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1.1.1.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 
O presente documento destina-se a apresentar as demonstrações financeiras das atividades 
reguladas da EDP Distribuição dando cumprimento ao estipulado no Regulamento Tarifário em 
vigor. Estas demonstrações refletem também as atividades não reguladas exercidas pela Empresa 
pelo que representam a totalidade da prestação de contas da EDP Distribuição referente ao 
exercício de 2015. 
 
Conforme acordado com a ERSE, o aprofundamento às demonstrações financeiras pode ser 
efetuado através da consulta ao Relatório e Contas de 2015, constituído pelo relatório de gestão, 
demonstrações financeiras e respetivos anexos. 
 
O ano de 2015 foi marcado pela publicação de diversa legislação e regulamentação com impacto 
direto na atividade exercida pela EDP Distribuição. O impacto desta legislação está analisado no 
Relatório e Contas referido. 

 
 

2.2.2.2. PPPPolíticasolíticasolíticasolíticas    contabilísticascontabilísticascontabilísticascontabilísticas    
    

 
No âmbito do disposto no Decreto-Lei  n.º 158/2009, as demonstrações financeiras da EDP 
Distribuição são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) 
conforme endossadas pela União Europeia (UE). As IFRS incluem as normas (standards) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB) bem como as interpretações emitidas pelo 
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e pelos respetivos órgãos 
antecessores. 
 
As demonstrações financeiras da EDP Distribuição para os exercícios findos em 2015 e 2014, que 
serviram de base às contas reguladas de 2015, foram preparadas em conformidade com as IFRS, 
tal como adotado pela União Europeia até 31 de dezembro de 2015.  

 
As demonstrações financeiras da EDP Distribuição foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração no dia 24 de fevereiro de 2016. As demonstrações financeiras das atividades 
reguladas são expressas em euros. 

Na medida em que as demonstrações financeiras da EDP Distribuição são preparadas de forma 
integrada, houve necessidade de identificar por cada uma das atividades previstas no 
Regulamento Tarifário (artigo 9.º) as quantias consideradas adequadas no que respeita a custos 
e proveitos, ativos e passivos. 
 
As políticas contabilísticas usadas na preparação das demonstrações financeiras da EDP 
Distribuição encontram-se divulgadas na nota 2 das demonstrações financeiras da EDP 
Distribuição, de 31 de dezembro de 2015. 
 
 

3.3.3.3. RepartiçõesRepartiçõesRepartiçõesRepartições    porporporpor    atividadesatividadesatividadesatividades    reguladasreguladasreguladasreguladas    
 
 
Na preparação da informação financeira desagregada por atividade regulada foi seguida a 
seguinte metodologia de imputação e repartição de custos e proveitos, descrita abaixo: 
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• Os registos contabilísticos societários escriturados cujos valores são passíveis de 
atribuição direta às atividades previstas nas contas reguladas são imputados diretamente 
a cada atividade; 

 

• Os registos contabilísticos societários escriturados cujos valores não são passíveis de 
atribuição direta às atividades previstas nas contas reguladas são imputados através de 
regras de repartição que têm em devida conta a respetiva realidade económica e 
financeira. 

 
 

4.4.4.4. PPPPessoalessoalessoalessoal    afetoafetoafetoafeto    àsàsàsàs    atividadesatividadesatividadesatividades    
 
 
Em 31 de dezembro de 2015 o número de colaboradores ao serviço na EDP Distribuição era de 
3.316 unidades, assim repartido: 
 

 
 
De referir que a redução de colaboradores verificada na EME2 se deveu à cessação da sua 
atividade operacional, no primeiro semestre de 2015, tendo os colaboradores integrado os 
quadros de pessoal da EDP Distribuição.  
 
Na repartição dos custos e proveitos, e na ausência de uma afetação específica a cada atividade, 
foi utilizada a regra de proporção dos recursos humanos como regra geral de repartição. Os 
recursos humanos considerados comuns foram repartidos de acordo com o peso relativo dos que 
estão diretamente afetos às atividades. 
 
 

5.5.5.5. PromoçãoPromoçãoPromoçãoPromoção    ddddoooo    DesempenhoDesempenhoDesempenhoDesempenho    AAAAmbientalmbientalmbientalmbiental    
 
Devido à suspensão pela ERSE do Plano de Promoção do Desempenho Ambiental, durante o ano 
de 2014 não foram quantificadas as medidas com vista ao acompanhamento dos custos de 
exploração e de investimento no âmbito do PPDA. 
 
Apesar dessa suspensão, em 2014 a EDP Distribuição manteve em execução 3 projetos de extrema 
importância para o desempenho ambiental da Empresa: (I) Projeto PENAS dedicado à Avifauna 
que consiste essencialmente na correcção de linhas, intervenção em ninhos e monitorização de 
estudos diversos; (II) Projeto Retenção de Óleos em Subestações e (III) Projeto Transformadores 
MT/BT dedicado à substituição dos óleos com teores de PCB antes do fim da sua vida útil. 
 
 
 

         Em p re s a s         Em p re s a s         Em p re s a s         Em p re s a s 2014201420142014 2015201520152015

EDP Dis tribuição 2.917 3.105

EDP Estudos  e Consul toria  * 246 184

EME2 39 0

O&M Serviços 131 27

Total  Total  Total  Total  3.3333.3333.3333.333 3.3163.3163.3163.316

    *Trabalhadores cedidos pela EDP Estudos e Consultoria à EDP Distribuição
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6.6.6.6. PlanoPlanoPlanoPlano    dededede    PPPPromoçãoromoçãoromoçãoromoção    dadadada    EEEEficiênciaficiênciaficiênciaficiência    nnnno o o o CCCConsumoonsumoonsumoonsumo    (PPEC)(PPEC)(PPEC)(PPEC)    
 
 
No decorrer de 2015, os custos de exploração aceites pela ERSE apurados no âmbito dos 
programas de promoção à eficiência dos consumos de eletricidade, foram os seguintes: 
 

 
 

Estes custos foram registados em resultados do período na rubrica de fornecimentos e serviços 
externos, na atividade de Distribuição de Energia Elétrica.   
 
Entretanto, foram recebidos subsídios no valor de 2.948.452 euros relacionados com custos 
gerados e especializados no ano e em anos anteriores respeitantes às seguintes medidas: 
 

 
 
 

O grau de cumprimento e desenvolvimento destas medidas será abordado nos respetivos 
relatórios de execução, a serem emitidos pela EDP Distribuição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un: euros

Medidas: Custos no ano de 2015Medidas: Custos no ano de 2015Medidas: Custos no ano de 2015Medidas: Custos no ano de 2015 ValorValorValorValor

PPEC 2013-2015  Relógios Astronómicos 125.615

Tota l  dos  PPECsTota l  dos  PPECsTota l  dos  PPECsTota l  dos  PPECs 125.615125.615125.615125.615

Res umo por  nível  de tens ã oRes umo por  nível  de tens ã oRes umo por  nível  de tens ã oRes umo por  nível  de tens ã o

Distribuição BT 125.615

Tota l  dos  PPECsTota l  dos  PPECsTota l  dos  PPECsTota l  dos  PPECs 125.615125.615125.615125.615

Un: euros

Medidas: Subsídios recebidos no ano de 2015Medidas: Subsídios recebidos no ano de 2015Medidas: Subsídios recebidos no ano de 2015Medidas: Subsídios recebidos no ano de 2015 ValorValorValorValor

PPEC11/12-RF IP Rodoviário-Aceite ERSE 381.351

PPEC11/12-Inst. Relógios Astron.-Ac.ERSE 50.641

PPEC11/12-VEVs Ventilação-Aceite ERSE 524.221

PPEC11/12-VEVs Bombagem-Aceite ERSE 1.190.770

PPEC11/12-A Tua Energia-Aceite ERSE 54.921

PPEC13/15-Inst.relóg.Ast.-Aceite ERSE 746.548

Tota l  rec ebi do no a noTota l  rec ebi do no a noTota l  rec ebi do no a noTota l  rec ebi do no a no 2.948.4522.948.4522.948.4522.948.452
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7.7.7.7.     Detalhe do ajustamento tarifário apurado em Detalhe do ajustamento tarifário apurado em Detalhe do ajustamento tarifário apurado em Detalhe do ajustamento tarifário apurado em 2012012012015555    

    
Seguidamente apresenta-se o apuramento do ajustamento tarifário de 2015, por atividade 
regulada e de forma detalhada: 
 

    
 
       Notas:  
       Desvios com valores negativos são para recuperar nas tarifas. 
       Desvios com valores positivos são para devolver nas tarifas. 

 
 
O total do desvio tarifário do ano de 2015 foi de 43.140.147 euros, a recuperar nas tarifas de 2017.  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

UGSUGSUGSUGS URTURTURTURT

Proveitos facturados (1) 1.875.158.186 272.593.308 1.153.542.520 3.301.294.014

Proveitos a recuperar (2) 1.907.697.851 276.860.608 1.159.875.701 3.344.434.161

Aquisição à REN no âmbito da UGS/URT 433.387.446 236.213.608 – 669.601.054

Sobrecusto PRE - transferência EDPSU 491.364.776 – – 491.364.776

Custos de sustentabilidade (108.523.368) – – (108.523.368)

Amortização défice tarifário 984.956.260 – – 984.956.260
Juros diferimento CMEC 2012 7.407.211 – – 7.407.211

Correcção Hidraulicidade 10.141.898 – – 10.141.898

Diferencial de extinção de tarifas 26.372.040 – – 26.372.040

Sobreproveito associado ao agravamento tarifário (3.494.412) – – (3.494.412)

Ajustamento tarifário t-2/Proveito permitido 66.086.000 40.647.000 1.159.875.701 1.266.608.701

Tarifa social (3) – – – –

Transferência da REN 24.104.076 – – 24.104.076

Desconto concedido (2.517.592) – – (2.517.592)

Valor a entregar à REN (21.586.483) – – (21.586.483)

Desvio antes de di ferimento do CMEC (1)- (2)+(3)Desvio antes de di ferimento do CMEC (1)- (2)+(3)Desvio antes de di ferimento do CMEC (1)- (2)+(3)Desvio antes de di ferimento do CMEC (1)- (2)+(3) (32.539.666)(32.539.666)(32.539.666)(32.539.666) (4.267.300)(4.267.300)(4.267.300)(4.267.300) (6.333.181)(6.333.181)(6.333.181)(6.333.181) (43.140.147)(43.140.147)(43.140.147)(43.140.147)

CVATCVATCVATCVAT
DEEDEEDEEDEE TOTALTOTALTOTALTOTAL

Ajustamentos tari fários EDPD 2015 (Ajustamentos tari fários EDPD 2015 (Ajustamentos tari fários EDPD 2015 (Ajustamentos tari fários EDPD 2015 ( Euros)Euros)Euros)Euros)



                                                    Relatório das Contas Reguladas de 2015                                     

 

30 de abril de 2015     6/8 
 

    

8.8.8.8. Demonstração dos resultados operacionais das atividades reguladas da EDP Demonstração dos resultados operacionais das atividades reguladas da EDP Demonstração dos resultados operacionais das atividades reguladas da EDP Demonstração dos resultados operacionais das atividades reguladas da EDP 
DistribuiçãoDistribuiçãoDistribuiçãoDistribuição    

    
O ano de 2014 foi marcado pela envolvente macroeconómica que se fez sentir nas operações da 
empresa, na evolução da energia distribuída e clientes, com o respetivo impacto nos resultados 
da empresa.    

 
Quadro N4Quadro N4Quadro N4Quadro N4----04040404----Reg Reg Reg Reg ----    Demonstração de Resultados OperacionaisDemonstração de Resultados OperacionaisDemonstração de Resultados OperacionaisDemonstração de Resultados Operacionais    

 

 

 
 
 

9.9.9.9. EvoluçãoEvoluçãoEvoluçãoEvolução    do Investimento e da Base de Ativos da EDP Distribuiçãodo Investimento e da Base de Ativos da EDP Distribuiçãodo Investimento e da Base de Ativos da EDP Distribuiçãodo Investimento e da Base de Ativos da EDP Distribuição    
    

O investimento a custos totais líquido de comparticipações realizado pela EDP Distribuição 
ascendeu a 328.874 milhares de euros em 2015, representando um aumento de 2.112 milhares 
de euros face ao ano anterior. 

 

 
 
 
 
 
 

Atividade: ReguladoAtividade: ReguladoAtividade: ReguladoAtividade: Regulado

Unidade: euros

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Receitas de vendas e serviços de acessos e outros 1.216.975.319 1.199.813.541 1.646.636.540 1.160.820.032 2.863.611.859 2.360.633.574 

Volume de Negócios 
(1) (5) 1.220.833.319 1.167.446.160 1.424.336.540 1.230.891.864 2.645.169.859 2.398.338.024 

Desvio tarifário do ano (13.091.000) 6.333.181 295.210.000 36.806.966 282.119.000 43.140.147 

Desvio tarifário anos anteriores 9.233.000 26.034.201 (72.910.000) (106.878.797) (63.677.000) (80.844.597)

Custos com vendas de acessos e outros
 (5)

- - (1.646.636.540) (1.160.965.830) (1.646.636.540) (1.160.965.830)

Variação nos inventários e custo das matérias primas e consumíveis (3.394.716) (4.143.338) - - (3.394.716) (4.143.338)

MARGEM BRUTAMARGEM BRUTAMARGEM BRUTAMARGEM BRUTA 1.213.579.603  1 .213.579.603  1 .213.579.603  1 .213.579.603  1 .195.670.203  1 .195.670.203  1 .195.670.203  1 .195.670.203  ---- (145.797)(145.797)(145.797)(145.797) 1 .213.580.603  1 .213.580.603  1 .213.580.603  1 .213.580.603  1 .195.524.406  1 .195.524.406  1 .195.524.406  1 .195.524.406  

Outros Proveitos / (Custos) (524.155.637) (578.389.811) - - (524.155.637) (578.389.811)

Outros Proveitos 37.072.438 28.058.724 - - 37.072.438 28.058.724 

Fornecimentos e Serviços Externos 
(2)

(235.821.123) (222.846.384) - - (235.821.123) (222.846.384)

Custos com Pessoal (99.135.870) (91.521.023) - - (99.135.870) (91.521.023)

Custos com Benefícios aos Empregados 40.571.188 (31.617.233) - - 40.571.188 (31.617.233)

Outros Custos (266.842.270) (260.463.896) - - (266.842.270) (260.463.896)

EBI TDAEBI TDAEBI TDAEBI TDA
 ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) 689.423.966  689.423.966  689.423.966  689.423.966  617  280  392  617  280  392  617  280  392  617  280  392  ---- (145.797)(145.797)(145.797)(145.797) 689.424.966  689.424.966  689.424.966  689.424.966  617.134.595  617.134.595  617.134.595  617.134.595  

Provisões do Exercício (2.879.099) (7.691.497) - - (2.879.099) (7.691.497)

Amortizações, depreciações e imparidades (238.665.476) (238.997.352) - - (238.665.476) (238.997.352)

EBI TEBI TEBI TEBI T
 ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) 447.879.391  447.879.391  447.879.391  447.879.391  370.591.543  370.591.543  370.591.543  370.591.543  ---- (145.797)(145.797)(145.797)(145.797) 447.880.391  447.880.391  447.880.391  447.880.391  370.445.746  370.445.746  370.445.746  370.445.746  

CVAT
Rubri casRubri casRubri casRubri cas

DEE Total Regulado

(2)
 Inclui 125.615 € relacionados com os PPEC em 2015, com dedução dos subsídios à exploração de 122.744 €;

(3)
 O EBITDA representa o resultado líquido do exercício expurgado dos impostos sobre os lucros, CESE, dos resultados financeiros, de provisões do exercício e das amortizações, depreciações e imparidades;

(4)
 O EBIT representa o resultado líquido do exercício expurgado dos impostos sobre os lucros, CESE e dos resultados financeiros;

(5)
 Não inclui rédito/encargos com ativos afetos a concessões no valor de 292.040.971 e 266.917.884 € em 2014 e 2015, respetivamente.

(1)
 Inclui faturação de energia reativa a PRE/PRO no valor de 2.666.389 € em 2015 (2.021.250 € em 2014), com impacto no apuramento dos desvios tarifários dos anos;

    Inclui faturação de fraudes de energia no valor de 4.912.606 € em 2015 (3.166.331 € em 2014), com impacto no apuramento dos desvios tarifários dos anos;

Unidade: milhares de euros

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Total da Base de Ativos Regulada * 3.010.920 3.022.765 0 0 3.010.920 3.022.765 

Total do Investimento real izado a Custos Totais 326.762 328.874 0 0 326.762 328.874 

*  Inclui v alor residual das concessões

RubricasRubricasRubricasRubricas
DEE CVAT Total Regulado
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10.10.10.10. Balanço de Energia ElétricaBalanço de Energia ElétricaBalanço de Energia ElétricaBalanço de Energia Elétrica    
 
 

 
 

  

Unidade: GWh

RubricaRubricaRubricaRubrica 2014201420142014 2015201520152015

ENERGI A ENTRADA NO DI STRI BUI DORENERGI A ENTRADA NO DI STRI BUI DORENERGI A ENTRADA NO DI STRI BUI DORENERGI A ENTRADA NO DI STRI BUI DOR

Tota l  Energi a  Entr a da  no Di s tr i bui dorTota l  Energi a  Entr a da  no Di s tr i bui dorTota l  Energi a  Entr a da  no Di s tr i bui dorTota l  Energi a  Entr a da  no Di s tr i bui dor 48 .1 10,048 .1 10,048 .1 10,048 .1 10,0 48.39 1,748.39 1,748.39 1,748.39 1,7

Energia do ano n-1 faturado no ano n 0,0 12,0

Tota l  Energi a  Entr a da  fa tura da  no Di s tr i bui dorTota l  Energi a  Entr a da  fa tura da  no Di s tr i bui dorTota l  Energi a  Entr a da  fa tura da  no Di s tr i bui dorTota l  Energi a  Entr a da  fa tura da  no Di s tr i bui dor 48 .1 10,048 .1 10,048 .1 10,048 .1 10,0 48.40 3,748.40 3,748.40 3,748.40 3,7

MAT (pontos virtuais cl ientes) 2.112,6 2.173,8

AT (subestações REN) 29.107,2 31.154,8

Produtores embebidos na RND em AT/MT 16.659,7 14.918,5

Produtores embebidos na RND em BT 230,5 156,6

Produç ã o de Energi a  em Regi me Es pec i a lProduç ã o de Energi a  em Regi me Es pec i a lProduç ã o de Energi a  em Regi me Es pec i a lProduç ã o de Energi a  em Regi me Es pec i a l 21 .8 58,021 .8 58,021 .8 58,021 .8 58,0 20.43 4,420.43 4,420.43 4,420.43 4,4

Ener gi a  Entra da  no Di s tr i bui dor  pa r a  Cons umos  MREner gi a  Entra da  no Di s tr i bui dor  pa r a  Cons umos  MREner gi a  Entra da  no Di s tr i bui dor  pa r a  Cons umos  MREner gi a  Entra da  no Di s tr i bui dor  pa r a  Cons umos  MR 11 .0 93,911 .0 93,911 .0 93,911 .0 93,9 6.51 2,36.51 2,36.51 2,36.51 2,3

MAT (pontos virtuais cl ientes) 0,0 21,3

AT / Produtores embebidos 11.093,9 6.491,0

Ener gi a  Entra da  no Di s tr i bui dor  pa r a  Cons umos  MLEner gi a  Entra da  no Di s tr i bui dor  pa r a  Cons umos  MLEner gi a  Entra da  no Di s tr i bui dor  pa r a  Cons umos  MLEner gi a  Entra da  no Di s tr i bui dor  pa r a  Cons umos  ML 37 .0 16,137 .0 16,137 .0 16,137 .0 16,1 41.87 9,441.87 9,441.87 9,441.87 9,4

MAT (pontos virtuais cl ientes) 2.112,6 2.152,5

AT / Produtores embebidos 34.903,5 39.727,0

Tota l  Energi a  Entr a da  no Di s tr i bui dor  pa ra  Cons umos  MRTota l  Energi a  Entr a da  no Di s tr i bui dor  pa ra  Cons umos  MRTota l  Energi a  Entr a da  no Di s tr i bui dor  pa ra  Cons umos  MRTota l  Energi a  Entr a da  no Di s tr i bui dor  pa ra  Cons umos  MR 11 .0 93,911 .0 93,911 .0 93,911 .0 93,9 6.51 2,36.51 2,36.51 2,36.51 2,3

Tota l  Energi a  Entr a da  no Di s tr i bui dor  pa ra  Cons umos  MR+MLTota l  Energi a  Entr a da  no Di s tr i bui dor  pa ra  Cons umos  MR+MLTota l  Energi a  Entr a da  no Di s tr i bui dor  pa ra  Cons umos  MR+MLTota l  Energi a  Entr a da  no Di s tr i bui dor  pa ra  Cons umos  MR+ML 48 .1 10,048 .1 10,048 .1 10,048 .1 10,0 48.39 1,748.39 1,748.39 1,748.39 1,7

 ENERGI A SAÍ DA DO DI STRI BUI DO R ENERGI A SAÍ DA DO DI STRI BUI DO R ENERGI A SAÍ DA DO DI STRI BUI DO R ENERGI A SAÍ DA DO DI STRI BUI DO R

   Cl i entes  MR   Cl i entes  MR   Cl i entes  MR   Cl i entes  MR 9 .2 47,59 .2 47,59 .2 47,59 .2 47,5 5.67 5,05.67 5,05.67 5,05.67 5,0

MAT 0,0 21,3

AT 3,8 0,3

MT (inclui outros distribuidores) 422,7 254,7

BTE 348,9 235,9

BTN (sem i luminação pública) 7.251,3 4.208,8

IP 1.220,7 953,9

   Cl i entes  ML   Cl i entes  ML   Cl i entes  ML   Cl i entes  ML 34 .5 60,634 .5 60,634 .5 60,634 .5 60,6 38.60 2,538.60 2,538.60 2,538.60 2,5

MAT 2.112,6 2.152,5

AT 6.791,4 6.753,1

MT 13.512,4 14.026,5

BTE 2.859,1 3.042,0

BTN (sem i luminação pública) 9.148,5 12.224,8

IP 136,6 403,6

Tota l  Energi a  Sa ída  do Di s tr i bui dor  pa ra  c ons umos  MRTota l  Energi a  Sa ída  do Di s tr i bui dor  pa ra  c ons umos  MRTota l  Energi a  Sa ída  do Di s tr i bui dor  pa ra  c ons umos  MRTota l  Energi a  Sa ída  do Di s tr i bui dor  pa ra  c ons umos  MR 9 .2 47,59 .2 47,59 .2 47,59 .2 47,5 5.67 5,05.67 5,05.67 5,05.67 5,0

Tota l  Energi a  Sa ída  do Di s tr i bui dor  pa ra  c ons umos  MR+MLTota l  Energi a  Sa ída  do Di s tr i bui dor  pa ra  c ons umos  MR+MLTota l  Energi a  Sa ída  do Di s tr i bui dor  pa ra  c ons umos  MR+MLTota l  Energi a  Sa ída  do Di s tr i bui dor  pa ra  c ons umos  MR+ML 43 .8 08,243 .8 08,243 .8 08,243 .8 08,2 44.27 7,544.27 7,544.27 7,544.27 7,5

Per da s  MR (GWh)Per da s  MR (GWh)Per da s  MR (GWh)Per da s  MR (GWh) 1 .8 46,41 .8 46,41 .8 46,41 .8 46,4 83 7,383 7,383 7,383 7,3

Per da s  MR+ML (GWh)Per da s  MR+ML (GWh)Per da s  MR+ML (GWh)Per da s  MR+ML (GWh) 4 .3 01,84 .3 01,84 .3 01,84 .3 01,8 4.11 4,24.11 4,24.11 4,24.11 4,2

Per da s  MR (% da  ener gi a  s a i da  s / c l i entes  MAT)Per da s  MR (% da  ener gi a  s a i da  s / c l i entes  MAT)Per da s  MR (% da  ener gi a  s a i da  s / c l i entes  MAT)Per da s  MR (% da  ener gi a  s a i da  s / c l i entes  MAT) 19 ,9 7%19 ,9 7%19 ,9 7%19 ,9 7% 14,81 %14,81 %14,81 %14,81 %

Per da s  MR+ML (% da  ener gi a  s a i da  s / c l i entes  MAT)Per da s  MR+ML (% da  ener gi a  s a i da  s / c l i entes  MAT)Per da s  MR+ML (% da  ener gi a  s a i da  s / c l i entes  MAT)Per da s  MR+ML (% da  ener gi a  s a i da  s / c l i entes  MAT) 10 ,3 2%10 ,3 2%10 ,3 2%10 ,3 2% 9,77 %9,77 %9,77 %9,77 %

Quadro N4-25-DV - Balanço de energia elétricaQuadro N4-25-DV - Balanço de energia elétricaQuadro N4-25-DV - Balanço de energia elétricaQuadro N4-25-DV - Balanço de energia elétrica
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11.11.11.11. Número Médio de Clientes da EDP DistribuiçãoNúmero Médio de Clientes da EDP DistribuiçãoNúmero Médio de Clientes da EDP DistribuiçãoNúmero Médio de Clientes da EDP Distribuição    
 

 
 
 

12.12.12.12. Indutores de Custo da EDP DistribuiçãoIndutores de Custo da EDP DistribuiçãoIndutores de Custo da EDP DistribuiçãoIndutores de Custo da EDP Distribuição    
 

 

Unidades

RubricasRubricasRubricasRubricas 2014201420142014 2015201520152015

   C l i entes  MR   Cl i entes  MR   Cl i entes  MR   Cl i entes  MR 3.16 3.4 833.16 3.4 833.16 3.4 833.16 3.4 83 2.125 .32 32.125 .32 32.125 .32 32.125 .32 3

MAT – –

AT 9 4

MT 2.422 1.603

BTE 5.203 3.428

BTN (sem IP) 3.102.378 2.078.174

IP 53.471 42.114

   Cl i entes  ML   Cl i entes  ML   Cl i entes  ML   Cl i entes  ML 2.91 5.8 782.91 5.8 782.91 5.8 782.91 5.8 78 3.969 .62 23.969 .62 23.969 .62 23.969 .62 2

MAT 67 70

AT 277 288

MT 21.199 22.227

BTE 28.515 30.768

BTN (sem IP) 2.859.612 3.898.328

IP 6.208 17.941

   Cl i entes  MR+ML   Cl i entes  MR+ML   Cl i entes  MR+ML   Cl i entes  MR+ML 6.07 9.3 616.07 9.3 616.07 9.3 616.07 9.3 61 6.094 .94 56.094 .94 56.094 .94 56.094 .94 5

Ati vi da de: Gl oba lAti vi da de: Gl oba lAti vi da de: Gl oba lAti vi da de: Gl oba l

Quadro N4-26 -DV - Nº médio de cl ientes  da Quadro N4-26 -DV - Nº médio de cl ientes  da Quadro N4-26 -DV - Nº médio de cl ientes  da Quadro N4-26 -DV - Nº médio de cl ientes  da 

EDP Dis tribuiçãoEDP Dis tribuiçãoEDP Dis tribuiçãoEDP Dis tribuição

Quadro N4-28-DEE - Indutores  de custoQuadro N4-28-DEE - Indutores  de custoQuadro N4-28-DEE - Indutores  de custoQuadro N4-28-DEE - Indutores  de custo

20 1420 1420 1420 14 2 0152 0152 0152 015

2 23.52 32 23.52 32 23.52 32 23.52 3 22 4.50022 4.50022 4.50022 4.500

AT 9.375 9.426

MT 72.319 72.749

BT 141.829 142.325

Nº. Cl i entesNº. Cl i entesNº. Cl i entesNº. Cl i entes 6 .0 82.76 86 .0 82.76 86 .0 82.76 86 .0 82.76 8 6.10 7.1176.10 7.1176.10 7.1176.10 7.117

MAT 69 71

AT 288 295

MT 23.705 23.954

BTE 33.897 34.494

BTN 5.964.928 5.988.076

IP 59.881 60.227

Cons umo (GWh)Cons umo (GWh)Cons umo (GWh)Cons umo (GWh) 43.80 843.80 843.80 843.80 8 4 4.2774 4.2774 4.2774 4.277

MAT 2.113 2.174

AT 6.795 6.753

MT 13.935 14.281

BTE 3.208 3.278

BTN 16.400 16.434

IP 1.357 1.357

DEE

Kms  de redeKms  de redeKms  de redeKms  de rede


