
 

 

N/Ref. 55/16                   Angra do Heroísmo, Abril de 2016 

 

Assunto: Restituição de cauções aos consumidores nos contratos de serviços públicos 

essenciais 

Sabia que a restituição das cauções também se aplica à Região Autónoma dos 

Açores? 

 

Caro Associado, 

 

Vimos informar que o prazo para os consumidores requererem a restituição das 

cauções prestadas aquando da celebração de contratos de fornecimento de serviços 

públicos essenciais, foi prorrogado, a título excecional, até ao dia 31 de Julho de 2016, 

pelo Decreto-Lei n.º 7/2016, de 22 de fevereiro, publicado no Diário da República, I 

série, n.º 36, de 22 de fevereiro de 2016.  

 

Relembramos que, desde 1999, com a publicação do Decreto-Lei n.º 195/99, de 8 de 

junho, foi proibida a exigência de prestação de caução, sob qualquer forma ou 

denominação, para garantia do cumprimento de obrigações decorrentes do 

fornecimento dos serviços públicos essenciais de água, eletricidade e gás canalizado. 

  

Em relação às cauções prestadas pelos consumidores depois de 1 de Janeiro de 1999, o 

Governo estabeleceu que estas seriam restituídas aos consumidores ou aos seus 

herdeiros pelas entidades responsáveis pelo fornecimento do serviço.  

 

O referido diploma estabelece os seguintes prazos para apresentação pelos 

consumidores dos pedidos de devolução das cauções:  

a) Até ao dia 30 de junho de 2016 para os consumidores pedirem a emissão aos 

prestadores de serviços públicos, incluindo as autarquias locais, de declaração 

comprovativa do direito à restituição da respetiva caução, da qual conste: 

1.  A identificação do titular do contrato; 

2. A identificação da entidade fornecedora do serviço; 

3. O número do contrato; 

4. A morada de fornecimento; 

5. O valor da caução prestada.  

b) Até ao dia de 8 de julho de 2016 para a emissão pelos prestadores de serviços das 

declarações comprovativas do direito à restituição de cauções, quando solicitadas 

pelos consumidores; 



 

 

c) Após o dia 8 de julho, o consumidor terá ainda até 31 de julho para entregar na 

Direção -Geral do Consumidor a declaração comprovativa do direito à caução, 

entidade responsável pela restituição dos montantes reclamados pelos 

consumidores.  

 

Para saber se é um dos consumidores que tem direito à devolução de caução, consulte 

as listas publicadas pelas entidades prestadoras dos serviços, disponíveis nas 

instalações de atendimento ao público dos prestadores de serviços e respetivos sítios 

da Internet: 

 

 EDP (Continente): 

http://www.edpsu.pt/pt/destaques/documentos%20de%20destaque/Lista_cau%C3

%A7%C3%B5es2015.pdf 

 

 Eletricidade dos Açores 

http://www.eda.pt/Clientes/AMinhaCasa/REstituicao%20caudoe/Lista%20de%20Clie

ntes.pdf 

 

 Eletricidade da Madeira 

https://www.eem.pt/media/131798/listagem-de-cau%C3%A7%C3%B5es-

n%C3%A3o-reclamadas.pdf 

 

 GALP Gás 

http://www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/GasNatural/Mercado-

Regulado/Centro-de-informacao/Paginas/Restituicao-de-Caucoes.aspx 

 

Se necessitar de ajuda para solicitar a restituição da caução não hesite em contactar 

o nosso Departamento Jurídico através do e-mail juridico@ccah.eu ou pelo telefone 

295 204 810. 

 

A presente circular não dispensa a consulta do diploma legal em causa, que pode ser 

consultado no site desta Câmara do Comércio, em 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1459527395.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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