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1. PARA QUE SERVE O SIMULADOR DE PREÇOS DA ERSE

O simulador da ERSE compara os preços das ofertas comerciais de eletricidade e gás natural ajudando o 
consumidor na escolha do seu comercializador.

É possível efetuar comparações de preços de ofertas comerciais exclusivamente de eletricidade ou de gás 
natural ou de bem como de ofertas comerciais duais com o fornecimento simultâneo de eletricidade e gás 
natural.

Com base no valor do consumo anual de energia elétrica e/ou de gás natural, o simulador apresenta uma 
lista ordenada (da fatura mais barata para a mais cara), com a estimativa do valor das diversas ofertas 
comerciais dos comercializadores no mercado. 

A ordenação das várias ofertas comerciais tem como único critério de seriação o valor final da fatura, não 
sendo considerado qualquer outro critério.

A simulação de energia elétrica destina-se a todos os consumidores em baixa tensão normal (BTN) e a 
simulação de gás natural destina-se a todos os consumidores em baixa pressão com consumos anuais 
inferiores ou iguais a 10 000 m3.
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2. COMO UTILIZAR O SIMULADOR DE PREÇOS DA ERSE

A) 1º PASSO – ESCOLHA O TIPO DE ENERGIA

Escolha o tipo de energia: Eletricidade, gás natural ou fornecimento conjunto de eletricidade e gás natural, 
selecionando a respetiva opção.

B) 2º PASSO – ESCOLHA DO TIPO DE SIMULAÇÃO

Escolha do tipo de simulação: Simulação rápida ou personalizada1 , selecionando a respetiva opção.

1 Esta estrutura é comum entre uma simulação de eletricidade, gás natural ou dual. 
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SIMULAÇÃO RÁPIDA
ELETRICIDADE OU GÁS NATURAL OU DUAL
(ELETRICIDADE E GÁS NATURAL)

A simulação rápida destina-se ao consumidor que não 
conhece as características do seu consumo de energia. 
Neste caso, o simulador disponibiliza 3 opções de casos 
tipo representativos destes consumidores. Para além do 
nome, os casos tipo são diferenciados apresentando um 
valor médio mensal de fatura. 

No gás natural, e uma vez que existe diferenciação geográfica nos preços dos comercializadores de último 
recurso (mercado regulado), é pedido o código postal do consumidor.

Na simulação dual são apresentados os respetivos menus da simulação de eletricidade e de gás natural.

SIMULAÇÃO PERSONALIZADA
ELETRICIDADE OU GÁS NATURAL OU DUAL
(ELETRICIDADE E GÁS NATURAL)

A simulação personalizada destina-se ao consumidor 
que conhece as características do seu consumo de 
energia. Nesta opção são disponibilizadas 2 opções de 
personalização: consumidor residencial ou consumidor 
empresarial. 

Numa simulação de eletricidade, o consumidor tem de definir as seguintes variáveis: (i) potência contratada, 
(ii) Ciclo de contagem, (iii) período de consumo, (iv) consumo no período definido e (v) comparação ou não 
do contrato do consumidor com as restantes ofertas em mercado.

Numa simulação de gás natural, o consumidor tem de definir as seguintes variáveis: (i) código postal, (ii) 
período de consumo, (iii) consumo no período definido e (iv) comparação ou não do contrato do consumidor 
com as restantes ofertas em mercado.

Na simulação dual são apresentados os respetivos menus da simulação de eletricidade e de gás natural.

Na simulação personalizada é possível o consumidor comparar como é que o seu contrato compete com as 
restantes ofertas do mercado. Nesta situação o consumidor terá de selecionar a opção “Sim” e introduzir os 
preços do seu contrato (ver imagem abaixo).
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C) 3º PASSO – LISTA DE RESULTADOS

Na página de resultados é apresentada uma lista ordenada (da fatura mais barata para a mais cara), com 
a estimativa do valor das respetivas faturas das ofertas comerciais dos comercializadores no mercado. A 
ordenação das várias ofertas comerciais tem como único critério de seriação o valor final da fatura, não 
sendo considerado qualquer outro critério.

Os resultados podem ser filtrados de acordo com os seguintes critérios:

Selecionado a seta        da oferta comercial é apresentada mais informação designadamente sobre 
contratação, faturação, pagamento e preços. Se o utilizador desejar informação para adesão comercial, entre 
outras, basta selecionar o botão



Segmento das ofertas  

Modo de contratação  

Modo de faturação   

Modo de pagamento   

Período temporal do consumo 

Tarifa social    

Sem fidelização

Com outros serviços

Sem restrições adicionais

Preços indexados

Excluir reembolsos

Energia 100% renovável

Comercializador
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D) COMO ALTERAR OS DADOS DE UMA SIMULAÇÃO2  

Na página da lista de resultados é possível alterar qualquer dos dados da simulação, de forma fácil, acedendo 
ao menu “Alterar dados da simulação”, o que lhe permite personalizar a simulação. 

ELETRICIDADE

No caso de eletricidade podem ser alterados os seguintes dados de simulação:

1. Potência contratada

2. Tipo de contagem

3. Período temporal do consumo (se tiver uma fatura, utilize a data de faturação da mesma)

4. Consumo efetuado no período (se tiver uma fatura, utilize o consumo apresentado na mesma)

5. Preços do contrato

2  Os logotipos dos comercializadores e o valor de fatura estão propositadamente distorcidos.
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GÁS NATURAL

No caso de gás natural podem ser alterados os seguintes dados de simulação:

1. Código postal

2. Período temporal do consumo (se tiver uma fatura, utilize a data de faturação da mesma)

3. Consumo efetuado no período (se tiver uma fatura, utilize o consumo apresentado na mesma)

4. Preços do contrato do consumidor
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E) COMO INTRODUZIR OS MEUS PREÇOS DE CONTRATO

O simulador da ERSE permite ao consumidor introduzir os preços da sua fatura (eletricidade e/ou gás natural) 
e comparar o valor atualmente pago pelo consumidor com o das ofertas em mercado à data da simulação.

Para na parte inferior esquerda da página, é apresentado no menu “Alterar dados da simulação” o campo 
dos “Os meus preços (s/IVA)”, onde deverão ser introduzidos os preços do atual contrato do consumidor.

A fatura do contrato atual do consumidor aparecerá na lista de resultados com a denominação de
“A minha fatura”.
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F) COMO COMPARAR OFERTAS COM MAIOR DETALHE

Selecionando no campo superior direito as ofertas comerciais que quer comparar e carregando no botão   
 é apresentado um resumo das principais características das ofertas comerciais selecionadas, sendo possível 
efetuar uma comparação com mais detalhe.

Comparar
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3. PRESSUPOSTOS CONSIDERADOS

O simulador da ERSE considera um conjunto de pressupostos, a saber:

DEFINIÇÃO DOS CASOS TIPO - ELETRICIDADE

• Caso tipo 1 – potência contratada – 3,45 kVA; Contagem simples; Consumo anual – 1 900 kWh

 • Caso tipo 2 – potência contratada – 6,9 kVA; Contagem bi-horária; Consumo anual – Fora Vazio: 2 917 

         kWh e Vazio: 2 083 kWh.

• Caso tipo 3 – potência contratada – 13,8 kVA; Contagem bi-horária; Consumo anual – Fora Vazio: 6  

   540 kWh e Vazio: 4 360 kWh.

DEFINIÇÃO DOS CASOS TIPO – GÁS NATURAL

• Caso tipo 1 – Consumo anual – 1 610 kWh; 138 m3

• Caso tipo 2 – Consumo anual – 3 407 kWh; 292 m3

• Caso tipo 3 – Consumo anual – 7 467 kWh; 640 m3

ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE ACESSO ÀS REDES

As tarifas de acesso às redes são aprovadas pela ERSE e os resultados apresentados no simulador de preços 
incluem o valor das tarifas de acesso às redes em vigor na data de simulação e assume que as mesmas 
se mantêm constantes para um período de um ano. Estas tarifas são atualizadas anualmente pela ERSE a 
1 de Janeiro no caso da eletricidade e a 1 de julho no caso do gás natural. A atualização destes valores é 
normalmente refletida diretamente em todos os contratos, estando essa situação acautelada nos contratos 
estabelecidos entre o comercializador e o consumidor.

CUSTOS COM OUTROS SERVIÇOS

No caso de ofertas comerciais em que os serviços com custos adicionais são obrigatórios, o custo desses 
serviços é anualizado e incluído no valor da fatura apresentado na lista de resultados.
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REEMBOLSOS

As ofertas comerciais em que existe a devolução de uma percentagem da fatura (parte ou na totalidade) 
numa forma diferente dum desconto direto na respetiva fatura, denominam-se como ofertas com 
reembolsos. Sempre que se considere que o consumidor consegue utilizar esse reembolso na sua totalidade, 
de forma simples e fácil e em todo o território nacional, esse reembolso é anualizado e incluído no valor da 
fatura apresentado na lista de resultados. A seleção do filtro “excluir reembolsos” permite excluir o valor do 
reembolso do valor da fatura. Caso as condições mencionadas acima não sejam verificadas, o reembolso não 
é incluído por defeito no valor da fatura apresentado na lista de resultados. 

PREÇOS DIFERENCIADOS NO PERÍODO DE CONTRATO

Nos casos em que os preços das ofertas comerciais não sejam constantes durante o período de contrato 
(o período pode ser igual ou superior a 12 meses), o simulador considera um preço médio para 12 meses 
ponderado pelo número de meses.

OUTRAS PARCELAS DA FATURA

O valor da fatura apresentado na página de resultados pode ser separado em três parcelas, a saber: redes, 
energia, e taxas e impostos:

Uma fatura de eletricidade inclui as seguintes taxas e impostos.

Designação Valor aplicável

Contribuição para o Audiovisual (CAV)
A Contribuição para o Audiovisual destina-se a financiar o serviço público de radiodifusão
e de televisão, sendo entregue à Autoridade Tributária e Aduaneira que posteriormente a 
entregará à Rádio e Televisão de Portugal, S.A.

Os beneficiários da tarifa social que têm direito à taxa reduzida de CAV de 1,00 €/mês, 
são os seguintes: ) a) Beneficiários do complemento solidário para idosos; b) Beneficiários 
do rendimento social de inserção; c) Beneficiários do subsídio social de desemprego; d)
Beneficiários do 1.º escalão do abono de família; e) Beneficiários da pensão social de invalidez.

2,85 € / mês

Imposto Especial de Consumo de Eletricidade (IEC)
Este imposto pertence à categoria dos impostos sobre os produtos petrolíferos e energéticos
e está definido para Portugal continental.
Consumidores com direito ao desconto da tarifa social de eletricidade estão isentos de pagar
o IEC

0,001 € / kWh

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
O IVA incide sobre a Tarifa de Acesso às Redes, sobre a parcela de energia e comercialização e 
sobre as restantes taxas (CAV, IEC e Taxa DGEG).
A partir de 1 de julho de 2019, para potências contratadas inferiores ou iguais a 3,45 kVA, a 
taxa de IVA a aplicar ao termo fixo da tarifa de acesso às redes é de 6%. 
Aos restantes termos das parcelas de faturação é aplicada a taxa de IVA de 23%.
No caso da CAV, é aplicada uma taxa reduzida de IVA de 6%.

23% e 6%
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Uma fatura de gás natural inclui as seguintes taxas e impostos

 

Designação Valor aplicável

Imposto especial de consumo de gás natural combustível
Este imposto pertence à categoria dos impostos sobre os produtos petrolíferos e
energéticos e está definido para Portugal continental.

Consumidores com direito ao desconto da tarifa social de eletricidade estão isentos
de pagar o IEC.

0,0036612 €/kWh

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
O IVA incide sobre a Tarifa de Acesso às Redes, sobre a parcela da energia e comercialização e 
sobre as restantes taxas aplicáveis.
A partir de 1 de julho de 2019, para consumos anuais inferiores ou iguais a 10 000 m3, a taxa 
de IVA a aplicar ao termo fixo da tarifa de acesso às redes é de 6%. 
Aos restantes termos das parcelas de faturação é aplicada a taxa de IVA de 23%.

23% e 6%
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