
 

 

Identificação do projeto 

Projeto nº: POCI-05-5762-FSE-000223 

Apoiado no âmbito do sistema de incentivos: Apoio à Modernização e Capacitação da 

Administração Pública (SAMA2020) 

Designação: Poupa Energia: Portal Poupa Energia do Operador Logístico de Mudança de 

Comercializador 

Investimento Total em Euros: 449 000 € 

Valor Total Elegível: 449 000 € 

Apoio Financeiro da União Europeia: 255 705,50 € 

Contrapartida Nacional: 193 294.50 € 

Prioridade de Investimento: i) a melhoria do acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) e a sua utilização e qualidade (Objetivo Temático 2 – OT 2), através do reforço das aplicações TIC 

na Administração Pública em linha (Prioridade de Investimento 2.3 - PI 2.3); ii) de ações de formação 

associadas às operações referidas em i), no âmbito do reforço da capacidade institucional das 

administrações públicas e respetiva eficiência (OT11 – PI 11.1), nos termos previstos no artigo 81.º do 

RECI. 

Localização: Lisboa 

 

Síntese do projeto 

Objetivo: O Poupa Energia é uma plataforma de comparação de tarifários de eletricidade e gás 
natural, com a qual se pretende dotar o consumidor de uma ferramenta que permita uma 
escolha/mudança informada de comercializador e pretende promover a eficiência no consumo de 
energia. 

É gerido pela ADENE – Agência para a Energia, que é a entidade nacional incumbida do exercício da 
atividade de OLMC, no âmbito do Sistema Elétrico Nacional (SEN) e do Sistema Nacional de Gás 
Natural (SNGN), através do decreto-lei nº 38/2017. Este DL prevê a prestação de informação 
personalizada aos consumidores de energia, nomeadamente na apresentação de tarifas adequadas a 
cada perfil de consumo, determinadas com base na informação detida por este operador e a pedido 
do consumidor. 

Dá resposta à Medida 201 do Simplex+ 2017, Portugal Energia, que prevê a criação de uma plataforma 
informática, um portal, uma app e um espaço físico de promoção e disseminação do conhecimento 
sobre a energia, o qual terá também uma vertente itinerante, que permitirá a sua replicação pelo país, 
utilizando espaços privilegiados da rede de Espaço Cidadão, Lojas de Cidadão e dos espaços próprios 
das Agências de Energia de âmbito local e regional. 

http://data.dre.pt/eli/dec-lei/38/2017/03/31/p/dre/pt/htm%5dde%2031%20de%20mar%C3%A7o
https://www.simplex.gov.pt/medidas

