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  AGUIAR DA BEIRA
Texto Micaela Costa

CONTAS DA EDP DISPARAM 
À VELOCIDADE DA LUZ
VALORES SUPERIORES A QUATRO OU CINCO MIL 
EUROS SÃO OS CASOS MAIS PREOCUPANTES. 
CLIENTES JÁ AVANÇARAM PARA TRIBUNAL

Os me s e s  de  novembro e 
dezembro não foram fáceis 
para os habitantes do con-

celho de Aguiar da Beira que viram 
as contas da EDP dispararem para 
valores que a maioria considera 
“exorbitantes” e “irreais”.
De espaços de restauração, a co-
mércio ou casas particulares todos 
foram afetados pelos elevados 
valores da conta da eletricidade 
que, em alguns casos, chegaram a 
ultrapassar os cinco mil euros. 
Manuel Cardoso, um dos afetados 
pelos valores mais elevados, falou 
com o Jornal do Centro e contou o 
que julga ser “um roubo” e um “erro 
que está a custar caro aos clientes”. 
O proprietário de um restaurante 
em Valverde, lidera o “movimento” 
que reuniu alguns casos de pessoas 
que se sentem “injustiçadas” pela 

distribuidora de eletricidade e já 
avançou para tribunal, onde espera 
ver resolvido o caso. 
“É um escândalo uma conta que 
diz respeito a mais ou menos um 
mês ultrapassar os cinco mil euros. 
Não vou baixar os braços e o caso 
só vai terminar quando o tribunal 
der uma resposta”, frisou Manuel 
Cardoso. 
No caso deste cliente, que todos os 
meses lhe é descontado um valor 
que ronda os 400€, por ter o que 
a EDP chama de “conta certa”, 
recebeu a 5 de agosto uma fatura 
que lhe dava um crédito de 1.314,26 
euros, ou seja, dos 6.061 euros que 
iria pagar, na data correspondente 
entre 3 de agosto de 2013 a julho de 
2014, pagaria apenas 4.746,84 euros, 
que acabaram por ser retirados da 
conta. 

O mais estranho, considera, foi 
que em outubro recebeu uma nova 
fatura de 5.644,92 euros, valor que 
dizia apenas respeito ao período 
de faturação de 3 de agosto a 4 de 
setembro de 2014.
Foi aqui que Manuel Cardoso re-
parou que alguma coisa não estava 
bem pois era um “valor demasiado 
alto e que nunca poderia ter sido 
gasto no restaurante, no período de 
um mês”. Segundo o cliente “não 
houve mudanças de máquinas e, 
pelo contrário, até estava a pagar 
menos de eletricidade que em anos 
anteriores”. 

EXPLICAÇÕES “VAGAS” 
LEVAM CASO A TRIBUNAL
Manuel Cardoso contactou a EDP 
que lhe deu várias explicações. 
“Inicialmente diziam que era o que 
tinha consumido, depois já diziam 
que poderia ser uma descarga de 
eletricidade para o solo”. Manuel 
Cardoso ainda chegou a pedir uma 
vistoria mas a EDP indicou-lhe 
que teria que pagar 88 euros, o que 
voltou a achar “um desrespeito pelo 
cliente” e acabou por não fazer a 
vistoria.
Sem respostas concretas da EDP, 
Manuel Cardoso decidiu reunir 
vários casos e apresentar a queixa 
junto da advogada. “A EDP ainda 
tentou que as coisas fossem feitas 
de forma “amigável”, mas nunca 

deu uma explicação concreta do que 
tinha acontecido e foi por isso que 
decidi levar o caso a tribunal e onde 
vai ficar até as coisas se resolverem”, 
disse.

CASOS AFETAM TODO  
O CONCELHO
O caso de Manuel Cardoso não é 
único. Ricardo Santos, habitante do 
Carapito, que habitualmente pagava 
40 a 50 euros por mês viu a fatura de 
novembro disparar para 800 euros. 
“Tenho uma casa com um quarto, 
uma cozinha e uma casa de banho, 
luzes são poucas ou nenhumas e o 
que tenho que pode consumir mais 
luz é um cilindro, mas passar de 50 
euros para 800 não tem justificação. 
E, aliás, a EDP até me tinha dado 
um crédito que me possibilitou 
estar uns meses sem pagar e, quan-
do recebi a fatura ainda tinha 100 
euros, caso contrário pagaria 900 
euros”, contou. 
Elizabete Sousa, proprietária de 
um pequeno comércio também no 
Carapito, no prazo de um mês rece-
beu três faturas para pagar. “Até dia 
9 de novembro de 2014 tinha que 
pagar 160 euros, poucos dias depois 
recebi uma nova fatura que dizia 
que até ao dia 20 tinha que pagar 
1515 euros, dias depois recebo mais 
uma que dizia que tinha que pagar 
220 euros”. Neste caso a empresa 
não era a EDP mas sim a Fenosa, no 
entanto, as contagens de leitura são 
retiradas, na mesma, pela EDP. 
Na freguesia do Eirado um outro 
cl iente recebeu uma fatura de 
1.220,32 euros, para um período 
de faturação de um mês e, no caso 
de uma empresa de produção ani-
mal, no Soito, de 24 de setembro 
a 23 de novembro tinha um valor 
de 2.253,25 euros para pagar. Na 
Cortiçada, numa habitação, de 8 
de outubro a 7 de novembro de 
2014, a conta disparou para 958.05 
euros.

EDP ESTÁ A AVALIAR  
OS CASOS
O Jornal do Centro entrou em con-
tacto com a EDP que frisou que os 
casos estão a ser avaliados.

ERSE PEDE QUE CLIENTES 
RECLAMEM
A Entidade Reguladora dos Servi-
ços Energéticos (ERSE), contactada, 
aconselhou todos os clientes que 
se sintam lesados a apresentarem 
as reclamações junto da empresa 
fornecedora do serviço, neste caso 
a EDP e, caso a resposta não seja 
satisfatória, encaminharem a recla-
mação para a ERSE, para que depois 
possam atuar junto da empresa.
Quanto aos casos específicos de 
Aguiar da Beira a ERSE não con-
seguiu dar uma resposta antes do 
fecho desta edição.

Manuel Cardoso lidera “movimento” dos populares que se sentem injustiçados 
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