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   FICHA NORMALIZADA DE OFERTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

 

Parte I - IDENTIFICAÇÃO DO COMERCIALIZADOR E DA OFERTA 

Comercializador (fornecedor) Logica Energy, Lda 

Oferta comercial (designação) Geral 2020 

 

 

 

Segmento da oferta 
  

  Particulares   Baixa Tensão Normal, potências contratadas de 1,15 kVA a 41,41kVA 

  Negócios              

Contactos comerciais, para 

reclamação e pedido de informação 

Telefone: 253 655 768 (dias úteis das 09h às 18h, custo de uma chamada local) 

Email: geral@logicaenergy.pt 

Carta: Rua de Quintela, 837, 4820-840 Rego – Celorico de Basto  

Contacto para assistência técnica 

ou avarias 

800 506 506 (chamada gratuita, 24h)  

Contacto para leituras de contador 800 507 507 (chamada gratuita, 24h) 

 

Parte II – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA OFERTA 

Fornecimento  Eletricidade 

Duração    12 meses   Renovação automática 

 

 

 

Validade  Permanente   Promocional, até 31/08/2020 (dd/mm/aaaa) 

Fidelização   Não    Sim, por        meses  Benefício associado:        €  Custo quebra de fidelização:       € 

Indexação de preço  Preço indexado na eletricidade  

Faturação  Periodicidade: Mensal  

Pagamento até 15 dias da emissão da fatura 

 Fatura eletrónica obrigatória                            Modalidade de pagamento fixo 

 
Meio(s) de pagamento Débito direto/ Multibanco/ Payshop/ Transferência Bancária 

Preço diferenciado?   Não    Sim   Se sim, quais os que têm custo adicional:                   

Prazo de resposta a reclamações 15 dias úteis            Sem compensação       Com compensação     Valor da compensação: 5€ 

Serviços Adicionais Não aplicável  

 

Parte III – Fornecimento de Eletricidade 

CPE(1) PT                                                                                                                         Tarifa Social 

Potencia Contratada               kVA 

 

 

Preço total(2)                  €, para fornecimento indicativo de 100 kWh/mês  

 

Preço atual de energia   Fixo, de (consulte a tabela abaixo )           Indexado, a ___________________ 

Calculo do preço indexado:                                                                                      

Informação do indexante disponível em:                                                              

Opção Tarifária  Simples     Bi- Horária   Tri-Horária   Outra: _______________ 

 
 
  

Emissões de CO2  21 126 g CO2 /100 kWh, de acordo com a última informação anual 2019 

mailto:geral@logicaenergy.pt
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Origem da Energia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parte IV – Informação ao Consumidor 

Tarifa Social 
• Condições de aplicação: 

a) Ter potencia igual ou inferior a 6,9 kVA, na sua habitação permanente; 
b) Beneficiar de um dos seguintes apoios:   complemento solidário para 

idosos; abono de família; rendimento social de inserção; pensão social de 
invalidez; subsidio social de desemprego; pensão social de velhice. 
E/ou ter um rendimento anual inferior ao rendimento anual máximo (RAM), 
considerando-se para tal o rendimento total verificado no domicilio fiscal do 
titular do contrato de fornecimento de energia, bem como o número de 
coabitantes que não aufiram qualquer rendimento. (Consulte a nossa página 
www.logicaenergy.pt). 

Clientes com necessidades especiais São considerados clientes com necessidades especiais: 
a)          Clientes com limitações no domínio da visão (cegueira total ou hipovisão); 

b)          Clientes com limitações no domínio da audição (surdez total ou hipoacusia);  

c)          Clientes com limitações no domínio da comunicação oral;  

d)     Clientes com limitações nos domínios da mobilidade, impossibilitados de se 

deslocarem sem recurso a cadeira de rodas ou a outras ajudais técnicas 

necessárias para o efeito;  

e)        Clientes (ou quem coabite com o Cliente) com alteração nas funções e estruturas 

do corpo dependentes de equipamentos, produtos e tecnologias de natureza 

médica, equipamentos de diálise, concentradores de oxigénio ou ventiladores 

artificiais, imprescindíveis à sua sobrevivência ou para melhorar a sua 
funcionalidade e qualidade. 

Para solicitar a inscrição, poderá contactar-nos através do 253 655 768 ou através do email 
geral@logicaenergy.pt  

  

(1) Obrigatório preenchimento apenas com a concretização do contrato.  

(2) Considera um consumo indicativo de 100 KWh por mês, sendo apresentado o custo global mensal com todos os encargos (acesso e energia), excluindo 
impostos e taxas. Nas ofertas de com vários períodos horários considera-se um consumo igualmente distribuído por cada período. O consumo é meramente 
indicativo e destina-se a operacionalizar a comparação de ofertas em mercado, não refletindo o consumo real dos destinatários da oferta.  

 

GERAL 2020 

POTÊNCIA 
CONTRATADA 

(Kva) 

POTÊNCIA    
(Termo fixo) 

ENERGIA ENERGIA 

Tarifa Simples Preço Total por 
100 

kWh/mês/euro 

Tarifa Bi-Horária Preço Total por 
100 

kWh/mês/euro 
Fixa  Fora de Vazio  Vazio 

€/ Dia €/Kwh €/Kwh €/Kwh 

1,15 0,0811 

0,1642 

18,89       

2,3 0,1423 20,76       

3,45 0,1643 21,43 

0,1986 0,0989 

19,89 

4,6 0,2136 22,93 21,39 

5,75 0,2626 24,43 22,88 

6,9 0,3116 25,92 24,38 

10,35 0,4586 30,41 28,86 

13,8 0,6058 34,90 33,35 

17,25 0,7529 39,38 37,84 

20,7 0,8999 43,87 42,32 
 

 
 

 
 

Mix do Comercializador 2019 

 
 

Mix Trimestral (2ª Trimestre 2020) 
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GERAL 2020 

POTÊNCIA CONTRATADA 
(Kva) 

POTÊNCIA (Termo fixo) 

ENERGIA 

Preço Total por 100 
kWh/mês/euro 

Tri-Horária 

Ponta Cheias  Vazio 

€/ Dia €/Kwh €/Kwh €/Kwh 

27,6 1,2698 

0,3073 0,1543 0,0824 

57,31 

34,5 1,5812 66,81 

41,4 1,8926 76,31 
 
* Os cálculos efetuados têm por base uma estimativa de consumo de 50% no período horário de fora de vaio e 50% no período horário de vazio, no ciclo 

bi-horário; e de 30% mo período horário ponta, 50% no período horário cheia e 20% no período horário vazio, no ciclo horário tri-horário. 


