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Lisboa, 28 de setembro de 2012 

Galp Energia alarga oferta Galp On até ao final do ano 

 
As ofertas da Galp Energia para o mercado residencial liberalizado de gás natural e eletricidade, conhecidas pela 

marca Galp On, irão manter-se em vigor nas condições atuais até ao final do ano, isto é, para além do prazo de 30 de 

Setembro. 

Os planos Galp On, que asseguram sempre descontos face ao tarifário do mercado regulado, permitem ao cliente 

poupar mais na sua fatura de energia se associar o gás e a eletricidade, passando assim a ter um desconto de 5% na 

factura, retirando os impostos e taxas legais em vigor. Este desconto pode ser de 10%, se o cliente optar pelos 

serviços de assistência em casa, Galp Comfort, o que se configura como a escolha mais vantajosa para faturas de gás 

e eletricidade cujo valor somado seja superior a €75/mês 

Estes descontos têm levado a que os planos Galp On tenham sido considerados os mais atrativos do mercado pelas 

análises efetuadas até agora pela imprensa aos diversos planos comparáveis, isto é, os que não vinculam os clientes 

a qualquer período de fidelização ou a formas de pagamento por débito direto. As propostas Galp On foram 

igualmente bem recebidas pelo mercado, contando já com mais de 50 mil clientes. 

De acordo com os dados relativos a agosto divulgados esta semana pela Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos (ERSE), a Galp Energia foi a empresa que mais aumentou a sua quota no mercado livre da eletricidade, 

tanto em número de clientes como em consumo. De julho para agosto, a empresa aumentou em 20% a sua quota 

de clientes, tornando-se assim a terceira maior comercializadora do mercado. Em termos de consumo de 

eletricidade, a quota da Galp Energia aumentou 9%. 

Ao aderir à oferta Galp On, os clientes terão que mudar de comercializador, passando para o mercado livre, sendo 

que a gestão desta mudança será completamente assegurada pela Galp Energia, sem qualquer interrupção no 

fornecimento da energia. 

A Galp Energia é hoje o único operador do mercado ibérico a oferecer todas as formas de energia: gás natural, 

eletricidade e combustíveis líquidos, reforçando assim a a sua posição de operador integrado de energia, presente 

em todas as fases da cadeia de valor. 
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