
 

ALERTA PARA POSSIBILIDADE DE AUMENTO MÍNIMO DE 30% DA CONTA DA ELETRICIDADE, 
RISCO DE INCÊNDIO ACRESCIDO, ACESSO A DADOS PRIVADOS DE UTILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS EM CASA E AUMENTO CONSIDERÁVEL DE NÍVEIS DE POLUIÇÃO 
ELETROMAGNÉTICA pela troca de contador da EDP 

Caro Vizinho/Morador/Condómino, 

Tal como saberá pela carta recebida e/ou aviso colocado na entrada do prédio, a EDP Distribuição encontra-se a proceder à 
substituição dos contadores por um “equipamento novo e tecnologicamente mais evoluído”. 

Mas sabe o que isto significa?  

Provavelmente não pois a EDP Distribuição não informa sobre o tipo de equipamento e as suas características, o impacto que a 
substituição terá na situação previamente existente; nem, tão pouco, as razões e o objetivo da substituição. 

Este equipamento não servirá só para registar os consumos de eletricidade tendo outros fins associados que não são alvo de 
informação por parte da EDP Distribuição, S.A., a quem pertence a rede de distribuição e contadores e que é independente do 
comercializador de energia, entidade com quem celebrou o contrato de fornecimento de energia elétrica, EDP Comercial, Endesa, 
etc. 

Estas substituições já estão a ser feitas noutros países desde há 10 anos pelo que hoje conseguimos saber mais sobre as suas 
vantagens e inconvenientes. 

Vantagens para si, o cliente? Na verdade nenhumas, pois a leitura do contador é uma obrigação da EDP e não do cliente. 

Vantagens para o ambiente? Também não pois apesar de serem promovidos como equipamentos verdes, as frequências elétricas 
e eletromagnéticas emitidas são incompatíveis com a ecologia, nomeadamente as abelhas. 

Inconvenientes reportados: o novo equipamento emitirá um sinal a cada 30 segundos em média, durante 24 horas, todos os dias 
do ano, que será enviado para a sua habitação por meio da rede elétrica existe ou via wifi. 

Esta situação poderá importar: 

1. Aumento de custo de energia mínimo reportado de 30% dos consumos de eletricidade e aumento da fatura a pagar pelo 
consumidor; 

2. Aumento de risco de incêndio sendo vários os casos julgados no estrangeiros com perda de pessoas e bens; 
3. Monitorização dos consumos de todos os equipamentos existentes em casa preparados para o efeito e, assim, controlo 

de utilização dos mesmos pelos ocupantes; 
4. Risco para saúde de pessoas e animais pelo aumento da quantidade de frequências eletromagnéticas e/ou eletricidade 

suja a que serão sujeitos. 

ESTA INFORMAÇÃO É PRESTADA COM BASE NO APOIO DA  

ADDIS – ASSOCIAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO À DECISÃO INFORMADA NA SAÚDE 

Quer opôr-se à instalação do novo contador? 

Em primeiro lugar, não permita a substituição, não abra a porta ou coloque um aviso de não autorização de substituição junto 
ao contador. O corte de energia elétrica só é legalmente possível pela falta de pagamento da fatura. 

Em segundo lugar, defenda-se da intenção de substituição ou da substituição já realizada enviando comunicação adequada para 
o efeito com recurso gratuito à ajuda da ADDIS para o contacto geral@addis.pt. 


