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ERSE investiga seis empresas
por "abordagens enganosas"
O regulador abriu, desde o ano passado, 13 processos de contraordenação a empresas de luz e gás. Suspeitas de mudanças
de comercializador sem autorização e abordagens enganosas à celebração de contratos foram comunicadas ao Ministério Público.
LEONOR MATEUS FERREIRA
Imterreira@jornateconomico.pt

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) abriu 13
processos de contraordenação a
seis empresas do setor elétrico e do
gás natural desde o início de 2017,
segundo dados obtidos pelo Jornal
Económico.
O regulador suspeita de casos de
de mudanças de comercializador
sem autorização do cliente, bem
como de práticas comerciais desleais
relacionadas com abordagem enganosa com vista à celebração de contratos. Nalguns casos, foram mesmo
enviados ao Ministério Público.
"A ERSE entende que esses
comportamentos são suscetíveis
de constituir contraordenações,
por um lado, por poderem consubstanciar práticas comerciais
desleais", explicou o regulador,
acrescentando que estas podem

ainda violar o Regulamento das
Relações Comerciais da ERSE.
Dos 13 processos abertos, quatro já foram fechados e nove (referentes a cinco empresas) estão em
fase de inquérito. "Foram ainda
participadas ao Ministério Público, por poderem consubstanciar a
prática de crime, situações que
chegaram ao conhecimento da
ERSE em que era alegada a falsificação de assinaturas, no âmbito de
abordagem comercial", referiu.
Os primeiros alertas sobre más
práticas da ERSE, lançados no fim
do primeiro semestre de 2017, foram precisamente em relação à angariação de clientes, dando nota de
más práticas relatadas por consumidores e os conselhos a seguir.
Desde o início deste ano, o regulador registou 266 queixas relacionadas com alegadas mudanças involuntárias de comercializador de
energia, o que representa uma redução de 92 queixas comparativa-

mente ao período homólogo do
ano passado.
Os consumidores têm recorrido,
igualmente, a outras plataformaspara denunciarem situações enganasas.
No Portal da Queixa, o número de
reclamações aumentou, sendo que a
Endesa foi a empresa que registou
uma variação mais pronunciada,
com um disparo de 167%, para 547
queixas entre janeiro e julho, de 205,
no período homólogo. Segue-se a
Iberdrola, cujas reclamações cresceram 91% para 67 em 2018, contra 35.
Ângela Carvalho é uma das pessoas que recorreu ao portal para
relatar que soube da mudança de
contrato através de carta com uma
fatura por pagar de uma nova empresa, alegando não ter assinado
qualquer contrato para mudar de
comercializador. Terá sido posteriormente informada que o contrato tinha sido celebrado com um
comercial em sua casa.
Os relatos de comerciais que não

se identificam ou dizem ser da
EDP multiplicam-se no portal.
Fonte oficial da EDP (que lidera o
mercado de eletricidade em Portugal) explica que "tem conhecimento, através de queixas de clientes,
de casos de más práticas de terceiros que se fazem passar por colaboradores da empresa". "A EDP
repudia estas práticas, e todas as situações graves são reportadas às
entidades competentes, estando
atualmente em curso diversas
queixas-crime relacionadas com
esta matéria", acrescentou.
A DECO - Associação de Defesa
do Consumidor também tem sido
uma das formas dos clientes se queixarem destas práticas. "Sempre que
verificamos uma reclamação em que
existem indícios de práticas desleais
enganosas ou agressivas, denunciamos a situação junto da ERSE. Naturalmente que mediamos sempre estes conflitos e procuramos o cancelamento do novo contrato junto do

comercializador", explicou a jurista
da DECO, Carolina Gouveia, ao Jornal Económico. Acrescentou que a
associação tem realizado campanhas
informativas sobre os direitos dos
consumidores, especialmente sobre
vendas ao domicilio.
A jurista aconselha ainda os lesados a solicitarem o cancelamento do contrato por carta registada
com aviso de receção e a denunciarem a prática enganosa junto da
ERSE. "A DECO providencia todo
o apoio necessário para a elaboração da reclamação e denuncia da
situação, tanto no seu atendimento presencial (na sede e delegações) como por telefone ou email",
acrescentou Carolina Gouveia.
A elétrica liderada por António
Mexia garante também que "sempre que os casos são reportados, a
EDP procura ajudar os clientes a
reporem as suas escolhas iniciais,
através da anulação do processo de
mudança de contrato". •
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Idosos são os mais vulneráveis
a práticas comerciais desleais
Clientes mais velhos representam 10% das queixas sobre empresas de luz e gás. ERSE e DECO dizem estar atentas à situação.
A mãe de Ana Antunes continuou a
pagar as faturas da luz sem perceber
que tinha mudado de operador. A filha veio a perceber que a idosa, que
vive numa aldeia isolada do concelho
do Cadaval, tinha inadvertidamente
assinado um novo contrato que rescindia os serviços da EDP e contratava os da Iberdrola com um comercial
que lhe bateu à porta.
"Vieram bater à porta da minha
mãe. O comercial alegou fazer parte da empresa EDP e disse à minha
mãe que a EDP tinha novos contratos que precisavam de ser assinados", conta Ana Antunes, no
Portal da Queixa. "O que vocês estão a fazer a estas pessoas é burla
qualificada e chegará aos ouvidos
das autoridades", acrescenta, numa
reclamação dirigida à Iberdrola.
Este não é, no entanto, caso único.
No sector da eletricidade e gás, as reclamações relativos a idosos repre-

sentam 10% do total reportado no
Portal da Queixa. No caso da
Iberdrola, o peso é ainda maior
(58%), seguindo-se a Goldenergy
(12%) e a Endesa (11%).
A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) não discrimina as queiYas por faixa etária. "No
entanto, a ERSE está atenta à vulnerabilidade dos consumidores mais
idosos", diz o regulador.
A preocupação com os mais velhos é partilhada pela DECO. 'Desde
o início do processo de liberalização
do mercado de energia, com o surgimento de novas empresas comercializadores de energia, que foram adotadas estratégias comerciais pelos
agentes de mercado que se podem
traduzir em práticas comerciais desleais, vendas enganosas e agressivas",
explicou a jurista da associação, Carolina Gouveia.
"De facto também verificamos

que estas situações são mais gravosas nas vendas ao domicilio e com
consumidores mais vulneráveis,
idosos sozinhos nas suas casas", referiu. Entre os relatos de consumidores que chegam à DECO, há diversas estratégias, incluindo comerciais que invocam que vão apenas verificar o contador. Após pedirem para ver a fatura, dizem que
se o cliente assinar um documento
(que é o contrato) vai deixar de pagar o valor do contador, o que não é
sequer uma informação correta,
alerta a jurista.
Tanto o regulador como a associação de defesa dos consumidores condenam as práticas. "Entendemos que
trazem um descrédito para o setor
energético, visto que o consumidor
experiencia uma mudança de comercializador que não foi aceite de livre e
esdarecida vontade, e receia uma futura mudança de comercializador",

diz a jurista da DECO. "A liberalização do mercado é benéfica para os
consumidores, traz preços mais vantajosos para os consumidores, e a
mudança de comercializador não deveria ser forçada por técnicas de venda agressivas e enganosas".
A ERSE tem três recomendações
específicas para os idosos que são
abordados por comerciais de empresas de energia: Se alguém disser que é
da "empresa da eletricidade" ou da
"empresa do gás", peça sempre a
quem o abordar que mostre um elemento de identificação (de preferência com fotografia) e não exiba ou
disponibilize informação se não tiver
segurança sobre quem tem à frente.
Sobre a suposta ideia que tem que
mudar de fornecedor para não ficar
sem gás ou eletricidade, a ERSE lembra que não é verdade e os consumidores só devem mudar de fornecedor se quiserem e quando estiverem

convenientemente informados do
novo contrato.
Por último, se alguém pedir que
assine um documento que apenas
comprove que esteve presente em
sua casa, a ERSE aconselha que nunca assine um documento sem o ler.
"Exija sempre e guarde cópia do que
assina. Se tiver dúvidas depois de ler,
recuse assinar. Nas vendas à distância, se assinar e se arrepender, tem 14
dias para resolver o contrato", diz o
regulador.
Carolina Gouveia, da DECO,
aconselha ainda os idosos a que estejam atentos e alerta a quem lhes bate
a porta, que recusem assinar documentos sem ler e/ou esclarecidamente entender os conteúdos dos
mesmos, que não se precipitem
numa tomada de decisão sem recolher mais informação e até pedir esclarecimentos junto da DECO ou de
outra entidade. • LMF
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V. S. NAIPAUL
Prémio Nobel da Literatura em 2001, referiu numa ocasião,
"um escritor que não gera hostilidade é um escritor morto".• P8
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Ministra do Mar
tem 600 milhões
para financiar
economia azul
Em entrevista, Ana Paula Vitorino
diz que a Economia do Mar é uma
nova oportunidade para Portugal se
globalizar e prosperar. A ministra
sublinha que o Governo tem
objetivos definidos, incluindo tornar
o país num 'hub' logisitico global, e
tem ferramentas de financiamento
para os concretizar. Sobre as pescas
diz que a sustentabilidade na gestão
dos recursos é uma matriz que deve
ser continuada Especial
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ERSE investiga
seis empresas
de luz e gás
por "abordagens
enganosas"
O regulador abriu, desde o ano
passado, 13 processos de contraordenação a empresas de luz e gás.
Suspeitas de mudanças de comercializador sem autorização e abordagens enganosas à celebração de
contratos foram comunicadas ao
Ministério Público.
ERSE e DECO estão atentas à população mais vulnerável. No Portal
da Queixa, clientes idosos representam 10% do total das reclamações este ano. • P20 e 21

"PPP da Saúde têm
de ser protegidas contra
extremismos ideológicos"
João Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada diz ao JE que
as PPP são parte uma importante do sistema e benéficas para o Estado. • P10

DESPORTO

"E na Academia
de Alcochete
que começa
a parte económica
do Sporting"
Fernando Tavares Pereira, candidato à presidência nas eleições de 8 de
setembro diz, em entrevista, que o
clube tem de viver com menos crédito e mais foco nà formação. • P32

TELECOMUNICAÇÕES

Operadores criticam primeiro
ano do presidente da Anacom
João Cadete de Matos faz um ano como presidente do regulador e recolhe unanimidade
de críticas dos operadores, que questionam a forma e os conteúdos das decisões. * P6
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Presidente da ERSE
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DÍVIDA PÚBLICA

Mota-Engil entra no
Recorde à vista
Após oito anos, Grécia
Panamá e no Canadá
para este ano, com
termina era dos
e ja está em mais de 30 escritórios e hotelaria resgates, com almofada
financeira Q, P26
mercados externos o P18 a brilharem e P30
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