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Dia Mundial da Energia

ERSE lança novo simulador de preços de energia
A ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, no âmbito da comemoração do Dia
Mundial da Energia, que hoje se assinala, disponibiliza um novo simulador de preços de
energia que permite aos consumidores de eletricidade e gás natural comparar as ofertas
comerciais disponíveis no mercado e aos vários agentes do setor terem acesso à
informação de base que permite a construção do simulador.
O desenvolvimento do mercado retalhista de eletricidade e de gás natural tem trazido
um significativo alargamento de escolha aos consumidores de energia, tanto em número
de ofertas como em número de comercializadores. Esta evolução, sendo positiva, implica
também uma maior complexidade de escolha.
Para acompanhar essa evolução e apoiar os consumidores no seu processo de escolha de
fornecedor de energia, a ERSE atualizou o seu simulador, lançado em 2007,
disponibilizando a partir de hoje uma nova ferramenta de comparação de preços de
energia.
Este novo simulador tem a preocupação de, comparativamente à versão anterior,
disponibilizar a informação em formato de base de dados, o que permitirá a terceiros
(empresas, consumidores, associações de defesa do consumidor, etc.) ter um acesso fácil
e transparente a toda a informação e tratá-la com ferramentas de análise.
Introduz, além disso, várias melhorias do ponto de vista do utilizador, designadamente:
•

Um interface mais intuitivo.

•

Disponibilização de informação mais detalhada sobre cada oferta comercial.

•

Comparação do valor a pagar quando é necessário decidir contratar a eletricidade
e o gás natural de forma conjunta ou em separado.

•

Possibilidade de indicar os preços do seu contrato atual para ajudar no processo
de mudança.

•

Uma ilustração gráfica sobre o peso de algumas componentes numa fatura de
energia, como por exemplo as tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE.

•

Versão inglesa do simulador.

A ERSE considera que para criar um mercado de energia eficiente e competitivo importa
promover um bom funcionamento do lado da oferta e da procura.
Do lado da oferta, a ERSE monitoriza as ofertas disponíveis no mercado no sentido de
avaliar as condições comerciais praticadas e aprova as tarifas de acesso às redes para a
eletricidade e o gás natural, que garantem que qualquer comercializador pode utilizar as
infraestruturas dos sistemas nacionais de eletricidade e gás natural mediante o
pagamento do mesmo valor, garantindo igualdade de circunstâncias entre os
concorrentes.
Do lado da procura é essencial garantir que os consumidores estejam bem informados.
Atendendo à maior complexidade que a faturação de energia assume quando comparada
com outros bens e serviços, a ERSE introduziu em 2007 o primeiro simulador de preços
de energia em Portugal, procedendo agora à sua melhoria face à multiplicidade de
comercializadores e ofertas atualmente existentes no mercado.
A ERSE espera com este novo simulador de preços de energia contribuir para um maior
esclarecimento do consumidor final de energia e para a sua preparação na abordagem
ao mercado retalhista de eletricidade e de gás natural.
Para mais informação aceda às Perguntas & Respostas e ao Simulador.
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