
1. OBJETO DO CONTRATO
1.1. O objeto do presente Contrato é o fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural pela 
PH Energia (através da sua marca comercial Energia Simples) nas instalações de que é titular o 
CLIENTE, indicadas nas Condições Particulares, nos termos definidos nas Condições Gerais e 
nas Condições Económicas.
1.2. As Condições Particulares do presente Contrato especificam a identificação de cada um 
dos pontos de consumo do CLIENTE abrangidos pelo fornecimento de energia e/ou gás 
natural, bem como outros elementos, nomeadamente: i) nível de tensão de fornecimento de 
energia; ii) potência de energia elétrica contratada; iii) nível de pressão de fornecimento de gás 
natural; iv) escalão de consumo de gás natural; v) perfil de consumo de energia elétrica e/ou de 
gás natural; vi) periodicidade de faturação de energia elétrica e/ou de gás natural.
1.3. O presente Contrato é pessoal e intransmissível, devendo o CLIENTE ser o utilizador 
efetivo da energia elétrica e/ ou gás natural fornecidos, não podendo utilizá-los para uso 
distinto daquele para o qual foram contratados, nem ceder, alienar ou colocar à disposição de 
terceiros qualquer destas energias, sem prejuízo do disposto na cláusula 8.2..
1.4. No âmbito do presente Contrato, a PH ENERGIA disponibiliza igualmente ao CLIENTE a 
prestação dos serviços mencionados nas Condições Particulares que seja especificamente 
acordada, nomeadamente em relação a produtos que sejam divulgados através do seu sítio na 
internet, www.energiasimples.pt.

2. DURAÇÃO DO CONTRATO, ENTRADA EM VIGOR E INÍCIO DE 
FORNECIMENTO
2.1. O presente Contrato tem a duração de 12 (doze) meses, sendo automática e sucessiva-
mente renovável por iguais períodos temporais, se nenhuma das Partes for notificada, por 
escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência relativamente à data da sua cessação, da 
oposição à sua renovação.
2.2. O presente Contrato entra em vigor na data da sua celebração e produz efeitos, em relação 
a cada um dos pontos de consumo, individualmente considerados, na data em que se iniciar o 
fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural. O presente Contrato considera-se celebrado 
assim que seja confirmada a sua aceitação pelo CLIENTE (através da assinatura destas 
Condições Gerais, Anexo às Condições Económicas e das Condições Particulares e/ou da sua 
aceitação telefónica ou eletrónica).
2.3. O fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural inicia-se quando os respetivos pontos 
de consumo reunirem todas as condições legais e regulamentares de acesso ao fornecimento 
de energia elétrica e/ou gás natural por comercializadores em regime de mercado. Adicional-
mente, é necessário para o início de fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural  que se 
verifiquem as seguintes imposições: i) as instalações de fornecimento, individualmente 
consideradas, possuírem todas as condições legais e regulamentares de fornecimento de 
energia elétrica e/ou gás natural por consumidores livres, incluindo os procedimentos de 
mudança de comercializador; ii) as instalações de fornecimento de energia elétrica e/ou gás 
natural possuírem as características de conservação e funcionamento definidas nos termos 
das regras de segurança aplicáveis; iii) no caso da instalação de utilização de gás natural se 
encontrar desligada ou ter havido modificação da titularidade da mesma, a submissão da 
instalação a inspeção a realizar por entidade inspetora reconhecida e credenciada pela 
Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a promover pelo CLIENTE, que suportará os 
respetivos encargos.
2.4. O CLIENTE será notificado por escrito, via correio ou eletrónica, pela PH ENERGIA, da data 
de início do fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural.
2.5. O presente Contrato não produz efeitos caso se verifiquem circunstâncias impeditivas da 
mudança de comercializador por parte do CLIENTE ou impedimentos associados aos pontos 
de consumo, previstos na regulamentação aplicável, aprovados pela Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos (ERSE).
2.6. Sempre que, previamente à celebração do presente Contrato, a instalação de utilização de 
gás natural do CLIENTE se encontrar desligada ou tenha havido modificação da titularidade da 
mesma, esta deverá, nos termos legais aplicáveis, ser submetida a uma inspeção a realizar por 
entidade inspetora reconhecida e credenciada pela Direção-Geral de Energia e Geologia 
(DGEG) e a promover pelo CLIENTE, que suportará os respetivos encargos.

3. TARIFAS E PREÇOS
3.1. O CLIENTE está obrigado perante a PH ENERGIA ao pagamento dos preços estabelecidos 
nas Condições Particulares de cada produto que seja fornecido nos termos estabelecidos no 
presente Contrato. O preço a pagar pelo CLIENTE incorpora o custo da tarifa de acesso às 
redes de energia elétrica e/ou gás natural, nomeadamente, nas suas componentes de uso da 
rede de transporte, uso da rede de distribuição e uso global do sistema, aplicável a consumi-
dores fornecidos por comercializadores livres; e o custo de aquisição da energia e/ou gás 
natural fornecidos pela PH ENERGIA ao CLIENTE.
3.2. Será automaticamente repercutido no preço a pagar pelo CLIENTE os custos ou encargos 
referentes a taxas ou impostos que impendam sobre os consumidores que devem ser 
incluídos na fatura dos comercializadores, nos termos da lei e regulamentação aplicáveis.
3.3. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a PH ENERGIA poderá livremente introduzir 
alterações no Preço a pagar pelo CLIENTE nas seguintes situações:
3.3.1. No caso de alteração às tarifas publicadas pela ERSE, quer seja ao seu valor ou à própria 
estrutura tarifária, nomeadamente pela sua recomposição ou introdução de novos 
componentes;
3.3.2. No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável, incluindo aquelas 
em virtude das quais a PH ENERGIA se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer 
custos, encargos, taxas ou impostos;
3.3.3. No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica e/ou gás natural, bem 
como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o 
fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural;
3.3.4. No início de cada ano civil, em virtude da atualização do Preço devido pelo CLIENTE, com 
base no Índice de Preços no Consumidor sem habitação do ano anterior, publicado pelo 
Instituto Nacional de Estatística (INE).
3.4. As modificações contratuais, incluindo as modificações de preços previstas no número 
anterior, são previamente comunicadas por escrito ao CLIENTE com uma antecedência não 
inferior a 14 dias à sua implementação. O CLIENTE poderá, no prazo de 14 dias a contar da 
receção da referida comunicação, opor-se por escrito, caso em que o Contrato será considera-
do resolvido, sem que recaia sobre o CLIENTE qualquer encargo a título de penalização por 
esse facto. Decorrido o prazo indicado sem que o CLIENTE tenha notificado a PH ENERGIA da 
sua oposição, considerar-se-á aceite a modificação das condições, entrando as mesmas em 
vigor a partir da data definida pela PH ENERGIA para o efeito. 

4. FATURAÇÃO E PAGAMENTO

4.1. A faturação é emitida com uma periodicidade mensal, sendo as faturas remetidas para a 
morada de correspondência ou para o correio eletrónico indicado pelo CLIENTE constante nas 
Condições Particulares.
4.2. A faturação eletrónica pode ser cancelada pela PH ENERGIA a qualquer momento, 
designadamente quando não seja possível confirmar a entrega de qualquer fatura no endereço 
eletrónico indicado pelo CLIENTE.
4.3. A PH ENERGIA fatura com base na informação sobre os dados de consumo disponibiliza-
dos pelo Operador de Rede de Distribuição (ORD), e obtidos através da leitura de equipamen-
tos de medição dos pontos de consumo, ou de acordo com uma quota fixa mensal 
(modalidade Conta Certa), caso tenha sido acordado com o CLIENTE nas Condições 
Particulares. A quota fixa mensal será fixada atendendo ao histórico de consumos e será 
regularizada anualmente de acordo com os consumos reais do CLIENTE.
4.4. No caso de não existirem dados de leituras de consumo por parte do ORD 5 (cinco) dias 
anteriores ao final do período de faturação, a PH ENERGIA reserva-se o direito de faturar com 
base em estimativas de consumo de acordo com o Guia de Medição, Leitura e Disponibilização 
de Dados.
4.5. Os eventuais acertos decorrentes das estimativas serão repercutidos na primeira 
faturação subsequente que seja emitida a partir da leitura de equipamentos de medição dos 
pontos de consumo.
4.6. Os acertos de faturação subsequentes à faturação que tenha tido por base a estimativa de 
consumos, utilizarão para o efeito os dados disponibilizados pelos operadores das redes de 
distribuição de energia elétrica e/ou gás natural, recolhidos a partir da leitura direta dos 
equipamentos de medição.
4.7. Se, por facto imputável ao CLIENTE enquanto utilizador das instalações onde se encontra 
o equipamento de medição, não tiver sido possível efetuar a leitura dos consumos de energia 
e/ou gás natural, a PH ENERGIA reserva-se no direito de solicitar uma leitura extraordinária 
ficando a cargo do CLIENTE o pagamento dos custos deste serviço, nos termos estabelecidos 
no RRC.
4.8. O prazo do pagamento das faturas apresentadas pela PH ENERGIA será de 10 (dez) dias 
úteis após receção da mesma pelo CLIENTE, considerando-se para este efeito a data do envio.
4.9. Considera-se como data de pagamento aquela em que o CLIENTE procede ao pagamento 
integral da fatura emitida.
4.10. O pagamento deve ser efetuado na modalidade acordada nas Condições Particulares do 
presente Contrato (débito direto, multibanco ou payshop).
4.11. Os atrasos no pagamento das faturas ficam sujeitos à cobrança de juros de mora sobre o 
valor em dívida calculados a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento (inclusive) e até à 
data do efetivo pagamento, à taxa legal em vigor.
4.12. Sem prejuízo dos números anteriores, a falta de pagamento poderá implicar, se for essa 
a vontade da PH ENERGIA, a interrupção do fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural 
ao CLIENTE e constitui causa de resolução do Contrato pela PH ENERGIA, nos termos do 
disposto na Cláusula 10 (“CESSAÇÃO DO CONTRATO”).

5. ACESSO À REDE
5.1. O CLIENTE autoriza expressamente a PH ENERGIA para que esta, em sua representação, 
promova junto do ORD todas as ações necessárias à ativação, modificação, alteração e 
cancelamento do(s) ponto(s) de fornecimento, bem como proceda à consulta das característi-
cas técnicas do(s) mesmo(s).
5.2. A PH ENERGIA, com o objetivo de levar a cabo o fornecimento da energia e/ou gás natural, 
e dando cumprimento às obrigações legais e regulamentares estipuladas pela ERSE, 
transmitirá ao ORD, todos os dados do CLIENTE eventualmente necessários a esse fim. Por 
seu turno, o CLIENTE autoriza expressamente a transmissão de tais dados, nos termos e para 
os efeitos agora consignados, aceitando também a sua incorporação no registo dos pontos de 
consumo, obrigando-se ainda a fornecer todos os documentos eventualmente necessários à 
realização do registo junto do citado operador.

6. QUALIDADE DE SERVIÇO
6.1. O fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural pela PH ENERGIA no âmbito do 
presente Contrato segue os padrões de qualidade e serviço definidos nos Regulamentos de 
Qualidade de Serviço (RQS) do Setor Elétrico e do Setor do Gás Natural, nos Regulamentos de 
Relações Comerciais (RRC) e regulamentação complementar ou outra que a substitua, 
devendo o CLIENTE ser compensado quando se verifique o incumprimento dos mesmos.
6.2. Em caso de solicitação pelo CLIENTE de pedidos de informação e/ou apresentação de 
reclamações, a resposta às mesmas pela PH ENERGIA não deverá exceder o prazo de 15 
(quinze) dias úteis.
6.3. Nas Condições Particulares ou no sítio da PH ENERGIA na internet, em energiasimples.pt, 
são estabelecidos os termos da compensação devida em caso de incumprimento pela PH 
ENERGIA dos parâmetros gerais e individuais de qualidade de serviço de natureza comercial.
6.4. A compensação devida pelo ORD de energia elétrica e/ou gás natural ao CLIENTE em caso 
de incumprimento das suas obrigações constantes na regulamentação aplicável (RQS) deverá 
ser comunicada pela PH ENERGIA ao seu CLIENTE, e o valor da compensação creditado 
automaticamente na fatura do CLIENTE, nos termos previstos na referida regulamentação.
6.5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a PH ENERGIA não será contratualmente 
responsável por quaisquer lucros cessantes ou danos indiretos, incluindo os resultantes de 
falhas de fornecimento ou de qualidade dos serviços prestados, ficando a sua responsabili-
dade limitada, em qualquer caso, aos danos que resultem diretamente do incumprimento com 
dolo ou culpa grave, de obrigações contratuais, por si ou por representantes, agentes, 
auxiliares ou quaisquer outras pessoas que utilize para o cumprimento das suas obrigações.

7. EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
7.1. Os ORD de energia elétrica e de gás natural são as entidades responsáveis pela leitura dos 
equipamentos de medição dos Pontos de Consumo.
7.2. O CLIENTE permitirá ao ORD livre acesso às instalações de medida para a realização de 
tarefas de instalação, leitura, inspeção, manutenção, controle e verificação.
7.3. A comunicação das leituras dos equipamentos de medição dos Pontos de Consumo pode 
ser efetuada pelo CLIENTE através dos meios disponibilizados para o efeito pelos ORD de 
energia elétrica e de gás natural.
7.4. Se, por facto imputável ao CLIENTE, não for possível o acesso ao contador de eletricidade 
até 6 (seis) meses consecutivos e este não fornecer qualquer informação sobre leituras, pode 
ser exigido ao CLIENTE a realização de uma leitura extraordinária, mediante notificação.
7.5. O CLIENTE tem um prazo de 20 (vinte) dias, após notificação, para proceder à marcação de 
uma data para o efeito e, consequentemente, ao pagamento dos respetivos encargos.
7.6. Os erros de leitura dos equipamentos de medição resultantes de qualquer anomalia 
verificada no respetivo equipamento, que não tenham origem em procedimento fraudulento, 
serão corrigidos em função da melhor estimativa dos fornecimentos efetuados durante o 

período em que a anomalia se manteve. Esta estimativa será calculada pelo ORD respetivo, de 
acordo com a regulamentação aplicável, e possíveis correções e acertos serão reproduzidos na 
faturação do mês seguinte ao do erro de leitura.
7.7. É aplicável à medição dos consumos de eletricidade o disposto para o efeito no 
Regulamento das Relações Comerciais (RRC).
7.8. Qualquer procedimento suscetível de falsear o funcionamento normal ou a leitura dos 
equipamentos de medição do respetivo Ponto de Consumo constitui um incumprimento do 
presente Contrato, podendo o CLIENTE incorrer em responsabilidade civil e/ou criminal.

8. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL
8.1. A PH ENERGIA poderá ceder, parcial ou totalmente, à MUON ELECTRIC, LDA., com a qual 
se encontra em relação de grupo, os direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 
mantendo-se as presentes condições contratuais em vigor.
8.2. O CLIENTE pode ceder a sua posição contratual a outro consumidor que pretenda fazer 
uso do Contrato em idênticas condições, quando não existam débitos por liquidar e mediante 
autorização prévia da PH ENERGIA. Para o efeito, o CLIENTE deverá comunicar a intenção de 
ceder a posição contratual, mediante documento assinado conjuntamente pelo CLIENTE e 
pelo pretenso cessionário.

9. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
9.1. A interrupção do fornecimento será precedida do envio, por meio escrito ou eletrónico, de 
um pré-aviso de corte, no mínimo 20 (vinte) dias antes do corte efetivo.
9.2. Para além dos casos previstos nos Regulamento de Relações Comerciais (RRC) do Setor 
Elétrico e do Setor do Gás Natural, o não pagamento da fatura no prazo estipulado confere à PH 
ENERGIA o direito de requerer junto do operador da rede de distribuição a interrupção do 
fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural.
9.3. A interrupção do fornecimento de eletricidade e/ou gás natural por facto imputável ao 
CLIENTE não suspende a faturação de quaisquer custos e encargos a suportar pelo CLIENTE a 
que a PH ENERGIA esteja obrigada por lei ou regulamentação, nomeadamente os encargos de 
potência de energia elétrica e o termo tarifário fixo e a capacidade utilizada de gás natural.
9.4. Caso a PH ENERGIA pretenda exercer o direito de interrupção de fornecimento junto do 
ORD, este não está obrigado à sua reposição sem que o CLIENTE tenha efetuado o pagamento 
dos montantes em dívida, incluindo os juros de mora e todas as despesas resultantes da 
interrupção e da eventual reposição do fornecimento, pagamentos estes sujeitos à verificação 
de boa cobrança e, sempre que tal seja exigido pela PH ENERGIA, à entrega de caução.
9.5. A cobrança judicial de dívidas que sejam decorrentes de incumprimento dos termos do 
presente Contrato pelo CLIENTE importa para este, na medida do incumprimento, o pagamen-
to de todos os custos e encargos, incluindo custas judiciais, honorários de advogados e 
agentes de execução e quaisquer outros que decorram da cobrança coerciva da dívida.
9.6. A interrupção do fornecimento não isenta o CLIENTE da responsabilidade civil e criminal 
em que haja incorrido nem da sua obrigação de pagar o montante da faturação pendente ao 
abrigo do presente Contrato e não prejudica o direito de resolução que assiste à PH ENERGIA.

10. CESSAÇÃO DO CONTRATO
10.1. O presente Contrato poderá cessar por mútuo acordo em qualquer momento por 
iniciativa de qualquer das Partes, nos termos da lei e do presente Contrato.
10.2. O CLIENTE pode denunciar o Contrato a qualquer momento, através de carta registada 
com aviso de receção, expedida com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação 
à data de produção dos respetivos efeitos. O Contrato será considerado resolvido caso o 
CLIENTE se oponha à modificação dos preços nos termos da Cláusula 3.4.
10.3. Sem prejuízo do previsto na lei, constituem causas específicas para a resolução unilateral 
do contrato por parte da PH ENERGIA: i) a falta reiterada de pagamento; ii) o não cumprimento 
pelo CLIENTE das obrigações resultantes do presente contrato; iii) a cedência a terceiros, pelo 
CLIENTE, de energia elétrica e/ou gás natural que lhe tenha sido fornecida pela PH ENERGIA ao 
abrigo do presente Contrato; iv) os procedimentos fraudulentos por parte do CLIENTE, sem 
prejuízo da satisfação dos créditos a que a PH ENERGIA e/ou o ORD possam ter direito e v) a 
falta de cumprimento pelo CLIENTE do dever de notificação prévia da apresentação da 
insolvência ou após o conhecimento da situação de apresentação obrigatória da insolvência. 
10.4. A resolução unilateral do Contrato pela PH ENERGIA deverá ser precedida de uma 
comunicação escrita enviada ao CLIENTE com uma antecedência mínima de 20 (vinte) dias 
úteis relativamente à data de produção de efeitos da resolução.
10.5. O CLIENTE poderá, nos termos da lei, resolver o presente Contrato no prazo de 14 
(catorze) dias decorridos da data do início do fornecimento, mediante comunicação expressa à 
PH ENERGIA da sua intenção de resolução do Contrato, enviada por carta registada com aviso 
de receção.
10.6. O presente Contrato não está sujeito a um período de fidelização, não havendo lugar a 
qualquer compensação à PH ENERGIA em caso de cessação antecipada do Contrato por parte 
do CLIENTE.
10.7. O CLIENTE ou a PH ENERGIA podem, nos termos do presente artigo, promover a 
cessação do fornecimento de determinado produto ou da prestação de determinado serviço 
sem que tal importe a cessação do presente Contrato, enquanto se mantiver o fornecimento 
ou a prestação de algum produto ou serviço.

11. DADOS PESSOAIS - DEVER DE INFORMAÇÃO
11.1. Os dados recolhidos no âmbito do presente contrato são facultados pelo CLIENTE no 
momento da celebração do mesmo e durante a sua execução, tendo como fundamente 
jurídico a relação contratual estabelecida (alínea b), do n.º 1, Artigo 6.º do Regulamento 
2016/679, de 27 de abril de 2016). 
11.2. Os dados do CLIENTE que venham a ser recolhidos no âmbito do presente Contrato serão 
incorporados num ficheiro automatizado, gerido e operado pela PH ENERGIA ou pela MUON 
ELECTRIC (em caso da cedência prevista em 9.1.)., destinado à gestão comercial, contratual e 
administrativa. 
11.3. Os dados do CLIENTE serão transmitidos a prestadores de serviços, concretamente: i) à 
empresa responsável pela gestão e monitorização de consumos, em caso de subscrição do 
serviço de monitorização e eficiência energética SMART BUSINESS pelo CLIENTE; ii) à empresa 
de desenvolvimento de sistemas de informação; iii) à empresa de desenvolvimento de 
plataforma website; iv) à empresa responsável pela gestão de cobranças, em caso de 
existência de valores em dívida há mais de 30 dias. 
11.4. As empresas a quem os dados serão transmitidos estão obrigados a manter sigilo e 
garantir a segurança relativamente aos dados a que tenham acesso, não devendo utilizá-los 
para quaisquer outros fins, ou em benefício próprio, nem relacioná-los com outros dados que 
possuam, nos termos da legislação nacional e comunitária aplicáveis à proteção de dados 
pessoais. 

11.5. Os dados são conservados enquanto a relação contratual estiver em vigor, acrescida dos 
prazos de prescrição e caducidade dos direitos associados, sendo anonimizados findo o prazo 
legalmente previsto. No caso específico das faturas, estas serão armazenadas pelo período 
legalmente previsto de 10 anos.
11.6. O CLIENTE poderá, a qualquer momento, aceder, retificar, apagar, limitar e opor-se ao 
tratamento dos dados por si facultados, bem como usufruir do direito à portabilidade dos 
mesmos. No caso de o CLIENTE exercer o seu direito de oposição ao tratamento referido na 
presente cláusula, a PH ENERGIA será obrigada a cessar o contrato de prestação de serviços, 
uma vez que a transmissão dos dados às empresas referidas em 11.3. constitui um requisito 
obrigatório para o fornecimento do serviço. 
11.7. O CLIENTE pode apresentar uma reclamação a uma autoridade de controlo e direito de 
indemnização quando se verifique a violação dos seus direitos. Estes direitos podem ser 
exercidos mediante comunicação escrita via correio para a morada Rua Aleixo da Mota 86 R/C, 
4150-044 Porto, ou eletronicamente através do email RGPD@energiasimples.pt. 

12. CLIENTES PRIORITÁRIOS OU COM NECESSIDADES ESPECIAIS
12.1. O CLIENTE pode solicitar que a PH ENERGIA proceda ao seu registo, junto do operador da 
rede de distribuição, como CLIENTE com necessidades especiais ou CLIENTE prioritário, nos 
termos e para os efeitos do disposto no Regulamento de Qualidade de Serviço (RQS).

13. INFORMAÇÕES, COMUNICAÇÕES E RECLAMAÇÕES
13.1. As informações sobre as condições contratuais, incluindo as informações constantes, a 
cada momento, da página da internet da PH ENERGIA em www.energiasimples.pt para as 
quais se remeta no presente Contrato e que dele fazem parte integrante, são prestadas ao 
CLIENTE antes da celebração do presente Contrato, nos termos legais aplicáveis.
13.2. O CLIENTE pode consultar informação atualizada sobre o seu consumo, os preços pelo 
fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural e/ou pela prestação dos serviços objeto do 
presente Contrato na página da internet em www.energiasimples.pt, podendo ainda consultar 
informação sobre as tarifas aplicáveis na página da internet da ERSE em www.erse.pt.
13.3. O CLIENTE aceita que a PH ENERGIA o notifique, para todos os efeitos previstos no 
presente Contrato, através de correio normal, correio eletrónico ou sms, bem como que o 
contacte, para efeitos de comercialização de produtos e serviços relacionados com o presente 
Contrato, por qualquer daqueles meios ou por via telefónica.
13.4. O CLIENTE aceita que as modificações ao preço a cobrar pela energia elétrica e/ou gás 
natural e/ou pela prestação dos serviços fornecidos pela PH ENERGIA lhe possam ser 
comunicadas por escrito, em campo autónomo, nas faturas a emitir pela PH ENERGIA.
13.5. Os pedidos de informação e reclamações apresentados ao abrigo do presente Contrato 
poderão ser efetuados através dos meios identificados nas Condições Particulares, e aos quais 
a PH ENERGIA deverá responder num prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis a contar da 
data da sua receção pelos serviços administrativos.
13.6. Os pedidos de informação e as reclamações devem conter a identificação completa dos 
pontos de consumo, as questões colocadas ou a descrição detalhada dos motivos 
justificativos da reclamação apresentada.

14. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
14.1. O CLIENTE, tratando-se de um consumidor nos termos definidos na Lei n.º 24/96, de 31 
de julho, com a última redação dada pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho, pode submeter os 
conflitos de consumo emergentes ao presente Contrato às entidades responsáveis pela 
defesa e promoção dos direitos dos consumidores, tal como a Direção-Geral do Consumidor, 
ou aos mecanismos de resolução alternativa de litígios, incluindo os disponibilizados pela 
ERSE.
14.2. Uma vez esgotada a via negocial, as partes concordam que, para a resolução dos 
conflitos emergentes do presente Contrato é competente o Tribunal da Comarca do Porto.

15. LEI APLICÁVEL
15.1. O presente Contrato é regido e será interpretado, aplicado e executado de acordo com a 
Lei Portuguesa, incluindo os Regulamentos das Relações Comerciais do Setor Elétrico e do 
Setor do Gás Natural, os Regulamentos da Qualidade de Serviço do Setor Elétrico e do Setor do 
Gás Natural, bem como o Guia de Medição, Leitura e Disponibilização de Dados.

CONDIÇÕES GERAIS
Contrato de fornecimento de energia

PH Energia, Lda

O cliente
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1. OBJETO DO CONTRATO
1.1. O objeto do presente Contrato é o fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural pela 
PH Energia (através da sua marca comercial Energia Simples) nas instalações de que é titular o 
CLIENTE, indicadas nas Condições Particulares, nos termos definidos nas Condições Gerais e 
nas Condições Económicas.
1.2. As Condições Particulares do presente Contrato especificam a identificação de cada um 
dos pontos de consumo do CLIENTE abrangidos pelo fornecimento de energia e/ou gás 
natural, bem como outros elementos, nomeadamente: i) nível de tensão de fornecimento de 
energia; ii) potência de energia elétrica contratada; iii) nível de pressão de fornecimento de gás 
natural; iv) escalão de consumo de gás natural; v) perfil de consumo de energia elétrica e/ou de 
gás natural; vi) periodicidade de faturação de energia elétrica e/ou de gás natural.
1.3. O presente Contrato é pessoal e intransmissível, devendo o CLIENTE ser o utilizador 
efetivo da energia elétrica e/ ou gás natural fornecidos, não podendo utilizá-los para uso 
distinto daquele para o qual foram contratados, nem ceder, alienar ou colocar à disposição de 
terceiros qualquer destas energias, sem prejuízo do disposto na cláusula 8.2..
1.4. No âmbito do presente Contrato, a PH ENERGIA disponibiliza igualmente ao CLIENTE a 
prestação dos serviços mencionados nas Condições Particulares que seja especificamente 
acordada, nomeadamente em relação a produtos que sejam divulgados através do seu sítio na 
internet, www.energiasimples.pt.

2. DURAÇÃO DO CONTRATO, ENTRADA EM VIGOR E INÍCIO DE 
FORNECIMENTO
2.1. O presente Contrato tem a duração de 12 (doze) meses, sendo automática e sucessiva-
mente renovável por iguais períodos temporais, se nenhuma das Partes for notificada, por 
escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência relativamente à data da sua cessação, da 
oposição à sua renovação.
2.2. O presente Contrato entra em vigor na data da sua celebração e produz efeitos, em relação 
a cada um dos pontos de consumo, individualmente considerados, na data em que se iniciar o 
fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural. O presente Contrato considera-se celebrado 
assim que seja confirmada a sua aceitação pelo CLIENTE (através da assinatura destas 
Condições Gerais, Anexo às Condições Económicas e das Condições Particulares e/ou da sua 
aceitação telefónica ou eletrónica).
2.3. O fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural inicia-se quando os respetivos pontos 
de consumo reunirem todas as condições legais e regulamentares de acesso ao fornecimento 
de energia elétrica e/ou gás natural por comercializadores em regime de mercado. Adicional-
mente, é necessário para o início de fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural  que se 
verifiquem as seguintes imposições: i) as instalações de fornecimento, individualmente 
consideradas, possuírem todas as condições legais e regulamentares de fornecimento de 
energia elétrica e/ou gás natural por consumidores livres, incluindo os procedimentos de 
mudança de comercializador; ii) as instalações de fornecimento de energia elétrica e/ou gás 
natural possuírem as características de conservação e funcionamento definidas nos termos 
das regras de segurança aplicáveis; iii) no caso da instalação de utilização de gás natural se 
encontrar desligada ou ter havido modificação da titularidade da mesma, a submissão da 
instalação a inspeção a realizar por entidade inspetora reconhecida e credenciada pela 
Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a promover pelo CLIENTE, que suportará os 
respetivos encargos.
2.4. O CLIENTE será notificado por escrito, via correio ou eletrónica, pela PH ENERGIA, da data 
de início do fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural.
2.5. O presente Contrato não produz efeitos caso se verifiquem circunstâncias impeditivas da 
mudança de comercializador por parte do CLIENTE ou impedimentos associados aos pontos 
de consumo, previstos na regulamentação aplicável, aprovados pela Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos (ERSE).
2.6. Sempre que, previamente à celebração do presente Contrato, a instalação de utilização de 
gás natural do CLIENTE se encontrar desligada ou tenha havido modificação da titularidade da 
mesma, esta deverá, nos termos legais aplicáveis, ser submetida a uma inspeção a realizar por 
entidade inspetora reconhecida e credenciada pela Direção-Geral de Energia e Geologia 
(DGEG) e a promover pelo CLIENTE, que suportará os respetivos encargos.

3. TARIFAS E PREÇOS
3.1. O CLIENTE está obrigado perante a PH ENERGIA ao pagamento dos preços estabelecidos 
nas Condições Particulares de cada produto que seja fornecido nos termos estabelecidos no 
presente Contrato. O preço a pagar pelo CLIENTE incorpora o custo da tarifa de acesso às 
redes de energia elétrica e/ou gás natural, nomeadamente, nas suas componentes de uso da 
rede de transporte, uso da rede de distribuição e uso global do sistema, aplicável a consumi-
dores fornecidos por comercializadores livres; e o custo de aquisição da energia e/ou gás 
natural fornecidos pela PH ENERGIA ao CLIENTE.
3.2. Será automaticamente repercutido no preço a pagar pelo CLIENTE os custos ou encargos 
referentes a taxas ou impostos que impendam sobre os consumidores que devem ser 
incluídos na fatura dos comercializadores, nos termos da lei e regulamentação aplicáveis.
3.3. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a PH ENERGIA poderá livremente introduzir 
alterações no Preço a pagar pelo CLIENTE nas seguintes situações:
3.3.1. No caso de alteração às tarifas publicadas pela ERSE, quer seja ao seu valor ou à própria 
estrutura tarifária, nomeadamente pela sua recomposição ou introdução de novos 
componentes;
3.3.2. No caso de alterações ao quadro legislativo e regulamentar aplicável, incluindo aquelas 
em virtude das quais a PH ENERGIA se encontre obrigada a suportar ou cobrar quaisquer 
custos, encargos, taxas ou impostos;
3.3.3. No caso de alteração dos custos de aquisição de energia elétrica e/ou gás natural, bem 
como de modificação do perfil de consumo especificado nas Condições Particulares para o 
fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural;
3.3.4. No início de cada ano civil, em virtude da atualização do Preço devido pelo CLIENTE, com 
base no Índice de Preços no Consumidor sem habitação do ano anterior, publicado pelo 
Instituto Nacional de Estatística (INE).
3.4. As modificações contratuais, incluindo as modificações de preços previstas no número 
anterior, são previamente comunicadas por escrito ao CLIENTE com uma antecedência não 
inferior a 14 dias à sua implementação. O CLIENTE poderá, no prazo de 14 dias a contar da 
receção da referida comunicação, opor-se por escrito, caso em que o Contrato será considera-
do resolvido, sem que recaia sobre o CLIENTE qualquer encargo a título de penalização por 
esse facto. Decorrido o prazo indicado sem que o CLIENTE tenha notificado a PH ENERGIA da 
sua oposição, considerar-se-á aceite a modificação das condições, entrando as mesmas em 
vigor a partir da data definida pela PH ENERGIA para o efeito. 

4. FATURAÇÃO E PAGAMENTO

4.1. A faturação é emitida com uma periodicidade mensal, sendo as faturas remetidas para a 
morada de correspondência ou para o correio eletrónico indicado pelo CLIENTE constante nas 
Condições Particulares.
4.2. A faturação eletrónica pode ser cancelada pela PH ENERGIA a qualquer momento, 
designadamente quando não seja possível confirmar a entrega de qualquer fatura no endereço 
eletrónico indicado pelo CLIENTE.
4.3. A PH ENERGIA fatura com base na informação sobre os dados de consumo disponibiliza-
dos pelo Operador de Rede de Distribuição (ORD), e obtidos através da leitura de equipamen-
tos de medição dos pontos de consumo, ou de acordo com uma quota fixa mensal 
(modalidade Conta Certa), caso tenha sido acordado com o CLIENTE nas Condições 
Particulares. A quota fixa mensal será fixada atendendo ao histórico de consumos e será 
regularizada anualmente de acordo com os consumos reais do CLIENTE.
4.4. No caso de não existirem dados de leituras de consumo por parte do ORD 5 (cinco) dias 
anteriores ao final do período de faturação, a PH ENERGIA reserva-se o direito de faturar com 
base em estimativas de consumo de acordo com o Guia de Medição, Leitura e Disponibilização 
de Dados.
4.5. Os eventuais acertos decorrentes das estimativas serão repercutidos na primeira 
faturação subsequente que seja emitida a partir da leitura de equipamentos de medição dos 
pontos de consumo.
4.6. Os acertos de faturação subsequentes à faturação que tenha tido por base a estimativa de 
consumos, utilizarão para o efeito os dados disponibilizados pelos operadores das redes de 
distribuição de energia elétrica e/ou gás natural, recolhidos a partir da leitura direta dos 
equipamentos de medição.
4.7. Se, por facto imputável ao CLIENTE enquanto utilizador das instalações onde se encontra 
o equipamento de medição, não tiver sido possível efetuar a leitura dos consumos de energia 
e/ou gás natural, a PH ENERGIA reserva-se no direito de solicitar uma leitura extraordinária 
ficando a cargo do CLIENTE o pagamento dos custos deste serviço, nos termos estabelecidos 
no RRC.
4.8. O prazo do pagamento das faturas apresentadas pela PH ENERGIA será de 10 (dez) dias 
úteis após receção da mesma pelo CLIENTE, considerando-se para este efeito a data do envio.
4.9. Considera-se como data de pagamento aquela em que o CLIENTE procede ao pagamento 
integral da fatura emitida.
4.10. O pagamento deve ser efetuado na modalidade acordada nas Condições Particulares do 
presente Contrato (débito direto, multibanco ou payshop).
4.11. Os atrasos no pagamento das faturas ficam sujeitos à cobrança de juros de mora sobre o 
valor em dívida calculados a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento (inclusive) e até à 
data do efetivo pagamento, à taxa legal em vigor.
4.12. Sem prejuízo dos números anteriores, a falta de pagamento poderá implicar, se for essa 
a vontade da PH ENERGIA, a interrupção do fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural 
ao CLIENTE e constitui causa de resolução do Contrato pela PH ENERGIA, nos termos do 
disposto na Cláusula 10 (“CESSAÇÃO DO CONTRATO”).

5. ACESSO À REDE
5.1. O CLIENTE autoriza expressamente a PH ENERGIA para que esta, em sua representação, 
promova junto do ORD todas as ações necessárias à ativação, modificação, alteração e 
cancelamento do(s) ponto(s) de fornecimento, bem como proceda à consulta das característi-
cas técnicas do(s) mesmo(s).
5.2. A PH ENERGIA, com o objetivo de levar a cabo o fornecimento da energia e/ou gás natural, 
e dando cumprimento às obrigações legais e regulamentares estipuladas pela ERSE, 
transmitirá ao ORD, todos os dados do CLIENTE eventualmente necessários a esse fim. Por 
seu turno, o CLIENTE autoriza expressamente a transmissão de tais dados, nos termos e para 
os efeitos agora consignados, aceitando também a sua incorporação no registo dos pontos de 
consumo, obrigando-se ainda a fornecer todos os documentos eventualmente necessários à 
realização do registo junto do citado operador.

6. QUALIDADE DE SERVIÇO
6.1. O fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural pela PH ENERGIA no âmbito do 
presente Contrato segue os padrões de qualidade e serviço definidos nos Regulamentos de 
Qualidade de Serviço (RQS) do Setor Elétrico e do Setor do Gás Natural, nos Regulamentos de 
Relações Comerciais (RRC) e regulamentação complementar ou outra que a substitua, 
devendo o CLIENTE ser compensado quando se verifique o incumprimento dos mesmos.
6.2. Em caso de solicitação pelo CLIENTE de pedidos de informação e/ou apresentação de 
reclamações, a resposta às mesmas pela PH ENERGIA não deverá exceder o prazo de 15 
(quinze) dias úteis.
6.3. Nas Condições Particulares ou no sítio da PH ENERGIA na internet, em energiasimples.pt, 
são estabelecidos os termos da compensação devida em caso de incumprimento pela PH 
ENERGIA dos parâmetros gerais e individuais de qualidade de serviço de natureza comercial.
6.4. A compensação devida pelo ORD de energia elétrica e/ou gás natural ao CLIENTE em caso 
de incumprimento das suas obrigações constantes na regulamentação aplicável (RQS) deverá 
ser comunicada pela PH ENERGIA ao seu CLIENTE, e o valor da compensação creditado 
automaticamente na fatura do CLIENTE, nos termos previstos na referida regulamentação.
6.5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a PH ENERGIA não será contratualmente 
responsável por quaisquer lucros cessantes ou danos indiretos, incluindo os resultantes de 
falhas de fornecimento ou de qualidade dos serviços prestados, ficando a sua responsabili-
dade limitada, em qualquer caso, aos danos que resultem diretamente do incumprimento com 
dolo ou culpa grave, de obrigações contratuais, por si ou por representantes, agentes, 
auxiliares ou quaisquer outras pessoas que utilize para o cumprimento das suas obrigações.

7. EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
7.1. Os ORD de energia elétrica e de gás natural são as entidades responsáveis pela leitura dos 
equipamentos de medição dos Pontos de Consumo.
7.2. O CLIENTE permitirá ao ORD livre acesso às instalações de medida para a realização de 
tarefas de instalação, leitura, inspeção, manutenção, controle e verificação.
7.3. A comunicação das leituras dos equipamentos de medição dos Pontos de Consumo pode 
ser efetuada pelo CLIENTE através dos meios disponibilizados para o efeito pelos ORD de 
energia elétrica e de gás natural.
7.4. Se, por facto imputável ao CLIENTE, não for possível o acesso ao contador de eletricidade 
até 6 (seis) meses consecutivos e este não fornecer qualquer informação sobre leituras, pode 
ser exigido ao CLIENTE a realização de uma leitura extraordinária, mediante notificação.
7.5. O CLIENTE tem um prazo de 20 (vinte) dias, após notificação, para proceder à marcação de 
uma data para o efeito e, consequentemente, ao pagamento dos respetivos encargos.
7.6. Os erros de leitura dos equipamentos de medição resultantes de qualquer anomalia 
verificada no respetivo equipamento, que não tenham origem em procedimento fraudulento, 
serão corrigidos em função da melhor estimativa dos fornecimentos efetuados durante o 

período em que a anomalia se manteve. Esta estimativa será calculada pelo ORD respetivo, de 
acordo com a regulamentação aplicável, e possíveis correções e acertos serão reproduzidos na 
faturação do mês seguinte ao do erro de leitura.
7.7. É aplicável à medição dos consumos de eletricidade o disposto para o efeito no 
Regulamento das Relações Comerciais (RRC).
7.8. Qualquer procedimento suscetível de falsear o funcionamento normal ou a leitura dos 
equipamentos de medição do respetivo Ponto de Consumo constitui um incumprimento do 
presente Contrato, podendo o CLIENTE incorrer em responsabilidade civil e/ou criminal.

8. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL
8.1. A PH ENERGIA poderá ceder, parcial ou totalmente, à MUON ELECTRIC, LDA., com a qual 
se encontra em relação de grupo, os direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, 
mantendo-se as presentes condições contratuais em vigor.
8.2. O CLIENTE pode ceder a sua posição contratual a outro consumidor que pretenda fazer 
uso do Contrato em idênticas condições, quando não existam débitos por liquidar e mediante 
autorização prévia da PH ENERGIA. Para o efeito, o CLIENTE deverá comunicar a intenção de 
ceder a posição contratual, mediante documento assinado conjuntamente pelo CLIENTE e 
pelo pretenso cessionário.

9. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
9.1. A interrupção do fornecimento será precedida do envio, por meio escrito ou eletrónico, de 
um pré-aviso de corte, no mínimo 20 (vinte) dias antes do corte efetivo.
9.2. Para além dos casos previstos nos Regulamento de Relações Comerciais (RRC) do Setor 
Elétrico e do Setor do Gás Natural, o não pagamento da fatura no prazo estipulado confere à PH 
ENERGIA o direito de requerer junto do operador da rede de distribuição a interrupção do 
fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural.
9.3. A interrupção do fornecimento de eletricidade e/ou gás natural por facto imputável ao 
CLIENTE não suspende a faturação de quaisquer custos e encargos a suportar pelo CLIENTE a 
que a PH ENERGIA esteja obrigada por lei ou regulamentação, nomeadamente os encargos de 
potência de energia elétrica e o termo tarifário fixo e a capacidade utilizada de gás natural.
9.4. Caso a PH ENERGIA pretenda exercer o direito de interrupção de fornecimento junto do 
ORD, este não está obrigado à sua reposição sem que o CLIENTE tenha efetuado o pagamento 
dos montantes em dívida, incluindo os juros de mora e todas as despesas resultantes da 
interrupção e da eventual reposição do fornecimento, pagamentos estes sujeitos à verificação 
de boa cobrança e, sempre que tal seja exigido pela PH ENERGIA, à entrega de caução.
9.5. A cobrança judicial de dívidas que sejam decorrentes de incumprimento dos termos do 
presente Contrato pelo CLIENTE importa para este, na medida do incumprimento, o pagamen-
to de todos os custos e encargos, incluindo custas judiciais, honorários de advogados e 
agentes de execução e quaisquer outros que decorram da cobrança coerciva da dívida.
9.6. A interrupção do fornecimento não isenta o CLIENTE da responsabilidade civil e criminal 
em que haja incorrido nem da sua obrigação de pagar o montante da faturação pendente ao 
abrigo do presente Contrato e não prejudica o direito de resolução que assiste à PH ENERGIA.

10. CESSAÇÃO DO CONTRATO
10.1. O presente Contrato poderá cessar por mútuo acordo em qualquer momento por 
iniciativa de qualquer das Partes, nos termos da lei e do presente Contrato.
10.2. O CLIENTE pode denunciar o Contrato a qualquer momento, através de carta registada 
com aviso de receção, expedida com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação 
à data de produção dos respetivos efeitos. O Contrato será considerado resolvido caso o 
CLIENTE se oponha à modificação dos preços nos termos da Cláusula 3.4.
10.3. Sem prejuízo do previsto na lei, constituem causas específicas para a resolução unilateral 
do contrato por parte da PH ENERGIA: i) a falta reiterada de pagamento; ii) o não cumprimento 
pelo CLIENTE das obrigações resultantes do presente contrato; iii) a cedência a terceiros, pelo 
CLIENTE, de energia elétrica e/ou gás natural que lhe tenha sido fornecida pela PH ENERGIA ao 
abrigo do presente Contrato; iv) os procedimentos fraudulentos por parte do CLIENTE, sem 
prejuízo da satisfação dos créditos a que a PH ENERGIA e/ou o ORD possam ter direito e v) a 
falta de cumprimento pelo CLIENTE do dever de notificação prévia da apresentação da 
insolvência ou após o conhecimento da situação de apresentação obrigatória da insolvência. 
10.4. A resolução unilateral do Contrato pela PH ENERGIA deverá ser precedida de uma 
comunicação escrita enviada ao CLIENTE com uma antecedência mínima de 20 (vinte) dias 
úteis relativamente à data de produção de efeitos da resolução.
10.5. O CLIENTE poderá, nos termos da lei, resolver o presente Contrato no prazo de 14 
(catorze) dias decorridos da data do início do fornecimento, mediante comunicação expressa à 
PH ENERGIA da sua intenção de resolução do Contrato, enviada por carta registada com aviso 
de receção.
10.6. O presente Contrato não está sujeito a um período de fidelização, não havendo lugar a 
qualquer compensação à PH ENERGIA em caso de cessação antecipada do Contrato por parte 
do CLIENTE.
10.7. O CLIENTE ou a PH ENERGIA podem, nos termos do presente artigo, promover a 
cessação do fornecimento de determinado produto ou da prestação de determinado serviço 
sem que tal importe a cessação do presente Contrato, enquanto se mantiver o fornecimento 
ou a prestação de algum produto ou serviço.

11. DADOS PESSOAIS - DEVER DE INFORMAÇÃO
11.1. Os dados recolhidos no âmbito do presente contrato são facultados pelo CLIENTE no 
momento da celebração do mesmo e durante a sua execução, tendo como fundamente 
jurídico a relação contratual estabelecida (alínea b), do n.º 1, Artigo 6.º do Regulamento 
2016/679, de 27 de abril de 2016). 
11.2. Os dados do CLIENTE que venham a ser recolhidos no âmbito do presente Contrato serão 
incorporados num ficheiro automatizado, gerido e operado pela PH ENERGIA ou pela MUON 
ELECTRIC (em caso da cedência prevista em 9.1.)., destinado à gestão comercial, contratual e 
administrativa. 
11.3. Os dados do CLIENTE serão transmitidos a prestadores de serviços, concretamente: i) à 
empresa responsável pela gestão e monitorização de consumos, em caso de subscrição do 
serviço de monitorização e eficiência energética SMART BUSINESS pelo CLIENTE; ii) à empresa 
de desenvolvimento de sistemas de informação; iii) à empresa de desenvolvimento de 
plataforma website; iv) à empresa responsável pela gestão de cobranças, em caso de 
existência de valores em dívida há mais de 30 dias. 
11.4. As empresas a quem os dados serão transmitidos estão obrigados a manter sigilo e 
garantir a segurança relativamente aos dados a que tenham acesso, não devendo utilizá-los 
para quaisquer outros fins, ou em benefício próprio, nem relacioná-los com outros dados que 
possuam, nos termos da legislação nacional e comunitária aplicáveis à proteção de dados 
pessoais. 

11.5. Os dados são conservados enquanto a relação contratual estiver em vigor, acrescida dos 
prazos de prescrição e caducidade dos direitos associados, sendo anonimizados findo o prazo 
legalmente previsto. No caso específico das faturas, estas serão armazenadas pelo período 
legalmente previsto de 10 anos.
11.6. O CLIENTE poderá, a qualquer momento, aceder, retificar, apagar, limitar e opor-se ao 
tratamento dos dados por si facultados, bem como usufruir do direito à portabilidade dos 
mesmos. No caso de o CLIENTE exercer o seu direito de oposição ao tratamento referido na 
presente cláusula, a PH ENERGIA será obrigada a cessar o contrato de prestação de serviços, 
uma vez que a transmissão dos dados às empresas referidas em 11.3. constitui um requisito 
obrigatório para o fornecimento do serviço. 
11.7. O CLIENTE pode apresentar uma reclamação a uma autoridade de controlo e direito de 
indemnização quando se verifique a violação dos seus direitos. Estes direitos podem ser 
exercidos mediante comunicação escrita via correio para a morada Rua Aleixo da Mota 86 R/C, 
4150-044 Porto, ou eletronicamente através do email RGPD@energiasimples.pt. 

12. CLIENTES PRIORITÁRIOS OU COM NECESSIDADES ESPECIAIS
12.1. O CLIENTE pode solicitar que a PH ENERGIA proceda ao seu registo, junto do operador da 
rede de distribuição, como CLIENTE com necessidades especiais ou CLIENTE prioritário, nos 
termos e para os efeitos do disposto no Regulamento de Qualidade de Serviço (RQS).

13. INFORMAÇÕES, COMUNICAÇÕES E RECLAMAÇÕES
13.1. As informações sobre as condições contratuais, incluindo as informações constantes, a 
cada momento, da página da internet da PH ENERGIA em www.energiasimples.pt para as 
quais se remeta no presente Contrato e que dele fazem parte integrante, são prestadas ao 
CLIENTE antes da celebração do presente Contrato, nos termos legais aplicáveis.
13.2. O CLIENTE pode consultar informação atualizada sobre o seu consumo, os preços pelo 
fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural e/ou pela prestação dos serviços objeto do 
presente Contrato na página da internet em www.energiasimples.pt, podendo ainda consultar 
informação sobre as tarifas aplicáveis na página da internet da ERSE em www.erse.pt.
13.3. O CLIENTE aceita que a PH ENERGIA o notifique, para todos os efeitos previstos no 
presente Contrato, através de correio normal, correio eletrónico ou sms, bem como que o 
contacte, para efeitos de comercialização de produtos e serviços relacionados com o presente 
Contrato, por qualquer daqueles meios ou por via telefónica.
13.4. O CLIENTE aceita que as modificações ao preço a cobrar pela energia elétrica e/ou gás 
natural e/ou pela prestação dos serviços fornecidos pela PH ENERGIA lhe possam ser 
comunicadas por escrito, em campo autónomo, nas faturas a emitir pela PH ENERGIA.
13.5. Os pedidos de informação e reclamações apresentados ao abrigo do presente Contrato 
poderão ser efetuados através dos meios identificados nas Condições Particulares, e aos quais 
a PH ENERGIA deverá responder num prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis a contar da 
data da sua receção pelos serviços administrativos.
13.6. Os pedidos de informação e as reclamações devem conter a identificação completa dos 
pontos de consumo, as questões colocadas ou a descrição detalhada dos motivos 
justificativos da reclamação apresentada.

14. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
14.1. O CLIENTE, tratando-se de um consumidor nos termos definidos na Lei n.º 24/96, de 31 
de julho, com a última redação dada pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho, pode submeter os 
conflitos de consumo emergentes ao presente Contrato às entidades responsáveis pela 
defesa e promoção dos direitos dos consumidores, tal como a Direção-Geral do Consumidor, 
ou aos mecanismos de resolução alternativa de litígios, incluindo os disponibilizados pela 
ERSE.
14.2. Uma vez esgotada a via negocial, as partes concordam que, para a resolução dos 
conflitos emergentes do presente Contrato é competente o Tribunal da Comarca do Porto.

15. LEI APLICÁVEL
15.1. O presente Contrato é regido e será interpretado, aplicado e executado de acordo com a 
Lei Portuguesa, incluindo os Regulamentos das Relações Comerciais do Setor Elétrico e do 
Setor do Gás Natural, os Regulamentos da Qualidade de Serviço do Setor Elétrico e do Setor do 
Gás Natural, bem como o Guia de Medição, Leitura e Disponibilização de Dados.

CONDIÇÕES GERAIS
Contrato de fornecimento de energia

PH Energia, Lda

O cliente
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