uma plataforma logística  



Desenvolvimento do mercado impõe novas ferramentas e modos de gestão do 
sistema de GN

Mais pontos de 
entrada na rede e 

reversibilidade

Novos agentes no 
sistema

Um ponto de entrada e um ponto 
de saída de trânsito em 1997

Passado Hoje

Quatro pontos de entrada/saída
• Infra-estrutura de armazenagem
• Contra-fluxo comercial e netting + IP

Aumento da ponta de 
consumo

187,5
197,9191,1

185,1183,8
171,8

144,5

224,9
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18,9% 7,0% 0,7% -1,9%3,2% 5,5% 13,6%

7 comercializadores livres e 12 CURs1 incumbente integrado

Aumento da 
complexidade das 
regras de negócio

Sistema verticalmente integrado 
com gestão centralizada

Volatilidade na procura (CCGTs, renováveis)

Mercado Interno Europeu de Energia

Regulamentos de Segurança do Abastec.
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O novo sistema de gestão de acesso de terceiros às redes – ATR – é um 
requisito na gestão comercial da RNTIAT

?
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ATR – sistema de suporte ao acesso de terceiros à redes

Infra-estruturas AP – Uma plataforma logística  
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Ajustamentos

Custo 
Capital

OPEX

n-2 

Proveitos 
Permitidos

Previsão 
Procura

Variáveis
Facturação

Tarifas

*

Factor essencial que define a 

amplitude dos desvios tarifários 

futuros 

RAB médio

*

ROR

+

Amortizações

Custos

Exploração com  

metas de 

eficiência

( IPIB-X)

Ajustamentos

Relativo a anos 

anteriores

Dos Proveitos Permitidos às Tarifas

n-1 

A estabilidade tarifaria é essencial – A volatilidade da facturação e procura induzem desvios
Os custos reais são fortemente distorcidos pelos ajustamentos 

A introdução da previsão de n-1 veio estabilizar  proveitos e tarifas mas precisa ser melhorado 

Acesso regulado – Custos Regras e Oportunidades  
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Transporte em alta pressão a longas distâncias através 
de redes de gasodutos que atravessam continentes …

… e sob a forma de gás natural 
liquefeito (GNL) em navios metaneiros
(-162ºC)

Das fontes às regiões de consumo

Que estrutura de mercado na Ibéria?
28
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Sagunto

Cartagena

Huelva

Carriço 
(armazenagem)

Sines
Barcelona

Ferrol

Bilbao

Valença

Campo 
Maior

3ª 
interlig

MIDCAT
Larrau e Irun

EMPL
MEDGAS

Armazenagem de 
Yela
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Que  Modelo?

Harmonização 
regulatória

Regras de acesso 

Zonas de balanço

Tarifas 

Contratação

Atribuição de
capacidade

Gestão de 
Congestionamentos
…..

MIBGAS
Potenciar o melhor
dos dois países
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�Evolução futura do sistema:

� A arquitectura do sistema  deve convergir para um 
modelo ibérico equilibrado no longo prazo. Os investimentos 
são realizados de forma incremental em função das 
necessidades mesmo que de curto prazo, evitando custos 
afundados de investimentos intermédios sem futuro. 

� O armazenamento deve ser  uma prioridade de investimento 
para Portugal.

�Uma terceira interligação será o primeiro projecto de rede 
relevante a entrar em serviço 13 anos após a ligação a Sines o 
ultimo grande projecto. Não há aumento de capacidade da rede 
desde 1998 25% da vida útil dos gasodutos. O consumo 
quintuplicou.

� Em 19 anos o sistema nacional cresce de forma estruturada  
com investimentos em rede sempre numa lógica ibérica.
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