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Sérgio Pinho (2.º à esq.ª) deu início aos trabalhos

> CooperaTiva eléCTriCa de loureiro Trouxe à disCussão TemáTiCas que “inTeressam a Todos nós”

‘Mercado Livre de Energia/
Eficiência Energética’ em foco
Se dúvidas existiam 
sobre o ‘mercado 
livre de energia’ e a 
‘eficiência energética’, as 
mesmas puderam ser 
dissipadas, no passado 
dia 16, no âmbito 
de uma iniciativa 
promovida pela CEL – 
Cooperativa Eléctrica 
de Loureiro, CRL e 
dirigida a cooperantes 
e não cooperantes. O 
objetivo foi “esclarecer” 
temáticas que 
“interessam a todos nós”.

 
Fiel à sua missão de “asse-

gurar aos cooperantes um 
serviço que responda às suas 
necessidades e expetativas”, a 
CEL – Cooperativa Eléctrica de 
Loureiro, CRL promoveu, neste 
último sábado, no salão da Jun-
ta de Freguesia, uma exposição 
pública sobre temáticas que, 
além de atuais, “interessam 
a todos nós”. Não estivessem 
o ‘mercado livre de energia’ e a 
‘eficiência energética’ cada vez 
mais na ordem do dia e não fos-
sem ambos temas ao torno das 
quais ainda há muito ‘ruído’, em 
parte ‘gerado’ pela “comunica-

ção social”. 
Aliás, como o próprio presi-

dente da direção, Sérgio Pinho, 
disse, logo, no início dos traba-
lhos, “existe uma certa confu-
são, que esperamos [com esta 
iniciativa aberta ao público 
em geral] esclarecer” “de for-
ma mais concisa e objetiva”.

Foi, precisamente, no senti-
do de elucidar os loureirenses 
(e não só) que a CEL – Coo-
perativa Eléctrica de Loureiro, 
CRL convidou três entendidos 
na matéria: Sandra Ferreira, da 
ERSE – Entidade Regulado-
ra dos Serviços Energéticos; 
António Pedro Castanheira, da 
Câmara Municipal de Oliveira 
de Azeméis; e Paulo Gonçal-
ves, da empresa Exporlux. E 
foi também para tirar dúvidas 
que os dois painéis versaram 
‘O processo de extinção das ta-
rifas reguladas na eletricidade e 
a mudança de comercializador’, 

‘As medidas de racionalização 
de energia do município para 
redução da fatura de energia’ e 
‘Eficiência energética na ilumi-
nação pública’.     

Note-se que, além da sessão, 
houve lugar ainda a uma de-
monstração no exterior, mais 
concretamente na Praça N.ª Sr.ª 
de Alumieira, onde a iluminação 
pública, as luminárias e balastros 
daquele espaço público foram o 
centro de todas as atenções.

Mudar de comercializador 
de eletricidade

Em representação da entida-
de responsável pela regulação 
dos setores do gás natural e da 
eletricidade, Sandra Ferreira 
deslocou-se de Lisboa, tendo, 
em terras loureirenses, apelado 
à mudança de comercializador 
de eletricidade. 

Segundo a oradora convida-
da, com a liberalização do setor 

em causa, ‘fruto’ de “imperati-
vos comunitários”, os preços 
de venda deixam de ser fixados 
pela ERSE, devendo os consu-
midores (por exemplo, os em 
Baixa Tensão Normal, com uma 
potência contratada inferior a 
10,35 kVA) começar a procurar 
um comercializador no merca-
do que lhes forneça eletricidade. 

Há um período transitório 
que teve início a 01 de janeiro 
passado e termina a 31 de de-
zembro de 2015, dentro do qual 
deve ser feita a referida mudança; 
caso contrário, é aplicada uma 
tarifa transitória, fixada trimes-
tralmente pela ERSE, tendo em 
vista dissuadir a permanência do 
abastecimento pelo comerciali-
zador de último recurso. 

Mas tudo isto apenas no que 
respeita aos residentes em Por-
tugal Continental, visto que nas 
regiões autónomas dos Açores e 
da Madeira mantêm-se as tari-

fas reguladas de venda a clientes 
finais por não existirem comer-
cializadores concorrentes.

Outra exceção à regra, diga-
mos assim, são os consumido-
res economicamente vulnerá-
veis, que mantêm o direito de 
serem fornecidos pelo comer-
cializador de último recurso, 
com uma tarifa regulada pela 
ERSE. No caso de optar por 
contratar energia no mercado, 
estes mantêm o direito aos des-
contos legalmente previstos e 
consagrados nas tarifas sociais 
de eletricidade e no ASECE – 
Apoio Social Extraordinário ao 
Consumidor de Energia. 

N.R.: Mais informações sobre 
este assunto podem ser obtidas 
em www.erse.pt ou, então, junto 
da CEL – Cooperativa Eléctrica 
de Loureiro, CRL, através dos 
telefone n.º 256 698 140, fax n.º 
256 691 417 e email celoureiro@
celoureiro.com. 

Foram muitos aqueles que marcaram presença nesta 
exposição pública promovida pela CEL


