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1) Países estudados neste relatório: 

1. Portugal:  

População: 10 295 210 

Salário mínimo: 649,83€ (brutos) 

Salário médio: 818,63€ (líquidos) 

2. Bulgária:  

População: 7 177 991 

Salário mínimo: 235,20€ (brutos) 

Salário médio: 461,70€ (líquidos) 

3. Grã Bretanha: 

População: 65 128 861 

Salário mínimo: 1433,82€ (brutos) 

Salário médio: 2029,62€ (líquidos) 

4. Espanha:  

População: 46 447 697 

Salário mínimo: 825,65€ (brutos) 

Salário médio: 1262,49€ (líquidos) 

5. França:  

População: 66 624 068 

Salário mínimo: 1480,27€ (brutos) 

Salário médio: 1925,63€ (líquidos) 

6. Bélgica:  

População: 11 274 196 

Salário mínimo: 1531,93€ (brutos) 

Salário médio: 2060€ (líquidos)  

7. Itália:  

População: 60 730 582 

Salário mínimo: Não há salário mínimo 

Salário médio: 1356,72€ (líquidos) 

8. Turquia:  

População: 79 463 663 
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Salário mínimo: 452,20€ (brutos) 

Salário médio: 537,10€ (líquidos) 

9. Áustria:  

População: 8 663 169 

Salário mínimo: Não há salário mínimo 

Salário médio: 1812,65€ (líquidos) 

2) Número médio de pessoas que vivem numa casa (agregado familiar): 

1. Portugal: 2,5 
2. Bulgária: 2,4  
3. Grã Bretanha: 2,3 
4. Espanha: 2,5  
5. França: 2,2 
6. Bélgica: 2,4 
7. Itália: 2,3 
8. Turquia: 3,5 
9. Áustria: 2,2 

3) Em que ano abriu o mercado livre de eletricidade? Quantas comercializadoras 
de eletricidade pertencem ao mercado livre, neste momento? 

1. Portugal:  

O mercado livre de eletricidade começou a abrir, gradualmente, em 1995, mas apenas em 2006 abriu 
para o setor doméstico. Neste momento existem 23 comercializadores de eletricidade em Portugal, mas 
apenas 20 vendem para o setor doméstico.    

2. Bulgária:  

Em 2014, o mercado livre de eletricidade na Bulgária abriu para o setor industrial e grande empresas, mas 
apenas em 2016 abriu para o setor doméstico e pequenas empresas. Contudo, mudar de fornecedor de 
energia é muito difícil e o processo é bastante lento para os domésticos, e ainda, não se garante um preço 
mais baixo. Existem apenas três comercializadoras a atuar no mercado livre de eletricidade: CEZ, EVN e 
EnergoPRO. 

3. Grã Bretanha:  

O mercado livre de eletricidade abriu na Grã Bretanha em 1990. Hoje em dia, existem 162 
comercializadoras de eletricidade registadas para o setor doméstico. 

4. Espanha:  

Em Espanha o mercado livre de eletricidade está aberto desde 2009 para todos os tipos de consumidores 
(indústrias, grandes e pequenas empresas e segmento doméstico). No entanto, para obrigar todos os 
consumidores, de alta, média e baixa tensão, com potências superiores a 9.2 kV, a mudarem para o mercado 
livre de eletricidade passou a ser aplicada uma tarifa dissuasiva de 30% sobre o preço regulado. 



  

 

4 

Existem aproximadamente 300 comercializadoras de energia no mercado livre.  

5. França:  

O mercado livre de eletricidade para o setor doméstico abriu em 2007, no entanto, em 2004 abriu a 100% 
para o mercado profissional. 

Existem 12 comercializadoras para o segmento doméstico e 25 fornecedoras de eletricidade para o 
mercado profissional (empresas e indústrias). Se se incluir as comercializadoras locais, existem 160 em todo 
o país (dados de 1 de janeiro de 2016). 

6. Bélgica:  

Na Bélgica, o mercado livre de eletricidade abriu, primeiramente, em Flandres a julho de 2003, e de 
seguida, a janeiro de 2007, abriu em Bruxelas e Valónia. 

7. Itália:  

O processo de liberalização do mercado de eletricidade começou em 1999 para o setor industrial, e em 
2007 para o segmento doméstico. Atualmente ainda existem tarifas reguladas, o que faz com que a 
liberalização seja apenas parcial. 487 comercializadoras operam nas vendas a retalho de energia para 
consumidores finais, das quais 360 são ativas. (Energy Authority 2016 Report, página 82). 

8. Turquia:  

Desde 2001, na Turquia, o mercado livre tem vindo a abrir gradualmente, no entanto, nos dias de hoje, 
ainda não está disponível para todos os consumidores. EMRA (o regulador energético turco) tem vindo a 
reduzir o limite mínimo de consumo, desde 2002, para permitir que mais consumidores do setor doméstico 
possam entrar no mercado livre. No início da liberalização do mercado, apenas estava disponível para 
consumos acima de 9000 MWh, mas recentemente foi reduzido para 2400kWh/ano.  

Existem 154 comercializadoras de eletricidade a operar no mercado livre. 

9. Áustria:  

Em 2001 o mercado de eletricidade foi totalmente liberalizado onde existe cerca de 140 companhias, 
maioria delas são regionais.  

4) Quais são as três principais companhias de eletricidade no país? Qual é a 
quota de clientes do mercado de eletricidade de cada uma delas? Alguma delas já 
pertenciam anteriormente ao mercado regulado? 

1. Portugal:  

O grupo EDP, que costumava possuir o monopólio de eletricidade durante o mercado regulado, criou a 
EDP Comercial de modo a entrar no mercado livre de eletricidade, com tarifas mais competitivas. Esta possui 
84,43% dos consumidores; seguida da Galp com 5,52%  e da Endesa com 4,03%.  

2. Bulgária:  

Como anteriormente mencionado, existem apenas 3 comercializadoras no mercado de eletricidade na 
Bulgária e cada uma tem uma terceira parte da quota de clientes porque possuem, cada uma, o monopólio 
numa área local. Estas comercializadoras são privadas e compram a rede de eletricidade ao Governo através 
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da privatização.    

3. Grã Bretanha:  

O gás e a eletricidade já não são vendidos em separado, e por isso a quota de clientes é medida em 
conjunto. Realizar um contrato de duas energias (gás e eletricidade) é o mais comum na Grã Bretanha. Existe 
um grupo de comercializadores conhecidos por serem os mais populares neste país. São nomeados como o 
“Big Six” (o grande seis). E a sua quota de clientes é a seguinte: 

- British Gas – 23%; 
- E.ON – 15%; 
- SSE – 15%; 
- EDF Energy – 12%; 
- Scottish Power – 11%. 
- Npower – 10%; 

A British Gas costumava pertencer ao mercado regulado de gás, no entanto, em 1998 começou também a 
comercializar eletricidade no mercado livre. Já as outras grandes companhias têm conexões com o mercado 
regulado através de pequenas empresas locais de eletricidade que foram adquiridas pelas mesmas.  

4. Espanha:  

As três principais companhias são a Endesa, Iberdrola e Gas Natural Fenosa. As três pertencem tanto ao 
mercado livre de energia, como ao mercado regulado, e a quota de clientes é a seguinte:   

- Endesa: 10 844 602 clientes – 37,28%; 
- Iberdrola: 10 216 313 clientes – 35,12%; 
- Gas Natural Fenosa: 4 591 131 clientes – 15,78%. 
 
5. França:  
 
- EDF – 85,8% ; 
- Engie – cerca de 3,2 milhões de clientes (não temos indicação da percentagem);  
- Direct Energie – Cerca de 2 milhões de clientes;  

A EDF e a Engie costumavam pertencer ao mercado regulado, no entanto a Engie apenas comercializava 
gás natural, e agora comercializa também eletricidade.  

6. Bélgica:  
 
- ENGIE Electrabel (a única que costumava pertencer ao mercado regulado) – 40,88%; 
- EDF Luminus – 19,81%; 
- Eni gas & power – 11,98%. 
 
7. Italy:  

Em Itália são, no total, 59 milhões de consumidores domésticos e um total de consume de 253 149 GWh.  

- ENEL (principal comercializadora do mercado regulado) – 73,7% (43,5 milhões de consumidores 
domésticos) – 85 421 GWh (33,7%);  

- Edison – 2,2% (1,3 milhões) – 17 116 GWh (6,8%);  
- Eni – 5,4% (3,2 milhões) – 10 865 GWh (4,3%).  
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8. Turkey:  
 
- CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK – 9,07% - 16 903 239,74 MWh; 
- GEDİZ ELEKTRİK – 6,49% - 12 093 600,33 MWh; 
- ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK – 6,36% - 11 859 085,92 MWh. 

Estas três companhias, para além do mercado livre, ainda atuam no mercado regulado. Todos os 
consumidores que não excedam o limite (quem não é um consumidor livre) devem contratar um serviço da 
companhia encarregada de abastecer numa certa região. Existem três delas. 

9. Áustria:  

Todas as companhias mencionadas em seguida pertenciam ao mercado regulado:  

- Wien Energie; 
- EVN; 
- Energie AG. 

(Não existe informação sobre a quota de clients de cada comercializadora). 

5) Quantas consumidores já aderiram ao mercado livre? E qual a percentagem 
dos consumidores que pertence ao setor doméstico?  

1. Portugal: 

Cerca de 4.8 milhões de consumidores de eletricidade já aderiram ao mercado livre, dos quais 83% 
pertencem ao setor doméstico.  

2. Bulgária: 

Apenas menos de 2% dos consumidores que pertencem ao setor professional, mudaram o seu 
fornecedor, uma vez que o mercado livre não é mais barato do que o mercado regulado. O setor doméstico é 
cerca de 0%. 

3. Grã Bretanha: 

Depois de 1990 todas as companhias passaram para o mercado livre e por isso todos os consumidores 
(100%) pertencem ao mercado livre, domésticos e não domésticos. 

4. Espanha: 

Total de consumidores (empresas, indústrias e domésticos): 

- Mercado livre: 16 880 387 - 58%; 
- Mercado regulado 12 205 238 - 42% 

É impossível saber qual é a percentagem de consumidores do setor domésticos porque o CNMC 
(Organismo regulador) não coloca essa informações nos seus relatórios.  

5. França:  

Tendo em conta que existem 4.55 milhões de moradas (dezembro de 2016), o mercado livre representa 
14.2% do mercado total de eletricidade, dos quais 86.6% representam os consumidores do setor doméstico 
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(dezembro 2016). 

6. Bélgica: 

Todos os consumidores no mercado de energia da Bélgica já se juntaram ao mercado livre (100%), no 
entanto nem todos mudaram de comercializadora (não existem dados estatísticos).  

7. Itália: 
 
- 71.3% dos consumidores domésticos permanecem no mercado regulado (28.7% pertencem ao 

mercado livre); 
- Setor doméstico = representa 23.3% do total de consumo de eletricidade. 
 
8. Turquia: 

Mais de 4 milhões de consumidores já aderiram ao mercado livre (mais de 8.8 milhões de consumidores 
poderão, potencialmente, juntar-se ao mercado livre). 

9. Áustria 
 
- 2016: 22,5% do setor doméstico já pertence ao mercado livre de eletricidade.  

6) Quais os valores de potência elétrica existentes no país? 

1. Portugal: 

Portugal oferece 13 opções de potências ao setor doméstico, em baixa tensão, que são: 1.15kVA; 2.3kVA; 
3.45kVA; 4.6kVA; 5.75 kVA; 6.9kVA; 10.35kVA; 13.8kVA; 17.25kVA; 27.6kVA; 34.5kVA e 41.4KVA. No entanto, 
as três últimas opções são comummente utilizadas para negócios, e não para o setor doméstico.  

2. Bulgária: 

Na Bulgária não há diferentes potências elétricas para uma casa, os consumidores não podem escolher a 
que desejam.  

3. Grã Bretanha: 

Como na Bulgária, não existe diferentes potências elétricas para uma casa, os consumidores não podem 
escolher a potência que desejam. Não existe um máximo de potência elétrica que limite o número de 
aparelhos elétricos conectados em simultâneo.  

4. Espanha: 

Para os consumidores domésticos existem as seguintes potências: 3,45 kW; 4,6 kW; 5,75 kW; 6,9 kW; 8,05 
kW; 9,2 kW (estas potências estão disponíveis tanto no mercado regulado, como no mercado livre). 

Para pequenas, médias e grandes empresas e indústrias (ou setor doméstico com potências superiores a 
10.35): 10,35 kW; 11,5 kW; 14,49 kW; 15 kW; etc. (disponível apenas no mercado livre). 

5. França: 
 
- Setor doméstico: 3 KVA, 6 kVA, 9 kVA, 12, 15, 18, 24, 30, 36 kVA ; 
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- Setor profissional: entre 42 KVA e 250 kVA 
 
6. Bélgica: 

Para uma conexão individual de baixa tensão, o distribuidor de eletricidade oferece uma potência 
standard (cerca de 10 kVA). Cada kVA adicional é pago (baixa tensão vai até 56 kVA). Portanto, não há níveis 
de potência predeterminados pelo distribuidor de energia, como no caso de França. 

7. Itália: 

Para o segmento de eletricidade, os consumidores podem escolher qualquer uma destas potências 
elétricas: 1,5kW; 2kW; 2,5kW; 3kW; 3,5kW; 4kW; 4,5kW; 5kW; 5,5kW; 6kW; 7kW; 8kW; 9kW; 10kW; …; 
36kW. 

8. Turquia: 
 
- Alta voltagem: 380 kV, 154 kV, 66 kV; 
- Média voltagem: 6,3 kV, 15 kV and 33 kV; 

Baixa voltagem: para consumidores, reduzem a voltage de 33kV ou 15 kV para 0.4/0.231 kV. 

9. Áustria: 

Para o setor doméstico, a potência elétrica corresponde a 400V, chamado de “nível 7”. No total existem 7 
niveis de potência, no entanto só a última é comummente utilizada para o uso doméstico. 

7) Qual a potência elétrica mais utilizada numa casa com um agregado familiar 
de 2 pessoas. E de 4 pessoas? 

1. Portugal: 

Usualmente vai de 3.45 kVA a 6.9 kVA. Depende do número de eletrodomésticos que são habitualmente 
conectados ao mesmo tempo numa casa. 

2. Bulgária: 

Como ditto anteriormente, não há diferentes potências elétricas, no entanto a capacidade elétrica 
recebida ronda os 5 e 7 kW. 

3. Grã Bretanha: 

Não existe na Grã Bretanha. 

4. Espanha: 
 
- Agregado familiar de 2 pessoas: 3,45 kW; 
- Agregado familiar de 4 pessoas: 4,6 kW ou 5,75 kW (depende da eletricidade utilizada para 

aquecimento). 
 
5. França: 
 
- Agregado familiar de 2 pessoas: 3 kVA ou 6 kVA; 
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- Agregado familiar de 4 pessoas: 6 kVA ou 9 kVA. 
 
6. Bélgica: 

Como mencionado anteriormente, na bélgica a potência standard é de 10 kVA.  

7. Itália: 

Usualmente a potência para estes agragados familiars é de 3 kW. 

8. Turquia: 

A maioria das familias usam baixa voltagem, e muito poucas usam a media voltagem.  

9. Áustria: 

Não interessa para um agregado familiar qual a potência que se utiliza. As diferentes potências elétricas 
são caracterizadas por níveis, como vimos anteriormente. Existem 7, mas a mais comum no setor doméstico 
é o nível 7, no entanto, existem diferentes regulações dependendo da região.   

8) Qual o preço do kwh para as potências referidas anteriormente, no mercado 
regulado? Qual o preço, por dia, das potências  referidas anteriormente? 

1. Portugal: 

A comercializadora pertencente ao grupo EDP, EDP Serviço Universal, (antes da abertura do mercado 
livre, esta possuía o monopólio de eletricidade) ainda atua no mercado regulado, no entanto, o preço da 
energia é regulado pela ERSE uma vez por ano (primeiro de janeiro de cada ano).  

Em Portugal, o preço do kWh e o preço diário da potência variam dependendo da potência que têm 
contratada. Por exemplo: 

- 3,45kVA: 0,1652€/kWh e 0,1616€/dia. 
- 5,75kVA: 0,1652€/kWh e 0,2582€/dia. 
 
2. Bulgária: 

O preço da eletricidade ronda os 0,10€/kWh durante os consumos diários e 0,06€/kWh durante os 
consumos noturnos. Se é apenas uma tarifa, o preço da CEZ, por exemplo, ronda os 0,13085€/kWh e não 
existe preço diário para a potência elétrica.  

3. Grã Bretanha: 

Os valores apresentados em seguida referem-se ao preço médio do kWh do mercado livre na Grã 
Bretanha e o custo fixo é um exemplo de uma tarifa pertencente a uma das companhias mais conhecidas 
desse país. 

- 16,84p/kWh (cerca de 0,19€/kWh) 
- Custo fixo: 18,90p/dia (cerca de 0,2178€/dia) 
 
4. Espanha:  

O preço no mercado regulado em Espanha depende do tipo de contador de eletricidade. Existem 24 
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preços para as 24 horas do dia: 

- Consumidores com contador analógico: apenas têm um preço na sua fatura. A comercializadora de 
eletricidade faz uma média dos preços do kWh durante os dias correspondentes à faturação. 

- Consumidores com contador digital: o contador elétrico conta o kWh e a comercializadora aplica o 
preço referente a cada hora do dia (24 preços diferentes). 

A média do preço de kWh no dia 15 de junho de 2017 é 0.11695€/kWh. 

O preço para a potência elétrica no mercado regulado não muda de acordo ao valor da potência, é a 
mesma para todas as potências de 3.45 kW a 9.2 kW. Agora, o preço é de 0.1151€/dia.  

5. França: 

Considerando o plano “tariff Bleu” da EDF (com o mesmo preço por kWh durante o dia inteiro), estes são 
os preços: 

- 3kVA: 0,0871€/kWh e 91,80€/ano (aproximadamente 0,2515€/dia); 
- 6kVA: 0,0871€/kWh e 106,20€/ano (aproximadamete 0,2909€/dia). 

6. Bélgica: 

Na maioria dos países, o preço diário pago pela potência varia consoante o valor da potência contratada, 
no entanto, na Bélgica não funciona assim. O conceito de potência do contador diz respeito apenas à 
segurança, ou seja, a quantidade de equipamentos elétricos que podem ser conectados em simultâneo, não 
influenciando o preço.  

Assim, os consumidores pagam uma subscrição anual e o consumo dos kWh. Exemplo de uma tarifa 
básica da ENGIE Electrabel (Direct-formule): a subscrição anual são 27€ (aproximadamente 0,0739€/dia) e o 
preço do kWh é 0,0811€. 

7. Itália: 

Em Itália, a tarifa do Mercado regulado muda a cada 3 meses e o preço do kWh é o mesmo para todas as 
potências elétricas. Em junho de 2017, o preço é 0,079 €/kWh e o preço anual pago por cada kW (valor da 
potência) é 21.48€. Assim, se a potência mais comum é 3 kW, o valor mensal a pagar por esta potência é 
64.44€ (aproximadamente 0,1765€/dia) e por 3,5kVA é 75,18€/ano (aproximadamente 0,2060€/dia). 

8. Turquia: 
 
- 0,21 TRY/kWh (cerca de 0,0532€/kWh) para todas as potências; 
- 1,90 TRY/month (cerca de 0,4814€/mês = 0,016€/dia) pelo valor da potência (apenas média 

voltagem). 
 
9. Áustria: 

Tendo em conta a tarifa mais básica da comercializadora mais conhecida da Áustria, Wien Energy, para o 
nível 7: 

- 30€/ano (aproximadamente 0,0822€/dia); 
- 0,074734€/kWh. 
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9) Que tipo de equipamentos elétricos são mais usados numa casa com um 
agregado familiar de duas pessoas (ex .: máquina de lavar louça, máquina de lavar 
roupa, ar condicionado/aquecimento elétrico, etc.)? 

1. Portugal: 

Tendo em conta um agregado familiar de duas pessoas, os equipamentos elétricos são bastante básicos. 
Normalmente usam máquina de lavar roupa, uma torradeira e/ou tostadeira, frigorifico e congelador, forno, 
microondas, dois computadores pessoais e um computador normal, secador de cabelo, TV, etc..  

2. Bulgária: 

Termoacumulador, duas televisões, computador e hardware, forno, frigorifico e equipamentos elétricos 
standards, máquina de lavar roupa, etc..   

3. Grã Bretanha: 

Jarro elétrico, forno, tostadeira, sistema de som, máquina de lavar roupa, microondas, frigorifico e 
congelador, fogão elétrico, TV, entre 2 a 3 computadores e entre 2 a 4 equipamentos mobile. 

4. Espanha: 

Ar condicionado, máquina de lavar roupa, microondas, forno, frigorifico e congelador, TV, etc.. 

5. França: 

Máquina de lavar roupa, aquecedores elétricos, TV, máquina de lavar louça, placas de fogão elétricas, 
forno, frigorifico, congelador, computadores, TV. 

6. Bélgica: 

Aquecedores elétricos, frigorifico, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, microondas, forno, 
TV, máquina de secar roupa, computadores.  

7. Itália: 

Frigorífico, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, ar condicionado (29.4%) - Fonte: L’indagine 
Istat sui consumi energetici delle famiglie: principali risultati - Paola Ungaro - Roma, 15 dezembro 2014) 

8. Turquia: 

Máquina de lavar roupa, ar condicionado, frigorífico, TV, computador/PC, forno elétrico, 
termoacumulador, etc.. 

9. Áustria: 

Máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, TV, microondas, frigorífico, computadores, etc.. 
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10) Tem outras informações relevantes tendo em conta os consumos e o 
mercado de eletricidade? 

1. Portugal: 

Em Portugal a maioria dos consumidores de eletricidade ainda pensam que a EDP é a única opção deles 
como comercializadora. No entanto, a EDP, apesar de não ser económica, transmite muita confiança aos 
consumidores uma vez que é a comercializadora mais antiga de Portugal.  

2. Bulgária: 

A maior parte da fatura elétrica é formada pelos custos de aquecimento. O valor médio de uma fatura de 
eletricidade para uma familia de 2 a 4 pessoas é de 20 a 30€. Mesmo com a liberalização do mercado de 
eletricidade, ainda é totalmente monopolizado e está regulado por uma agência estadual que permite 
aumentos de preços. O preço de produção da “energia verde” é 4 vezes maior do que a energia nuclear ou 
otros tipos de energia. No geral, os direitos dos consumidores não são protegidos neste país. 

3. França: 

Como em Portugal, os consumidores estão muito enraizados à EDP e Engie (antiga GDF) mesmo sendo 
das comercializadoras com os preços mais altos, em comparação com outras. 

4. Bélgica: 

Alguns aspectos na energia são regulados pelo governo federal. Outros aspectos são regulados a nivel 
regional. Por exemplo: o consumo em bruxelas é altamente protegido, uma das razões porque nem todas as 
companhias são ativas na capital da Bélgica.   

5. Itália: 

A tarifa regulada é oferecida apenas pela comercializadora associada ao operador da rede de distribuição 
local, portanto, uma grande parcela do mercado ainda está sob o mesmo regime de monopólio antigo. 

Em Itália existem dois tipos de clientes, os residentes (quando o consumidor vive na casa onde está 
registado) e os não residentes (quando o consumidor possui uma casa, mas não está registado nessa 
morada, como exemplo: uma casa de férias). Para os consumidores não residentes existe um limite de 
potência contratada, de 3kW, e a fatura é 30% mais cara derivado a taxas e impostos.  

6. Turquia: 

- Produção: 272,56 TWh; 
- Consumo: 277,52 TWh. 

O limite minimo de consumo para clientes no mercado livre foi reduzido em 2017 e agora é 2400 kWh por 
ano (em 2016 era de 3600 kWh/ano).  

7. Áustria: 

Na Áustria existe um imposto anual para a energia renovável, que os consumidores de nivel 7 têm de 
pagar, no valor de 33€ por ano; Enquanto que os consumidores de nível 1 ao 3 (desde 380 kV a 110 kV) 
deverão pagar 104.444€ ao ano.  
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11) Tabela resumo 

 

 
Portugal Bulgária Grã Bretanha Espanha França Bélgica Itália Turquia Áustria 

População 10 295 210 7 177 991 65 128 861 46 447 697 66 624 068 11 274 196 60 730 582 79 463 663 8 633 169 

Salário mínimo 
(€/mês) 

649,83 € 235,20 € 1433,82 € 825,65 € 1480,27 € 1531,93 € 
Não existe 

salário 
minimo 

452,20 € 
Não existe 

salário 
minimo 

Salário médio (€/mês) 818,63 € 461,70 € 2029,62 € 1262,49 € 1925,63 € 2060 € 1356,72 € 537,10 € 1812,65 € 

Agregado familiar 2,5 2,4 2,3 2,5 2,2 2,4 2,3 3,5 2,2 

Ano de abertura do 
mercado livre 

1995 (2006 
para 

forneciment
os 

domésticos) 

2014 
(2016 
para 

fornecime
ntos 

doméstico
s) 

1990 2009 

2004 (2007 
para 

fornecimentos 
domésticos) 

Flandres: 
julho 2003; 
Bruxelas e 
Valónia: 

janeiro 2007 

1999 (2007 
para 

forneciment
os 

domésticos) 

2001 (ainda 
não abriu 

para todo o 
tipo de 

consumidore
s) 

2001 

Número de 
comercializadoras de 

eletricidade no 
mercado livre 

23 (20 
comercializa
dores para 

setor 
doméstico) 

3 

162 
(comercializa

dores para 
setor 

doméstico) 

300 

12 para o setor 
doméstico and 

25 para 
empresas 

16 em 
Flandres; 7 

em Bruxelas; 
13 em Valónia 
(comercializa

dores para 
setor 

doméstico). 

487 154 140 

Consumidores no 
mercado livre 

4,8 milhões 
(78% total 

de 
consumidor

es de 
eletricidade

) 

aproxima
damente 

2% 
100% 

16.880.387 
- 58% 

4,55 milhões 
(14,2%) 

100% - 

Mais de 4 
milhões de 

consumidore
s 

- 

Setor doméstico 
presente no mercado 

livre 
83% 

aproxima
damente 

0% 
100% - 86,50% 100% 28,70% - 22,50% 

Potência elétrica 
comum numa cada de 

2/4 pessoas 

Desde 3,45 
a 6,9kVA 

Desde 5 a 
7 kW 

X 
Desde 3,45 
a 5,75kVA 

Desde 3 a 9 kVA 10kVA 3 kW 
Baixa 

Voltagem 
Nível 7 
(400V) 

Preço médio do kWh 
tendo em conta a 

potência mais comum 

0,1652€/kW
h 

0,13085€/
kWh 

0,19€/kWh 

 
0,11695€/k
Wh (a 15 de 

junho) 

0,0871€/kWh 0,0811€/kWh 0,079€/kWh 0,0532€/kWh 
0,074734€/k

Wh 

Preço da potência 

3,45kVA - 
0,1616€/dia

; 6,9kVA - 
0,3063€/dia 

Não existe 
custo 
diário 

0,2178€/dia 0,1151€/dia 

3kVA - 
0,2515€/dia; 

6kVA - 
0,2909€/dia 

0,0739€/dia 0,1765€/dia 0,016€/dia 0,0822€/dia 
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