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Assunto: Cumprimento da Lei n.º 5/2019, de 11 de janeiro

Destinatário: Ministro do Ambiente e Ação Climática

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Na última legislatura o Grupo Parlamentar do PS apresentou um Projeto de Lei sobre a
informação ao consumidor de energia. Nesse contexto, a Lei n.º 5/2019, de 11 de janeiro,
aprovou o regime de cumprimento do dever de informação do comercializador de energia ao
consumidor, salvaguardando o dever de informação ao consumidor, nomeadamente as
“condições em que o fornecimento e ou prestação de serviços é realizada”. Para concretizar o
dever de informação passou a exigir-se que a fatura venha detalhada, nomeadamente no que
concerne aos preços, tarifas, consumos, taxas e impostos, entre outros.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem recebido denúncias de que as condições e o
dever de informação previstos no referido diploma não estão a ser cumpridas por alguns dos
operadores do mercado energético nacional. É importante compreender o papel da Entidade
Reguladora dos Serviços Energéticos na regulamentação e no cumprimento das normas
presentes no diploma.
Assim, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitamos
ao Governo que, por intermédio do Ministro do Ambiente e Ação Climática, nos sejam
prestados os seguintes esclarecimentos:
1. Tem o Governo conhecimento destas situações?
2. Que papel tem tido a ERSE na aplicação desta legislação?
3. Como pretende o Governo proceder à fiscalização do cumprimento da Lei, e quais os
mecanismos que poderá utilizar para proceder ao estrito cumprimento do dever de
informação preconizado?
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