


AGENDA

1. Apresentação DECO – Associação Portuguesa para a 
Defesa do Consumidor

2. Mercado de eletricidade: pontos de atenção na ótica do 
consumidor

3. 4 D’s

4. Contributo da DECO para o empowerment dos 
consumidores



Quem

SOMOS?



“Defender os direitos e 
legítimos interesses dos 
consumidores, contribuir 
para resolver os seus 
problemas e ajudá-los a 
exercer os seus direitos 
fundamentais”

Missão

 390 000
Associados
(Outubro’18)



1974

2010

1981

1990

1995

1ª Lei Defesa do Consumidor

Protesto contra a PT

1997 Lutas nos Tribunais
2003

Petições

2014

Criação da Editora

45 anos de história



Delegações regionais



Relações externas



3 pilares de intervenção

www.deco.proteste.p
t
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 Eletricidade é um SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL 
 Satisfação dos consumidores

Aspetos mais importantes para a 
satisfação global com o serviço:

| Iniciativas do comercializador para 
promover poupança energética

| Transparência e exatidão das faturas



 Eixos principais de preocupações :

1) Acessibilidade: preços justos e ofertas comerciais simples de entender e comparar.

2) Fiabilidade: Segurança de abastecimento e Qualidade de Serviço.

3) Participação ativa & empowerment dos consumidores



Preços UE para domésticos (com impostos)
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Descarbonização

Digitalização Democratização

Descentralização
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Campanhas informativas e educativas

http://www.fatura-amiga.pt/

A DECO pretende tornar a fatura mais 
amiga para os consumidores e dar mais do 
que umas luzes sobre como interpretar a 
fatura e que práticas os consumidores 
podem adotar para poupar energia.
A FATURA AMIGA vai ajudar os 
consumidores a compreender melhor 
faturas de eletricidade e a motivar para um 
consumo mais sustentável, com benefícios 
para o orçamento das famílias e para o 
ambiente.

Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da 
Eficiência no Consumo de energia elétrica, aprovado pela 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos

http://energiafantasma.pt/

A DECO informou e sensibilizou 
os consumidores sobre os 
consumos stand-by/off-mode e 
outros desperdícios de energia 
das casas. 

Esta campanha foi financiada pela ERSE e foi 
dirigida aos consumidores de Portugal 
Continental e Regiões Autónomas.

Sessões de esclarecimento 
desenvolvidas por todo o país 
em 2015 que pretendeu 
capacitar os consumidores para 
o processo de mudança de 
comercializador e informar sobre 
o acesso às tarifas sociais.

Iniciativa DGEG e Parceria entre DECO, 
ACOP, Enerdura, Lisboa E-nova, RNAE



Mudança de comercializador

SIMULADOR DE OFERTAS

https://www.deco.proteste.pt/casa-energia/eletricidade-gas/simule-e-poupe
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DECO PROTESTE, Resultado da 
simulação para uma família media, 29-
11-2018



Mudança coletiva de comercializador

OS LEILÕES DE ENERGIA

1º Leilão em 2013
2º Leilão em 2014

3º Leilão em 2016

More than 1M consumers 
engaged

Easy switch 
no unfair terms or penalties for 

early termination
no obligation to direct debit or 

other bundled services
Price stability for 12 months 
(except if variation on regulated 

components)



PROSUMER

https://www.deco.proteste.p
t



PROSUMER & Renewables

CLEAR
Enabling Consumers to Learn about, Engage with 
and Adopt Renewable energy technologies

Partners: 



CLEAR PROJECT | Enabling Consumers to Learn about, Engage with and Adopt Renewable energy technologies

Why?
By enabling Consumers to access 
equipment that generates the 
energy they need, they can:
-Reduce costs with energy;
-Reduce their  exposure to energy 
price increase;
-Increase the energy efficiency of 
their homes;
-Increase comfort of use.

Through CLEAR Project 
Consumers will Learn, Engage 
and Adopt Renewable energy 
technologies

CLEAR Project



CLEAR PROJECT | Enabling Consumers to Learn about, Engage with and Adopt Renewable energy technologies

CLEAR Objectives

1) Online Community

2) Testing 3 Renewable Energy Systems: AirCo, PV and Wood 
pellets

3) Colective Purchases

4) Monitoring of consumptions in real households

5) New decision tools available to the consumer

6) Distilling policy lessons at European and National level







Representação dos consumidores 

DECO representa os 
consumidores nos 
Conselhos Tarifário 
e Consultivo da ERSE 
desde 1997

DECO apresentou 
petição com 170 mil 
assinaturas em 2010 
pela redução dos 
CIEG

DECO em 2018 
reivindica a redução 
do IVA para 6% na 
energia através de 
carta aberta com 
cerca de 70 mil 
assinaturas



Representação dos consumidores 



Tendência emergente 




