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Principais indicadores
Valores acumulados a 30 de junho de 2018

Visitas
ao Portal

468 815

Simulações
efetuadas

202 347

Pedidos 
de mudança

1 644

Utilizadores
Registados

1 647

No 2º trimestre de 2018 registaram-se no portal Poupa Energia 647 novos utilizadores.
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Visitas ao Portal por região
Valores comparativos por trimestre

No 2º trimestre de 2018, o portal teve em
média 651 visitas diárias ao portal.

Distribuição de visitas por 
região no 2º trimestre
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Simulações por região
Valores comparativos por trimestre
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No 2º trimestre de 2018, foram feitas 55 466 
simulações no total.

Distribuição de simulações 
por região no 2º trimestre

164-613 950 – 1 179 1 856 – 3 139

5 017 - 5017 8 772 +



Simulações
Valores de 2018 até ao final do 2º trimestre

As simulações simples 
representam 70% do total das 
simulações efetuadas em 2018. 
Dado que não requerem a inserção 
de informação mais detalhada, é 
possível consultar de forma rápida 
a lista dos tarifários que permitem 
maior poupança.

A utilização do simulador avançado 
permite detalhar consumos e 
equipamentos com mais detalhe 
de forma a obter a poupança 
esperada com maior precisão.

No decurso de 2018, as 
simulações efetuadas para o 
padrão de potências de 6.9 kVA 
e/ou escalão de gás natural 1 são 
em maior número.100 262

Simulações Simples

40 677
Simulações Avançadas

2 161
Simulações Empresariais

TOP 5 de Potência contrada 
por simulação

Escalão de gás natural por 
simulação
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No decorrer do 2º trimestre de 
2018, é notória a dispersão do 
número mensal de simulações. O 
mês de abril representa o mês 
com maior número simulações 
desde o lançamento do portal, 
resultante da influência dos media 
no final do mês anterior. 

Por sua vez, o número médio 
diário de simulações no 2º 
trimestre de 2018 foi de 610 em 
relação a 968 do trimestre 
anterior.

As simulações empresariais, 
embora não apresentadas nos 
gráficos à direita, mantiveram em 
média o mesmo valor registado no 
trimestre anterior traduzindo-se 
em 1,9% do total de simulações.

Simulações 
mensais por tipo 

Comparação 
trimestres de 2018

Simulações
Valores trimestrais de 2018
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Pedidos de mudança de tarifários
Valores relativos ao 2º trimestre de 2018
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814
Pedidos de Adesão

Poupança esperada pelas 
adesões efetuadas no trimestre 

(não inclui a poupança das adesões realizadas pela 
área "tarifários")

99 725 €/ano

Pedidos por fonte das adesões Os pedidos de mudança de 
tarifários ou comercializador 
durante o 2º trimestre, 
observaram-se em maior número 
no início deste período. A par 
deste facto, resulta uma taxa de  
decréscimo de 78% de adesões do 
mês de abril quando comparado 
com o mês de junho.

As adesões são maioritariamente 
provinientes do simulador simples, 
seguido do simulador avançado, 
tarifários e simulador empresarial.
As ofertas dual representam 54% 
dos pedidos e as ofertas de 
eletricidade representam 48%.

A poupança esperada por cada 
adesão efetuada pelos 
simuladores durante este 
trimestre é de 10 €/mês.
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Pedidos de mudança por comercializador
Valores por trimestre
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No 2º trimestre verificaram-se 
pedidos de adesão a 15 das 
empresas que operam no  
mercado liberalizado de 
eletricidade e gás natural.

A Galp Power, Goldenergy e 
Iberdrola representam os 
comercializadores com os tarifários 
mais subscritos num total de 84% 
das adesões efetuadas neste 
trimestre.

A alteração do TOP 3 
comparativamente ao 1º 
trimestre, na escolha dos 
consumidores, deve-se a 
modificações feitas das ofertas 
comerciais dos comercializadores 
ao longo deste ano.
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Tarifários disponíveis para simulação
Dados no final do 2º trimestre

O número de ofertas comerciais 
disponíveis no portal manteve-se 
constante ao longo do trimestre 
embora alguns comercializadores 
tenham efetuado atualizações de 
preços e condições às suas ofertas 
comerciais.

O setor de eletricidade continua a 
constituir o setor de maior 
concorrência de ofertas no mercado 
de energia numa proporção de mais 
do dobro de tarifários disponíveis 
em relação ao gás natural.

No total, existem 237 ofertas de 
tarifários com preço fixo de 
eletricidade e/ou gás natural no 
final do 2º trimestre.

127
Ofertas de eletricidade

56
Ofertas de gás natural

54
Ofertas dual
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237
Total de ofertas 
disponíveis
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Linha de Atendimento

211 160 500
(Dias úteis das 9h às 18h)

Disponível também no Espaço Cidadão

Siga-nos no Facebook
@poupaenergia.pt

Faça já uma simulação

Mude de tarifário e reduza a sua fatura de energia
poupaenergia.pt


