
 
 

Comunicado 

Simulador de preços de energia da ERSE atinge 1,4 

milhões de simulações em 2021 

 

O simulador de preços de energia da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos foi 

utilizado em 2021 por cerca de 120 mil consumidores, tendo sido realizadas 1,4 milhões de 

simulações. Através desta ferramenta, 54% dos utilizadores encontraram preços mais baixos. 

Este simulador, que foi lançado a 29 de maio de 2018, compara todas as ofertas comerciais 

disponíveis para os consumidores de eletricidade (Baixa Tensão Normal) e de gás natural (Baixa 

Pressão) em Portugal continental1.  

O inquérito realizado aos utilizadores do simulador revela que 54% encontraram preços mais 

baixos face ao seu contrato atual e, desses, 82% manifestaram intenção de mudar de 

comercializador.  

Os consumidores que ainda estão no mercado regulado, bem como os consumidores que já se 

encontram no mercado liberalizado devem manter-se informados sobre a eventual existência de 

ofertas comerciais mais vantajosas.  

O simulador de preços de energia da ERSE responde a estas duas situações, ao reunir atualmente 

a informação de mais de 639 tarifários do mercado liberalizado, de um total de 21 

comercializadores na eletricidade e de 9 comercializadores no gás natural. 

A título de exemplo, verifica-se que, na simulação para um consumidor (doméstico) 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 34,27 euros, enquanto a oferta mais 

cara pode implicar um custo acrescido de mais de 40 euros ao mês.2 

Dado que os preços das ofertas comerciais no mercado liberalizado dependem, em parte, das 

tarifas aprovadas anualmente pela ERSE, como é o caso das tarifas de acesso às redes, a ERSE 

aconselha que cada consumidor utilize um comparador de ofertas comerciais pelo menos uma 

                                                           

1 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. 



 
 
vez por ano. Dado o calendário de aprovação das tarifas3 da ERSE, recomendam-se os meses de 

janeiro (eletricidade) e de outubro (gás natural), como os meses de referência para utilizar o 

simulador de preços de energia da ERSE. 

Por seu turno, o simulador de potência contratada permite aos consumidores escolher a potência 

contratada adequada ao seu caso particular. A redução da potência pode gerar poupanças a partir 

de 24 euros anuais. Se o consumidor tiver informação sobre os preços dos escalões de potência 

contratada praticados pelo seu comercializador, poderá usar a calculadora disponibilizada pela 

ERSE, para calcular o impacto concreto na sua fatura. Em 2021, o simulador de potência 

contratada atingiu um total de 25 mil utilizadores e de 86 mil simulações.  

 

Lisboa, 25 de janeiro de 2022 

                                                           

3 Na eletricidade as tarifas reguladas pela ERSE vigoram de 1 de janeiro a 31 de dezembro. No gás natural as tarifas 
reguladas pela ERSE vigoram de 1 de outubro a 30 de setembro. 

https://simulador.precos.erse.pt/
https://simulador.potencia.erse.pt/
https://www.erse.pt/media/ln4phrem/custo-pot%C3%AAncia-contratada_2022.pdf

