
A Direcção-Geral da Energia e dos Transportes da Comissão Europeia
desenvolve e executa políticas nestes domínios estreitamente
ligados. O livro verde 2000, Para uma Estratégia Europeia de Segurança
do Aprovisionamento Energético, analisou as fraquezas estruturais da
Europa neste campo: o consumo de energia está a aumentar, quando
a UE se torna cada vez mais dependente das fontes externas de
energia. Ao mesmo tempo, para respeitar os seus compromissos
decorrentes do Protocolo de Quioto,a UE deve reduzir a sua produção
de gases com efeitos de estufa. O livro verde propõe uma estratégia
destinada a reduzir o consumo da energia na Europa, com eficiência
energética melhorada, e a aumentar o recurso às fontes de energia
renováveis. A abertura do mercado energético interno em toda a UE é
uma componente-chave para a solução de todos estes objectivos.
Além disso, deve melhorar a qualidade de todos os serviços, tanto
para os cidadãos europeus como para a indústria.
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Mais informação

Para mais informações sobre a abertura dos mercados energéticos
no seu país, pode contactar as associações reguladoras ou de
consumidores locais.

Pode encontrar ligações úteis aos sítios web nacionais nos
endereços seguintes:
Para a electricidade:
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/links/ index_en.htm
Para o gás natural:
http://europa.eu.int/comm/energy/gas/links/ index_en.htm

Para mais amplas informações, contactar:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/request_form/index_en.cfm

Um mercado comum
Será impossível alcançar o pleno benefício destas políticas
se não mudarmos o modo de distribuição da energia aos
seus utilizadores finais.Tradicionalmente, nos países da UE,
tanto os consumidores domésticos como comerciais têm
sido abastecidos de gás ou electricidade por um
fornecedor monopolista. Além disso, estes fornecedores
operavam numa base nacional ou regional, não deixando
aos seus clientes qualquer outra opção.

Desde meados da década de 90, a UE tem vindo a abrir
progressivamente o mercado das fontes de energia,
diminuindo os entraves aos fornecedores e promovendo a
escolha dos clientes. Do mesmo modo que as mercadorias
podem agora ser transportadas e comercializadas
livremente em toda a UE, os serviços de abastecimento
energético podem agora ser propostos num mercado
europeu comum.

Para abastecer os principais consumidores – utilizadores
industriais e institucionais – o mercado já foi liberalizado há
vários anos. A partir de Julho de 2004, o mercado foi aberto
a todos os outros utilizadores não domésticos em todos os
países da UE. Em Julho de 2007, a liberalização também se
estenderá aos utilizadores domésticos.

Alguns países já abriram totalmente o mercado aos
utilizadores domésticos; os outros têm agora que fazer o
mesmo, porque a UE está a criar um mercado único onde a
concorrência actua livremente.
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Energia eficaz para todos
Agora pode-se escolher. A recente legislação da União
Europeia refere que, o mais tardar a partir de Julho de
2007, todos os consumidores poderão escolher livremente
os seus fornecedores de gás e electricidade. O seu actual
fornecedor deixará de ser a sua única opção.

Esta é apenas uma das componentes da política
energética da UE, que procura assegurar que todos nós
possamos confiar em fornecedores energéticos seguros, a
preços abordáveis e sustentáveis que causem menos
danos possíveis ao ambiente que nos rodeia.

• As políticas da UE visam, em especial, reduzir a nossa
dependência do petróleo e do gás natural importados
de fora da União, encorajando uma maior utilização de
energias renováveis, de fontes de energia mais limpas
disponíveis no interior das nossas próprias fronteiras.

• A UE encoraja igualmente a utilização de medidas e de
tecnologias de eficiência energética para reduzir o
nosso consumo de energia.

• Ao mesmo tempo, a União esforça-se por assegurar a
melhoria das infra-estruturas, tais como as redes de
transmissão de electricidade e de gás, para transportar
a energia o mais eficazmente possível para onde for
necessária.

Mercados abertos 
e consumidor
Os clientes de pequenas empresas podem agora, desde
Julho de 2004, optar por fornecedores diferentes no seu
mercado. Será que têm de mudar? Quais são as vantagens
e os inconvenientes?

PORQUE MUDAR?
Poder escolher os seus fornecedores significa poder procurar
na concorrência o fornecedor que melhor satisfaça as suas
necessidades: um pacote com uma única factura mensal,
tarifas mais baratas nas horas mortas, um preço fixo,
facilidades de débito directo, cobertura dupla de
combustível, etc. Quantos mais fornecedores houver no
mercado mais serão as possibilidades. E, havendo
concorrentes, é muito provável que o seu actual fornecedor
também apresente novas propostas interessantes. Contudo,
ninguém tem que mudar se não o desejar.

SERÁ MAIS BARATO?
Não há nenhuma garantia de que se vai poupar dinheiro
de um dia para o outro só pelo facto de se mudar de
fornecedor de energia – os preços também variam por
outras razões –, mas a concorrência no mercado vai
certamente favorecer a contenção dos preços.

É COMPLICADO MUDAR?
Não. É um processo simples: não é necessário instalar
novos fios nem tubos e o seu novo fornecedor estará
atento a todos os pormenores, uma vez que concluiu um
contrato consigo. Mas é sempre possível voltar ao
fornecedor anterior se não se sentir satisfeito.

MAIS FORNECEDORES SIGNIFICA 
MAIS DANOS AO AMBIENTE?
Os fornecedores são entidades distintas dos produtores.
Por isso,podem optar por comprar a electricidade ou o gás
ao produtor que bem entendam, o que significa que os
recursos energéticos europeus serão distribuídos mais
eficazmente.

Além disso, como agora o seu fornecedor tem que
mencionar a origem da sua energia nas suas facturas,
poderá escolher o fornecedor que lhe pareça mais
ecológico. Até pode escolher fornecedores que utilizem
exclusivamente fontes de energia renováveis.

SERÁ QUE OS NOVOS FORNECEDORES
INSPIRAM MENOS CONFIANÇA?
As infra-estruturas estão separadas das empresas de
aprovisionamento de energia. Como todas estas empresas
utilizarão os mesmos tubos e os mesmos fios, o consumidor
não vai notar nenhuma diferença. Foram estabelecidos
mecanismos reguladores em cada país da UE para garantir
que os fornecedores operem correctamente e prestem os
serviços prometidos aos seus clientes.

COMO ENCONTRAR UM NOVO FORNECEDOR?
Nem todos os novos fornecedores iniciarão a sua actividade
imediatamente. Isso dependerá de cada mercado. Haverá
provavelmente campanhas de marketing feitas por novos
fornecedores, mas nada o impede de contactar as
associações de consumidores no seu país para identificar
fornecedores alternativos.

EM QUE PONTO ESTÁ A ENERGIA DOMÉSTICA?
Estas novas modalidades aplicam-se apenas aos clientes
industriais e outros utilizadores não domésticos, mas, a partir
de Julho de 2007, aplicar-se-ão também a todos os
utilizadores domésticos. Nalguns países da UE, porém, a
concorrência já se iniciou e os consumidores já estão a
beneficiar de uma escolha mais ampla.
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