
“SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

“Mantenha-se Informado. 

Conheça os seus Direitos.”

Como pedir a Tarifa Social?

Os clientes economicamente vulneráveis podem solicitar a aplicação da
tarifa social junto dos respe�vos comercializadores;
São estes que a pedido do cliente verificam junto das ins�tuições da
segurança social e da Autoridade Tributária se o mesmo é beneficiário de
algumas daquelas prestações sociais ou se o rendimento se encontra
dentro dos limites acima referidos;
A manutenção da aplicação desta tarifa é verificada e confirmada
anualmente, em Setembro, pelos comercializadores junto da Segurança
Social e da Autoridade Tributária;

Transitoriamente, até à disponibilização dos meios eletrónicos previstos
para as comunicações entre os comercializadores de energia elétrica e as
ins�tuições de segurança social competentes e ou a Autoridade Tributária
e Aduaneira, é possível solicitar a aplicação da tarifa social, pela
apresentação de uma declaração sob compromisso de honra, como reúne
as condições para ser beneficiário da tarifa social. O modelo da declaração
está previsto em anexo à (Portaria n.º 278‐C/2014, de 29 de Dezembro)









Gaz Natural
A tarifa social resulta da aplicação de um desconto na tarifa de acesso às redes
de gás natural em baixa pressão, que compõe o preço final faturado ao cliente
de gás natural. 
O desconto referente à tarifa social deve ser iden�ficado de forma clara e visível
nas faturas apresentadas aos clientes de gás natural.

Quem pode pedir a tarifa social?

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

Complemento Solidário para Idosos;
Rendimento Social de Inserção;
Subsidio Social de Desemprego;
1º escalão do Abono de Família;
Pensão Social de Invalidez







Para os clientes do gás natural que provem junto dos seus comercializadores
que já lhes foi atribuída a condição de cliente economicamente vulnerável no
âmbito do setor elétrico, presume‐se a existência de condição equivalente
para efeitos da aplicação da tarifa social no setor do gás natural.

 

Devem ainda reunir as seguintes condições:

Ser �tular do contrato de fornecimento, des�nado exclusivamente a
uso domés�co em habitação permanente e com:     
        potência contratada até 500 m3;



Como pedir a Tarifa Social?

Os clientes economicamente vulneráveis podem solicitar a aplicação da
tarifa social junto dos respe�vos comercializadores;
São estes que a pedido do cliente verificam junto das ins�tuições da
segurança social se o mesmo é beneficiário de algumas daquelas prestações
sociais;

A manutenção da aplicação desta tarifa é verificada e confirmada
periodicamente pelos comercializadores junto da Segurança Social;







ASECE – APOIO SOCIAL EXTRAORDINÁRIO AO

CONSUMIDOR DE ENERGIA
Em que consiste o ASECE? 

Consiste num desconto na fatura de eletricidade e gás natural que 
corresponde a cerca de 13.8% do valor global da fatura sem IVA, demais
impostos, taxas, juros de mora e desconto rela�vo à tarifa social.
(Portaria 278‐B/2014 de 29 de Dezembro)



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



Atenção: Caso o consumidor economicamente vulnerável já seja beneficiário
da tarifa social de eletricidade ou de gás natural, não necessita de solicitar o
ASECE uma vez que este lhe será atribuído automa�camente pois trata‐se de
apoios cumula�vos. 

Como pedir o ASECE?

Transitoriamente, até à disponibilização dos meios eletrónicos previstos
para as comunicações entre os comercializadores de energia elétrica e as
ins�tuições de segurança social competentes e ou a Autoridade Tributária
e Aduaneira, é possível solicitar a aplicação do ASECE, pela apresentação
de uma declaração sob compromisso de honra, como reúne as condições
para ser beneficiário. O modelo da declaração está previsto em anexo à
Portaria n.º 278‐B/2014 de 29 de Dezembro.

Como obter esclarecimentos adicionais relativos às tarifas sociais

e ao ASECE?

Os comercializadores de gás natural e de eletricidade têm o dever de
divulgar informação sobre a existência e a aplicação da tarifa social e do
ASECE junto dos respe�vos clientes, designadamente nas suas páginas na
Internet e em documentação que acompanhe as faturas enviadas aos seus
clientes.

DEVOLUÇÃO DE CAUÇÕES

Quem tem o direito à devolução de caução?

Os consumidores (domés�cos) �tulares de contratos de serviços (eletricidade,
gás canalizado e água) celebrados até 1999, e cuja  caução prestada ainda não
lhe tenha sido res�tuída pelas en�dades prestadoras destes serviços através
de débito direto ou de acerto na fatura.

Como sei se tenho direito à restituição de caução?

Poderá saber se tem direito à res�tuição da caução consultando as listas
com o nome dos consumidores a quem a caução ainda não foi devolvida,
disponíveis desde dia 16 de Janeiro de 2015:

nas instalações de atendimento ao público dos prestadores dos serviços
nos respe�vos sí�os da internet




O meu nome e número de contrato consta da lista.

Como devo proceder?

Primeiro deverá solicitar à en�dade prestadora do serviço a emissão de
uma declaração comprova�va do direito à res�tuição da respe�va caução.

O segundo passo é enviar à Direcção‐Geral do Consumidor o pedido de
reembolso, acompanhado da declaração comprova�va do direito à
res�tuição da respe�va caução passada pelo prestador de serviço.
Deverá anexar à documentação o número de iden�ficação bancária (NIB)
e cópia do Bilhete de Iden�dade ou Cartão de Cidadão.

O pedido deverá chegar à Direcção‐Geral do Consumidor através de carta
ou email.

Já fiz o pedido de devolução da minha caução, antes de 16 de

janeiro de 2015, devo fazê-lo novamente?

Se já apresentou o seu pedido de devolução de caução antes do dia 16 de 
janeiro de 2015 não precisa de fazer novo pedido.

Até quando posso pedir a devolução da minha caução

Até ao dia 31 de dezembro de 2015.

O meu nome não consta na lista, posso ter direito à devolução

da minha caução?

Não. Os consumidores cujo nome e número de contrato não constem nesta
lista não prestaram caução ou já lhe foi res�tuída no passado. 

Se o fornecedor de energia, água ou gás se recusar a devolver a caução,
denuncie a situação às en�dades competentes (ERSE, DGEG e ERSAR),
aconselha a Direcção‐Geral do Consumidor.

Projeto apoiado pelo Fundo para a 

Promoção dos direitos do consumidor



SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

A Lei n.º 23/96 de 26 de Julho, na atual redacção, estabelece como

serviços públicos essenciais os seguintes:

1. Serviço de fornecimento de água

2. Serviço de fornecimento de energia elétrica

3. Serviço de fornecimento de gás natural e gases de petróleo

    liquefeitos canalizados

4. Serviço de comunicações eletrónicas

5. Serviços postais

6. Serviço de recolha e tratamento de águas residuais

7.Serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos

Os direitos dos consumidores face aos
serviços públicos

A lei de defesa do consumidor (Lei nº 24/96 de 31 de Julho), na sua

actual redação, consagra os seguintes direitos dos consumidores:

  Qualidade de serviço 

  Proteção da saúde e segurança física

  Informação 

  Proteção dos interesses económicos

  Prevenção e reparação de danos

  Proteção jurídica

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.

REGRAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO

O fornecimento do serviço não pode ser suspenso sem aviso prévio, salvo
caso fortuito ou de força maior;                                                                         .
Nos casos em que se jus�fique a suspensão do fornecimento do serviço,
esta só pode ocorrer após o consumidor ter sido adver�do, por escrito,
com a antecedência mínima de 20 dias rela�vamente à data em que a
mesma venha a ter lugar;                                                                                    .
O aviso prévio deve conter o mo�vo da suspensão e indicar os meios de
defesa que o consumidor dispõe para a evitar ou retomar o serviço;        .
O fornecimento do serviço não pode ser suspenso em virtude de falta de
pagamento de outro serviço, salvo se forem funcionalmente indissociáveis.









CONSUMOS MÍNIMOS E CONTADORES
É proibida a cobrança de consumos mínimos;
É proibida a cobrança de qualquer importância ou taxa a �tulo de preço,
aluguer, amor�zação ou inspeção periódica de contadores ou outros
instrumentos de medição dos serviços prestados;
É proibida a cobrança de qualquer taxa que não tenha correspondência
direta com um encargo em que o prestador do serviço efe�vamente
incorra, exceto a contribuição para o audiovisual.






FATURAÇÃO E PAGAMENTOS
A fatura deve ter uma periodicidade mensal e discriminar os serviços
prestados, as tarifas aplicadas e os respe�vos valores cobrados;
Tratando‐se de energia elétrica, a fatura deve, ainda, discriminar,
individualmente, o montante referente aos bens fornecidos ou serviços
prestados, bem como, cada custo referente a medidas de polí�ca
energé�ca, de sustentabilidade ou de interesse geral e outras taxas e
contribuições previstas na lei;





A exigência de pagamento pelo fornecimento do serviço deve ser
comunicada por escrito ao consumidor, com uma antecedência mínima
de 10 dias rela�vamente à data limite fixada para efetuar o pagamento;
O prestador não pode recusar o pagamento de um serviço, ainda que
faturado conjuntamente com outros, tendo o consumidor o direito a
quitação parcial, salvo quando se trate de serviços funcionalmente
indissociáveis;                                                                                                     .
Se for cobrado um valor superior ao consumo, o valor em excesso deverá
ser aba�do na fatura em que tenha sido feito o acerto, sem prejuízo do
consumidor poder solicitar o reembolso. 







PRESCRIÇÃO E CADUCIDADE

O direito a cobrar o serviço prescreve no prazo de seis meses após o seu
fornecimento;
O prazo de propositura de ação pelo prestador é de seis meses, contados
após o fornecimento do serviço ou do pagamento inicial, consoante os

casos.





COMO E A QUEM RECLAMAR
Em caso de conflito o consumidor deve começar por exigir o livro de reclamações
para apresentar a queixa, devendo o prestador de serviços entregar ao consumidor
o duplicado da reclamação e remeter o original para as en�dades reguladoras dos
serviços públicos essenciais. 

O consumidor também pode reclamar junto do prestador do serviço público
essencial, através de carta ou via eletrónica. Na reclamação deve observar os
seguintes procedimentos:

Incluir o número de iden�ficação de cliente;
Dar o seu contacto mais fácil;
Fazer a discrição dos factos que mo�vam a reclamação;
Ser claro, concreto e obje�vo na forma como apresenta a reclamação.








Se não ob�ver resposta à reclamação num prazo razoável (15 dias úteis) ou se a
resposta dada não lhe for favorável, poderá reenviar todo o processo para:

En�dade Reguladora dos Serviços Energé�cos – ERSE ‐ no caso dos setores
do gás e da eletricidade (www.erse.pt);
Autoridade Nacional de Comunicações – ICP – ANACOM – no caso das
comunicações (www.anacom.pt);
En�dade 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 dos Consumidor ou para a sua
associação de consumidores.

Antes de recorrer à via judicial, relembra‐se que os li�gios de consumo rela�vos
ao fornecimento de serviços públicos essenciais estão sujeitos a arbitragem
necessária quando, por opção do consumidor, sejam subme�dos à apreciação
de tribunal arbitral legalmente autorizado.

MUDANÇA DE COMERCIALIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E DE

GÁS NATURAL
A ex�nção das tarifas reguladas como consequência do processo de liberalização
dos mercados de eletricidade e gás natural levada a cabo com o obje�vo de
propiciar aos consumidores maior escolha a melhores preços e qualidade de
serviço, impôs aos consumidores uma mudança de comercializador

A mudança de comercializador é gratuita, não implica mudança de
contador e não tem de preocupar‐se com a cessação do anterior
contrato.



Até quando pode mudar de comercializador?

Pode mudar de comercializador até 31 de Dezembro de 2017

Antes de mudar: 
 saiba quem são os comercializadores e as ofertas que têm para si; 

compare e avalie as diferentes propostas dos comercializadores; 
opte pela melhor proposta não esquecendo de analisar, também, as
condições contratuais apresentadas; 
celebre o contrato com o novo comercializador que deverá tratar de
todas as formalidades rela�vas à mudança, incluindo a cessação do
contrato anterior; 
anote a data de entrada em vigor do novo contrato de fornecimento
para que possa verificar a fatura de encerramento do anterior
comercializador e o início da nova faturação; 
em caso de dúvida, peça ajuda à sua associação de consumidores ou
à ERSE – En�dade Reguladora dos Serviços Energé�cos.











E os consumidores economicamente vulneráveis?

O que lhes acontece?
Para estes, foram criados mecanismos de salvaguarda cons�tuídos pelas tarifas
sociais de eletricidade e gás natural e pelo Apoio Social Extraordinário ao
Consumidor de Energia (ASECE): 

TARIFAS SOCIAIS

O que são as Tarifas Sociais?
São cons�tuídas, tanto para o Gás Natural como para a Eletricidade, por um
desconto na tarifa de acesso às redes em baixa tensão normal e em baixa
pressão, respe�vamente, que compõe o preço final faturado ao consumidor.

Eletricidade
O valor da tarifa social é determinado anualmente por despacho do membro
do Governo responsável pela energia após ouvir a ERSE e publicado até 20 de
Setembro de cada ano. Este desconto deve ser iden�ficado de forma clara e
visível nas faturas apresentadas aos clientes. 

Quem pode pedir a tarifa social?
Todos os clientes que se encontrem numa situação de carência socio
económica, devendo, para tal, ser beneficiários de uma das seguintes
prestações sociais: 

Complemento Solidário para Idosos;
Rendimento Social de Inserção;
Subsidio Social de Desemprego;
Abono de Família;
Pensão Social de Invalidez
Pensão Social de Velhice
Consideram‐se ainda clientes finais economicamente vulneráveis as
pessoas singulares que obtenham um rendimento anual inferior ao
rendimento anual máximo, considerando‐se, para tal, o rendimento
total verificado no respe�vo domicílio fiscal, bem como o número de
coabitantes que não aufiram qualquer rendimento.
O obje�vo é aumentar para 500 mil as famílias beneficiárias deste
Apoio (anteriormente 60 mil).
Os consumidores com rendimento inferior a 5280 euros anuais,
acrescidos de 50% por cada membro do agregado familiar, passam
a ser elegíveis, sendo que o valor de rendimento máximo anual
poderá ser revisto semestralmente para assegurar que pelo menos
500 mil consumidores beneficiam do desconto.













Devem ainda reunir as seguintes condições:

Ser �tular do contrato de fornecimento, des�nado exclusivamente a
uso domés�co em habitação permanente e com:     
        Potência contratada até 6,9 KVA;
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