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Lisboa, 23 de novembro de 2012 

Galp Energia lança planos Galp On com tarifa bi-horária de eletricidade 

 
A Galp Energia disponibiliza a partir da próxima segunda-feira uma oferta combinada de gás natural com a tarifa bi-

horária de eletricidade, tornando-se assim na primeira empresa do mercado a ter uma oferta com esta tarifa em 

mercado livre. Desta forma, os clientes poderão usufruir das vantagens da tarifa bi-horária associando gás natural 

com um desconto de 5%, retirando os impostos e taxas legais em vigor. 

O reconhecimento pelo mercado da atratividade das ofertas combinadas Galp On fizeram com que atualmente a 

empresa conte com uma carteira de cerca de 70.000 clientes em mercado livre. 

De acordo com o último relatório disponível sobre o mercado liberalizado da eletricidade da Entidade Reguladora 

dos Serviços Energéticos (ERSE), em setembro a Galp Energia foi a empresa que mais aumentou a sua quota no 

mercado livre da eletricidade, tanto em número de clientes, 14%, como em consumo, mais de 6%. 

Para aderir aos planos Galp On, os clientes deverão ligar para a linha de atendimento, através do número 808 507 

500, ou fazer a adesão em qualquer loja de gás natural da Galp Energia. A mudança de comercializador necessária é 

totalmente assegurada pela Galp Energia, garantindo-se que não há 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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