Comunicado
ERSE publica Boletins de Ofertas Comerciais no
mercado de eletricidade

A ERSE inicia hoje a publicação dos Boletins Informativos de Ofertas Comerciais no mercado
retalhista de eletricidade, que terão uma periodicidade trimestral, com os quais pretende dotar os
consumidores de mais uma ferramenta de informação, a par dos Simuladores de Comparação de
Preços, que lhes permita fazer escolhas conscientes no mercado liberalizado. Em breve será
publicado o Boletim relativo aos preços do gás natural.
O processo de liberalização do sector elétrico ditou a abertura da comercialização ao mercado, a
qual reforçou a necessidade de monitorização de forma a garantir, em simultâneo, a existência
de condições de concorrência entre os diversos operadores e a minimização das assimetrias de
informação entre consumidores e os restantes agentes de mercado.
É com o objetivo de continuar a minimizar essa assimetria de informação que a ERSE, à
semelhança do que já faz com os relatórios mensais do mercado liberalizado, passa a publicar os
boletins informativos referentes às ofertas comerciais existentes no mercado, com os quais
pretende apoiar os consumidores na escolha da oferta que lhes for mais favorável.
Pretende-se com a sua divulgação dar a conhecer ao público em geral uma visão mais alargada
do mercado, quais os comercializadores e quais as caraterísticas e preços das ofertas existentes,
bem como o posicionamento relativo das ofertas entre si relativamente à tarifa transitória em
mercado regulado ou às condições de preço regulado (regime equiparado) que os
comercializadores em mercado poderão disponibilizar a partir de 2018.
Para poder acompanhar e monitorizar o mercado retalhista de energia elétrica, os
comercializadores são obrigados pela ERSE a determinados procedimentos de comunicação de

informação

sobre

preços

de

comercialização

de

eletricidade.

Para além da informação já hoje divulgada, a ERSE realiza trimestralmente a análise e comparação
dos preços das ofertas comerciais disponíveis nos mercados retalhistas e respetiva evolução. Tais
dados, entre outros, são tomados em consideração quer quando apresenta a sua proposta de
tarifas e preços, quer quando procede à fixação de tarifas e preços para o ano seguinte.
Atendendo a que a informação sobre preços, ofertas comerciais, suas caraterísticas e evolução,
fomenta a transparência e a concorrência que são fatores críticos para a eficiência do mercado,
tanto para os consumidores, como para os restantes agentes, a ERSE passa a disponibilizar
publicamente a sua análise e comparação através do seu Boletim de ofertas comerciais.
Os boletins fazem uma caracterização das ofertas comerciais de eletricidade disponíveis no
mercado no 2º e 3º trimestres de 2017, a preços reais (sem impostos e taxas) e sem serviços
adicionais, comparando as ofertas mono e as ofertas duais que combinam eletricidade e gás
natural.
A análise dirige-se aos consumidores domésticos (consumidores em Baixa Tensão Normal),
abrangendo as tipologias mais comuns: casal sem filhos, casal com dois filhos e casal com quatro
filhos.
Consulte:
Boletins de Ofertas Comerciais do Mercado Retalhista de Eletricidade – 2º Trimestre e 3º
Trimestre 2017
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