
ROUBOS DE ELETRICIDADE CUSTAM À EDP 70 MILHÕES POR ANO
Operadorda rede de distribuição
identificou56mil potenciais
fraudes no ano passado Multas
são de 4000 euros paraparticula
res e45milparaempresas
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Roubos de eletricidade
custam 70 milhões à EDP

Energia Operador da rede de distribuição de energia elétrica identificou 56mil potenciais
fraudes em2017 Multas ascendem a quase 4000 euros para particulares e 45 mil para empresas

BÁRBARA SILVA

O número de fraudes e furtos de
eletricidade àrede está a aumentar
tendo custado só no ano passado
70milhões de euros à EDPDistri
buição E nem amodernização da
rede elétricaparece travarestes cri
mes Comos novos contadores di

gitais inteligentes aviciação e a
manipulação dos contadores e das
instalações elétricas dos consumi
dores têmvindo aadquirir formas
cadavezmais sofisticadas e de di

fícil deteção confirmou ao DNDinheiroVivo fonte daoperadora
da rede de energia elétrica
A empresa do grupo EDP dete

tou 56mil casos depossíveis frau
des em 2017 dos quais resultou o

levantamento de 13 mil autoscerca de três vezes mais face aos
4636 autos do ano anterior Um
ano antes o relatório e contas da
empresadava conta de 55mil ca
sos de fraude mais 48 relativa

mente ao ano anterior o equiva
lente a perdas de mais de 130
GWh Em2012 eram reportados
apenas 14mil casos aumentando
para 20 mil em 2013 e 40 mil em
2014 Ouseja 3 da eletricidade a
circular emPortugal era desviada
ilegalmentepor consumidoresdo
mésticos e empresas Jánessa altu
ra a EDPDistribuição davaconta
de prejuízos anuais de 50milhões
de euros ficando oEstado também
a perder por conta dos impostos
não pagos

Ligações abusivas viciação dos
contadores ou manipulação da
potênciacontratada são identifi
cadas como as técnicasmais usa
das pelos consumidores para fur
tar eletricidade

A operadora de rede de distri
buiçãode energiaelétricaconfirma
que nos últimos anos severificou
umaumento donúmero de casos
de consumo de energia de forma
ilícita masgaranteque está adesa
celerar Essas situações têm sido

identificadas tanto pelas equipas
no terreno como pela implemen
tação de medidas e ações que po
tenciam adeteção das fraudes re
fere fonte oficial da EDPDistribui
ção Reforçámos as equipas no
terreno e tambémosmecanismos
de controlo de casos suspeitosde
fraude com recurso aferramentas
analíticas Amodernização tecno
lógica e adigitalização da rede elé
tricatêmpermitido atuar de forma
mais célere e eficaz

Em 2016 a EDP Distribuição
criouoDepartamento deGarantia

de Receita eAntifraude naDireção
de Gestão de Energia o que con
tribuiu paraumamudança depa
radigma com as ações de ins
peção no terreno para verificar
instalações com suspeitas de irre
gularidadesa serem despoletadas
combase em métodos analíticos
emdetrimento dos anterioresmé
todos indiciários Com isto diz a
EDPDistribuição manteve se a
tendência de descida das perdas
globais para a empresa fixando
se no valor total de 9 5

Com 47 pontos de controlo im
plementados na rede em 2016
foram feitas 30163 inspeções de
instalações em que foram levan
tados 4636 casos de fraude cor
respondentes a umavalorização
total de 4 8 milhões de euros re
fere o Relatório e Contas da EDP
Distribuição As multas para os
infratores podem chegar a um
máximo de 3740 euros para pes
soas singulares e 44 890 euros
para empresas

O ónus da prova
devia ser alterado

ANA SOFIA FERREIRA
GABINETE DEAPOIO
AO CONSUMIDORDADECO

ADeco recebemuitasqueixas
porcausade alegadafraude
Todosos anos milharesde con
sumidores recebem cartas da
EDP Distribuição a pedir in
demnizações com base emale
gadas adulterações dos conta
dores Namaioria destes casos
aacusaçãonão éprovada Sóem
2017 a associação recebeu 458
queixas relacionadas com con
tadores
Háconsumidores a serem
acusados injustamente
Recebemosmuitasreclamações
de consumidores que recebem
notificações relacionadas com
adulteraçãodo contador epedi
dos depagamento de indemni
zação Namaioria dasvezesnão
sabemdoquesetrata e atéforam
elesprópriosaalertaraEDPpara
possíveisproblemas Se tivessem
cometido fraude não iam de
sencadear uma inspeção A lei
que obriga os consumidores a
provarem que não falsearamas
leituras deve ser alterada
Como é feitaaprovade que
não foi cometidafraude
ContactamosaEDPparaperce
bero cálculo dasindemnizações
e recolhemos provas junto dos
consumidores perfil de consu
mo histórico serviços contrata
dos número de habitações ou
naturezadaocupaçãodasmes
mas Tentamos que as verifica
çõessejamfeitasnapresençado
consumidor e que as notifica
çõessejamfundamentadas eex
plícitas para os consumidores
entenderemoque estáemcausa
Que alterações exige aDeco
àatuallei quedatade 1990
Esta lei presume que a respon
sabilidade é do consumidor e
tem de ser ele aprovar que não
fez nada de mal Mas há situa
ções complicadas contratos ce
lebrados casas arrendadas ou
vendidas semserfeitaaverifica
çãodocontador contadoresfora
da habitação O ónus da prova
deviaseralterado Defendemos
tambémqueoconsumidor ape
nasdeviapagarpeloperíodo de
tempo que dura o contrato ou
pelos últimos seismeses como
o estipulado na lei dos serviços
públicos essenciais Damesma
forma averificaçãodo contador
deve ser feita de forma obriga
tória na presença do consumi
dor ou da polícia Já consegui
mos que o limite da cobrança

tenha sido reduzido paratrêsanos e não cinco como antes
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