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ANEXO - MODELO DE REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO EXCECIONAL E TEMPORÁRIA DO 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

1. DADOS DO TITULAR DO CONTRATO

Nome Completo

NIF / NIPC

CPE (Eletricidade)   (Código de Ponto de Entrega - consta da fatura)

CUI (Gás Natural)   (Código Universal de Instalação - consta da fatura)

Assinatura  
(conforme BI / CC)

4. ASSINATURA

O outorgante é o legítimo titular do(s) contato(s) de fornecimento ou tem poderes para orepresentar, expressando que tem conhecimento que 
a prestação de falsas declarações quanto à verificação dos critérios para a aplicação da suspensão excecional e temporária do contrato de 
fornecimento de energia tem as consequências legalmente previstas e a reversão da suspensão do contrato de fornecimento.

 ,    / /
M A AA AD D M

.

A data de produção de efeitos não pode ser anterior à data do requerimento.

2. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO

Nos termos da Lei n.º 29/2021, de 20 de maio, verificando os pressupostos nele estabelecidos, vem requerer-se a suspensão do contrato de:

  Eletricidade, a partir da data de  / /
M A AA AD D M

 , pelo período de    dias.

  Gás natural, a partir da data de  / /
M A AA AD D M

 , pelo período de    dias.

3. MOTIVO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO

Quebra de faturação igual ou superior a 25%, de acordo com o estabelecido no n.º 2do Artigo 2.º da Lei n.º 29/2021.

Encerramento de instalações por determinação legal ou administrativa adotada noâmbito das medidas de controlo da pandemia da doença  
COVID -19.


