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Summary 
Este artigo visa avaliar e compreender o impacto da integração em larga escala da tecnologia 

solar fotovoltaica (PV) no mercado ibérico de eletricidade. Este impacto foi avaliado para as projeções 
da capacidade solar instalada em Portugal previstas no plano nacional de energia e clima (PNEC) 
2030, usando o simulador multi-agente MATREM. Os resultados, sugerem que face aos valores 
observados em 2016, com as capacidades instaladas projetadas no PNEC é possível uma redução 
do preço médio no mercado do dia seguinte de 8.03 €/MW, passando de um valor de 53.55€/MW 
para 45.52 €/MW. Na análise das horas do dia onde é expectável produção solar, a redução do preço 
médio é mais significativa, em específico, 10.33 €/MW. Face aos valores atuais do custo de 
instalação desta tecnologia, o valor médio obtido sugere que é viável aos produtores optarem por 
uma remuneração em ambiente de mercado. Assim, para além dos benefícios ambientais, a 
integração da tecnologia solar PV em larga escala pode ter um impacto socioeconómico muito 
positivo. 

 

Highlights 
 O trabalho apresenta uma análise do impacto da integração em larga escala de capacidade 

solar fotovoltaica (PV) no mercado Ibérico de energia elétrica – MIBEL. 

 Devido aos reduzidos custos marginais da produção solar PV e à sua elevada penetração 
durante alguns períodos do dia, é possível verificar nos resultados das simulações uma 
redução significativa do preço de mercado durante as horas de pico de produção desta 
tecnologia.  

 Os indicadores obtidos sugerem que para além dos benefícios ambientais, a integração da 
tecnologia solar PV em larga escala em ambiente de mercado pode ter um impacto 
socioeconómico bastante positivo. 
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