
Apoio aos Consumidores
de Serviços Públicos Essenciais 

Como e a quem reclamar

Em caso de conflito exija o livro de reclamações para 
apresentar queixa, devendo o prestador de serviços entre-
gar o duplicado da reclamação e remeter o original para 
as entidades reguladoras dos serviços públicos essenciais. 

Também pode reclamar do serviço prestado, através de 
carta ou via electrónica. Na reclamação deve observar os 
seguintes procedimentos:

n Incluir o número de identificação de cliente;
n Dar o seu contacto mais fácil;
n Fazer a descrição dos factos que motivam a reclamação;

 n Ser claro, concreto e objectivo na forma como apre-
senta a reclamação.
Se não obtiver resposta à reclamação num prazo razoável 

(15 dias úteis) ou se a resposta dada não lhe for favorável, 
poderá reenviar todo o processo para:

n Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos - ERSE - 
no caso dos sectores do gás e da electricidade (www.
erse.pt);

n Autoridade Nacional de Comunicações - ICP - ANA-
COM - no caso das comunicações (www.anacom.pt);

n Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos - 
ERSAR - no caso do abastecimento público de água, de 
saneamento de águas residuais urbanas e de gestão 
de resíduos urbanos (www.ersar.pt).

Pode, ainda, reclamar junto da Direção Geral do Consumidor 
ou da sua associação de consumidores.

O que é a UGC

É uma associação de defesa dos direitos e interesses dos 
consumidores, de carácter genérico e de âmbito nacional que:

n Promove a informação, formação e educação dos con-
sumidores.

n Apoia os consumidores no aconselhamento jurídico e 
no acesso à justiça.

n Intervém na mediação e resolução de conflitos de con-
sumo.

n Detém o estatuto de parceiro social representando os 
interesses dos consumidores junto dos organismos e 
serviços do Estado.

n Para os clientes do gás natural que provem junto dos seus 
comercializadores que já lhes foi atribuída a condição de cli-
ente economicamente vulnerável no âmbito do sector elé-
trico, presume-se a existência de condição equivalente para 
efeitos da aplicação da tarifa social no sector do gás natural.

Como obter esclarecimentos adicionais?

Os comercializadores tem o dever de divulgar informação so-
bre a tarifa social junto dos respetivos clientes, tanto nas suas 
páginas de internet como em documentação que deve acom-
panhar as faturas enviadas aos clientes. 

Quem pode pedir a tarifa social?

Todos os clientes que se encontrem numa situação de carên-
cia socio económica, devendo, para tal, ser beneficiários de 
uma das seguintes prestações sociais: 

n Complemento Solidário para Idosos;
n Rendimento Social de Inserção;
n Subsídio Social de Desemprego;
n 1.º Escalão do Abono de Família;
n Pensão Social de Invalidez 

Devem ainda reunir as seguintes condições:
n Ser titular do contrato de fornecimento, destinado exclusiva-

mente a uso doméstico em habitação permanente e com: 
n Potência contratada até 4.6KVA no caso da eletricidade;
n Consumo anual inferior ou igual a 500m3 no caso do gás 

natural.

Como pedir a Tarifa Social?

n Os clientes economicamente vulneráveis podem solicitar a 
aplicação da tarifa social junto dos respetivos comercializa-
dores (gás e eletricidade);

n São estes que a pedido do cliente verificam junto das insti-
tuições da segurança social se o mesmo é beneficiário de 
algumas daquelas prestações sociais;

n A manutenção da aplicação desta tarifa é verificada e con-
firmada anualmente pelos comercializadores junto da segu-
rança social;

Em que consiste o Apoio Social Extraordinário 
ao Consumidor de Energia (ASECE)? 

n Consiste num desconto na fatura de eletricidade e gás nat-
ural que é fixado diretamente pelo governo e corresponde 
a cerca de 13.8% do valor global da fatura sem IVA. 

n Os requisitos para acesso a este apoio são os mesmos que 
se exigem para o acesso à tarifa social e deve ser solicitado 
junto dos comercializadores. 

Atenção: 
 Caso o consumidor economicamente vulnerável já seja ben-

eficiário da tarifa social de eletricidade ou de gás natural, não 
necessita de solicitar o ASECE (Apoio Social Extraordinário ao 
Consumidor de Energia) uma vez que este lhe será atribuído 
automaticamente pois trata-se de apoios cumulativos. 

Conheça os seus direitos
Peça ajuda 

Aprenda a reclamar



Deveres do consumidor

São deveres dos consumidores, além do cumprimento das 
obrigações resultantes do contrato, promover a utilização racional 
e eficiente dos serviços públicos essenciais. Ser-se consumidor 
implica, também, questionar e agir em defesa dos seus interesses 
legítimos e demonstrar ter consciência social e ambiental.

No quadro dos direitos e deveres dos consumidores assume es-
pecial relevância, neste momento, a extinção das tarifas reguladas 
como consequência do processo de liberalização dos mercados 
de eletricidade e gás natural que impõe aos consumidores uma 
mudança de comercializador. 

Assim, é essencial dotar os consumidores de toda a informação 
necessária para que possam tomar as decisões mais conscientes e 
esclarecidas nesta matéria. 

Nesse sentido informamos sobre os procedimentos de mu-
dança de comercializador e apoios aos consumidores:

n A mudança de comercializador é gratuita, não implica mudança 
de contador e não tem de preocupar-se com a cessação do an-
terior contrato.

n Para saber quando terá de mudar de comercializador, deve 
primeiro saber qual a potência de energia que tem contratada 
ou qual o consumo anual de gás, informações que constam nas 
facturas de electricidade e de gás natural junto aos dados pes-
soais do consumidor.

Mudança de comercializador 
de energia elétrica e de gás natural

n A liberalização da actividade de comercialização de electricidade 
e de gás natural, com o objectivo de propiciar aos consumidores 
maior escolha a melhores preços e qualidade de serviço, obriga os 
consumidores a escolher um novo comercializador no mercado.

E os consumidores economicamente vulneráveis? 
O que lhes acontece?

Para estes, foram criados mecanismos de salvaguarda 
constituídos pelas tarifas sociais de eletricidade e gás nat-
ural e pelo Apoio Social Extraordinário ao Consumidor de 
Energia (ASECE).

O que são as Tarifas Sociais?

São constituídas, tanto para o Gás Natural como para a 
Eletricidade, por um desconto na tarifa de acesso às respeti-
vas redes que compõe o preço e cujo valor é calculado pela 
ERSE de acordo com o limite máximo de variação fixado 
pelo governo. Este desconto deve ser identificado de forma 
clara e visível nas faturas apresentadas aos clientes.

n No caso da electricidade: 
 Se tem uma potência contratada igual ou superior a 10,35 kWA 

terá de procurar um novo comercializador até ao final de 2014. 
 Se a potência contratada for inferior a 10.35 KWA, poderá mu-

dar até ao final de 2015.

n No caso do gás natural: 
 Se tem um consumo superior a 500 m3 e inferior ou igual a 

10.000 m3 terá de procurar um novo comercializador até ao 
final de 2014, se o consumo for inferior ou igual a 500 m3, 
poderá mudar até ao final de 2015.

n  Antes de mudar: 
 n Saiba quem são os comercializadores e as ofertas que têm 

para si; 

 n Compare e avalie as diferentes propostas dos comercializa-
dores; 

 n Opte pela melhor proposta não esquecendo de analisar, 
também, as condições contratuais apresentadas; 

 n Celebre o contrato com o novo comercializador que de-
verá tratar de todas as formalidades relativas à mudança, in-
cluindo a cessação do contrato anterior; 

 n Anote a data de entrada em vigor do novo contrato de for-
necimento para que possa verificar a fatura de encerramento 
do anterior comercializador e o início da nova facturação; 

 n Em caso de dúvida, peça ajuda à sua associação de consu-
midores ou à ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços ener-
géticos.  

Os direitos dos consumidores 
face aos serviços públicos

A lei de defesa do consumidor (Lei n.º 24/96 de 31 de Julho, 
alterada pela Declaração de Retificação n.º 16/96 de 13 de No-
vembro, pela Lei n.º 85/98 de 16 de Dezembro, pelo Decreto-
Lei n.º 67/2003 de 8 de Abril e pela Lei n.º 10/2013 de 28 de 
Janeiro) consagra os seguintes direitos do consumidor:

1. Qualidade de serviço.
 Direito à qualidade de serviço na vertente técnica e comercial. 

2. Proteção da saúde e segurança física.
 Direito à prestação do serviço sem riscos para a saúde e se-

gurança física dos consumidores. 

3. Informação.
 Direito a ser informado e esclarecido de forma clara, conven-

iente e objetiva, nomeadamente sobre preços e tarifas, seg-
urança dos equipamentos, faturação, formas de pagamento, 
qualidade de serviço, regras sobre reclamação e suspensão 
do fornecimento do serviço. 

4. Proteção dos interesses económicos.
 Direito à proteção dos interesses económicos com observância da 

lealdade e boa-fé, nos preliminares, na formação e na vigência dos 
contractos, que devem ser redigidos em língua portuguesa. 

5. Prevenção e reparação de danos.
 Direito a indemnização pelos danos patrimoniais e não patrimoni-

ais resultantes de prestação de serviços públicos defeituosos.

6. Proteção jurídica.
 Direito a recorrer aos tribunais e a mecanismos de reso-

lução extrajudicial (serviços de mediação, conciliação e arbi-
tragem) para a resolução de conflitos de consumo.


