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O que é o preço da potência contratada? 
 

O preço da potência contratada é um valor fixo que paga de acordo com o seu contrato de fornecimento de 

eletricidade e que paga em função do número de dias incluídos na fatura, mas não do consumo de energia. 

 

Por um lado, o valor inclui a tarifa de acesso às redes, que é aprovada pela ERSE para refletir o custo das 

redes elétricas, a pagar por todos os consumidores de eletricidade. Por outro lado, o valor inclui também 

uma margem de comercialização que é diferente entre comercializadores. 

 

A tarifa de acesso às redes aumenta com a potência contratada porque são necessários mais investimentos 

em redes elétricas quando as potências contratadas dos consumidores de eletricidade crescem. 

 

 

 

 

Qual o impacto na fatura de uma mudança da potência contratada? 
 

Em regra, ao mudar de escalão de potência contratada o preço da potência contratada varia: se subir a 

potência contratada, o preço da potência contratada aumenta, e vice-versa. 

 

Como simplificação pode utilizar a seguinte regra para calcular o impacto na fatura: 

 

Se tiver uma potência inferior ou igual a 6,9 kVA, pode poupar entre 20 € a 30 € por ano por cada 

escalão de potência que conseguir baixar. 

 

O impacto exato na fatura depende de vários fatores como, por exemplo, os preços do seu contrato de 

eletricidade ou as taxas de IVA aplicáveis (que são diferentes entre Portugal continental e as Regiões 

Autónomas). Para consumidores com tarifa social a poupança pela redução da potência contratada é mais 

reduzida uma vez que estes já beneficiam de um desconto significativo na tarifa de acesso às redes. 

 

Para calcular o impacto exato para o seu caso utilize a calculadora preparada pela ERSE. 

 

Outra forma de calcular o impacto na sua fatura é com a utilização do simulador de preços de energia da 

ERSE. Nessa ferramenta pode alterar entre diferentes valores de potência contratada, mantendo os mesmos 

consumos de eletricidade, para perceber qual a variação na faturação das ofertas disponíveis no mercado.  

 

 

Preço da potência contratada 
Em regra, aumentar a potência contratada aumenta o custo da 
sua fatura de eletricidade. 
 
Este documento explica o que é o preço da potência contratada e 
como medir o impacto na fatura de uma mudança de potência 
contratada. 

https://www.erse.pt/media/4qmhbacq/custo_potencia-contratada_2022.xlsx
https://simulador.precos.erse.pt/

