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Factor Multi.
Alguns contadores apenas registam uma fracção da energia 
consumida. Por isso, é utilizado um factor multiplicador para 
determinar o seu consumo real de energia eléctrica.

Consumo (Unidade)
O valor do consumo de energia eléctrica é calculado 
multiplicando a diferença entre as leituras do contador 
(corrente e anterior) pelo factor multiplicador.

Depósito
Caução paga em função do valor da potência contratada 
(calibre do contador), para fazer face a eventuais débitos 
relacionados com o seu contrato.

Potência Contratada
Potência máxima disponível na instalação por via da ligação 
de fornecimento conforme estabelecido no contrato de 
fornecimento de energia eléctrica. Caso a potência contratada 
tenha sido alterada durante o mesmo período de facturação, 
o gráfico indicará a mais recente.

Potência
Encargo a pagar relativo à potência contratada (calibre do 
contador).

Consumo
Encargo a pagar relativo às unidades de energia eléctrica 
consumidas, por níveis de consumo e com diferentes 
preços unitários. 

Cláusula de Ajustamento da Tarifa
Ajustamento na tarifa, fixado trimestralmente, para reflectir 
a fluctuação no custo de produção e importação de energia 
do trimestre anterior.

Taxa de Exploração
Taxa mensal a pagar pela utilização da instalação eléctrica.

Valor Arredondado
Para conveniência dos clientes, o valor de arredondamento 
da factura será transferido para a factura seguinte. O montante 
total a pagar será arredondado para baixo para o valor das 
dezenas mais próximo.

Como Ler a Sua Factura
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Mailing Information
Information for bill delivery.

Customer & Installation Address
Contract holder and the property where the electricity is 
being supplied to.

Contract Number
Please refer to this number when contacting us about 
electricity supply or bill.

Total Due Amount 
Total amount you have to pay.

Payment Due Date
Customer is required to settle the bill on or before the due 
date. For overdue payment, a late charge will be levied and 
transferred to next bill.

Autopay Information (Only applicable to autopay customers)

Shows the bank name and Autopay date.

Next Reading Date
The schedule date for next meter reading.

Bill Summary
An overview of charges incurred, while more detailed 
information is available on the reverse side.

Consumption Histogram
Diagram shows monthly consumption and average monthly 
consumption for current year as well as previous year.

Message
Important information related to the electricity supply 
service.

Tariff Group
The tariff applied for energy consumed and subscribed 
demand (meter size).

Consumption Period
Previous and current meter reading dates and number of 
days of energy consumption.

Multi. Factor
Some meters only record a fraction of the energy 
consumed. Therefore, a multiplying factor is required 
to determine your actual electricity consumption.

Informação Postal
Informação para o envio da factura.

Cliente e Morada da Instalação
O titular do contrato e a instalação para a qual é fornecida 
a energia eléctrica.

Número de Contrato
Indique este número quando nos contactar sobre o fornecimento 
de energia ou sobre a factura.

Total a Pagar 
Montante total que tem a pagar.

Data Limite de Pagamento
O cliente deverá efectuar o pagamento da factura até à data 
limite de pagamento. Caso ultrapasse esta data, ser-lhe-á 
aplicada uma taxa por atraso de pagamento, cujo montante 
será transferido para a factura seguinte. 

Informação Autopay (Apenas aplicável aos clientes que 
utilizam o serviço Autopay)

Indica o nome do banco e a data da transacção do serviço 
Autopay.

Data da Próxima Leitura
Data agendada para a próxima leitura do contador.

Resumo da Factura
Retrospectiva dos encargos incorridos, enquanto que 
pode encontrar informação mais detalhada no verso da 
factura.

Histórico do Consumo de Energia
Diagrama que indica o consumo mensal e o consumo 
médio mensal do corrente ano e do ano transacto.

Mensagem
Notas importantes sobre o serviço de fornecimento de 
energia eléctrica.

Grupo Tarifário
A tarifa aplicada de acordo com o consumo de energia e a 
potência contratada (calibre do contador).

Período de Consumo
Datas da leitura anterior e corrente do contador e número 
de dias de consumo de energia eléctrica.

Consumption (Unit)
Units of energy consumption calculated by the difference 
between current and previous meter readings multiplied by 
the multiplying factor.

Deposit
Deposit paid according to the subscribed demand (meter 
size) value, as a security for any charges that may become 
payable related to your consumption charges.

Subscribed Demand
Maximum electric load available through the connection 
of supply as stated in the supply contract. If the subscribed 
demand has ever been changed in the same billing period, 
the column will display the latest one.

Demand
Charge related to subscribed demand (meter size).

Consumption
Charge related to units of energy consumption by blocks 
with different unit price.

Tariff Clause Adjustment
Adjustment in tariff is fixed quarterly to reflect fluctuation 
in the cost of electricity generation and importation of the 
previous quarter.

Government Tax
Monthly tax payable for the use of electrical installation.

Odd Amount
For the convenience of customers, odd amount will be 
carried forward to your next bill. Total charges will be 
rounded down to the nearest ten.
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