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Parceiros: 



OS CONSUMIDORES ECONOHICAHENTE 
VULHERÃVEIS PODEH BENEACIAR 

Quer esteja no mercado livre ou no mercado 
regulado, pode sempre usufruir dos descontos 
sociais, conforme os seus consumos domésticos 
efetivos. 

TARIFA SOCIAL DE ELETRICIDADE 
Condições necessários poro solicitar este desconto: 
Ser beneficiário de uma das seguintes prestações 
sociais: 

Complemento solidário para idosos 
Rendimento social de inserção 
Subsídio social de desemprego 
Abono de família 
Pensão social de invalidez 
Pensão social de velhice 

OU TER UM DOMICÍLIO FISCAL COM UM 
RENDIMENTO ANUAL MÁXIMO (RA~) ELEGÍVEL.** 

DOHldlJJ FISCAL REKDIHEMTO AllUAL HÃIIHD 
PARA SER fLE&im. 

1 Pessoa 4.800€ 
2 Pessoas 7.200€ 
3 Pessoas 9.600€ 
4 Pessoas 12.000€ 
s Pessoas 14.400€ 
6 Pessoas 16.800€ 
7 Possoas 19.200€ 
8 Pessoas 21.600€ 
9 Pessoas 24.000€ 
10 ou mais Pessoas 26.400€ 

E cumpr'r com este requ'sito: 
Ter um contrato de fornecimento em seu nome, 
destinado exclusivamente a uso doméstico em 
habitaçao permanente e uma potência contratada 
inferior ou igual a 6,9 kVA. 

E . 

TARIFA SOCIAL DE GÁS NATURAL 
Condições necessários poro solicitar este desconto: 
Ser beneficiário de uma das seguintes p restações 
sociais: 

Complemento solidário para idosos 
Rendimento social de inserção 
Subsídio social de desemprego 
1.2 Escalão do abono de família 
Pensão social de invalidez 

estes requisitos: 
Ter um contrato de fornecimento em seu nome, 
destinado exclusivamente a uso doméstico em 
habitação permanente e um consumo anual 
inferior ou igual a 500 m 3. 

ESTES CONSUMIDORES PODERÃO TAMBÉM 
SOLICITAR QUE LHES SEJA APLICADO O APOIO 
SOCIAL EXTRAORDINÁRIO AO CONSUMIDOR 
OE ENERGIA - ASECE. 
O ASECE é um instrumento de apoio social aos 
clientes economicamente vulneráveis de elet ricidade 
e de gás natural. que se t raduz num desconto 
na fatura de eletricidade e de gás natural, f ixado 
anualmente pelo Governo. O desconto incide sobre 
o preço da fatura, líquido de outros descontos, excluído 
o IVA, outros impostos ou taxas e o desconto 
aplicável relativo à tarifa social 
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