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CONSULTÓRIO DO CONSUMIDOR / DECO
“Tenho visto anúncios na Tv sobre o vosso Leilão. Podem explicar qual o objectivo e
como funciona?”

  

A DECO INFORMA…

  

Para ajudar os consumidores a reduzir a factura da electricidade e do gás natural, a DECO
resolveu realizar um segundo leilão, cujo prazo de inscrição começou no dia 12 de Maio de
2014.

  

Segundo a DECO, os 620 mil consumidores que, entre Agosto e Dezembro de 2013,
assinaram contratos no mercado liberalizado de electricidade beneficiaram de uma poupança
global de 8,4 milhões de euros. Este valor engloba tanto quem aderiu à tarifa vencedora do
primeiro leilão, como todos os que aproveitaram os descontos oferecidos pelos restantes
fornecedores como resposta àquela acção.

  

Ao analisar a poupança média anual face à tarifa regulada, a DECO constata que, após a
subida originada pelo primeiro leilão, o valor desceu e, de Setembro de 2013 a Abril de 2014,
tem-se mantido praticamente idêntico. A entrada de novos comercializadores, no início deste
ano, não foi suficiente para fazer mexer um mercado ainda muito concentrado. Daí a DECO
querer funcionar como elemento agregador dos consumidores e realizar um segundo leilão,
para promover novas oportunidades de poupança para todos.
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Desta vez, o leilão inclui duas modalidades: electricidade e uma proposta dual, que agrega
electricidade e gás natural. Muitos consumidores com gás natural têm mostrado preferência por
ofertas combinadas. A DECO resolveu seguir esta tendência e acredita que será possível obter
melhores condições económicas ao juntar as duas energias. Mas, quem quiser apenas mudar
o fornecedor de electricidade, poderá fazê-lo.

  

A inscrição no leilão decorrerá até 27 de Junho e a recepção das propostas dos
comercializadores ocorrerá a 30 de Junho. Os consumidores receberão as estimativas de
poupança a partir de 15 de Julho e têm até 30 de Setembro para mudar.

  

A DECO acredita que uma resposta forte dos consumidores fará a diferença. Mais informações
e o formulário de inscrição estão em www.paguemenosenergia.pt .

  

DECO-Delegação Regional do Algarve
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