Comunicado
Novo simulador de preços da ERSE registou quase 1
milhão de simulações em 2018
O novo simulador de preços de energia, lançado pela ERSE a 29 de Maio de 2018, no Dia
Mundial da Energia, registou até ao final do ano passado um total de 963 029 simulações.
O inquérito realizado aos utilizadores do simulador indicou que 58% encontraram preços
mais baixos face ao seu contrato atual e, desses, 82% manifestaram intenção de mudar
de comercializador.
A liberalização dos mercados de eletricidade e de gás natural em Portugal continental
permite aos consumidores escolher livremente o seu fornecedor, existindo atualmente
vários comercializadores que concorrem entre eles com preços de mercado.
O simulador de preços de energia da ERSE apresenta todas as ofertas comerciais de 23
comercializadores na eletricidade e de 8 comercializadores no gás natural1, reunindo
informação relativa a mais de 317 tarifários, permitindo aos consumidores estarem
informados sobre a existência de ofertas comerciais mais vantajosas.
Por exemplo, para um consumidor de eletricidade com uma potência contratada de 3,45
kVA e um consumo anual de 1 900 kWh, a oferta de preço mais baixo resulta numa fatura
mensal de 36,63 €, enquanto a oferta mais cara pode implicar um custo acrescido de
mais de 18 € ao mês.2
Utilizar um simulador de preços de energia é particularmente importante num contexto
em que vários comercializadores anunciaram descidas nos seus tarifários no início deste
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O simulador de preços de energia da ERSE mostra todas as ofertas comerciais disponíveis para consumidores em
Baixa Tensão Normal (eletricidade) e em Baixa Pressão <10.000m3 (gás natural).
2 Os valores apresentados já incluem as taxas e impostos aplicáveis com exceção da taxa DGEG e ignoram as ofertas
com serviços adicionais obrigatórios.

ano. Uma vez que estas descidas podem ser diferentes entre os vários tarifários, é
importante que cada consumidor escolha qual a melhor oferta para a sua situação em
particular.
A ERSE relembra que este simulador permite:


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



Colocar os preços do seu contrato atual para perceber se pode poupar com uma
mudança.



Identificar graficamente o peso das componentes numa fatura de energia, como
por exemplo o peso das tarifas de acesso às redes, da componente de energia ou
das taxas e impostos.

Com a atualização do simulador de preços de energia, a ERSE passou a disponibilizar toda
a informação relativa às ofertas comerciais em formato de base de dados, permitindo a
terceiros (empresas, consumidores, associações de defesa do consumidor, etc.) um
acesso fácil e transparente a toda a informação. Estes dados foram descarregados mais
de 650 vezes desde o seu lançamento até ao final do ano de 2018 e servem de base aos
restantes simuladores existentes.
Com o início do ano de 2019, a ERSE recomenda que todos os consumidores consultem
o Simulador de preços da ERSE, que é permanentemente atualizado sempre que existam
novas ofertas comerciais ou atualizações de preços, e verifiquem qual é a melhor oferta
comercial que se adequa ao seu caso.
Lisboa, 14 janeiro de 2018

