
COMUNICADO 
Lisboa, 14 dezembro, 2017 

Galp Energia, SGPS, S.A. | Sociedade Aberta | Sede: Rua Tomás da Fonseca Torre C, 1600-209 Lisboa 
Capital Social: 829.250.635 Euros | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa | Pessoa Coletiva 504 499 777 

 

Novo plano de eletricidade e gás da Galp oferece descontos  
iguais ao valor da fatura em mais de três mil locais 

 Clientes de eletricidade e de gás natural da Galp podem ter descontos iguais ao valor da fa-
tura em mais de três mil locais (hotéis, restaurantes, ginásios, etc) 

 Quem aderir recebe €20 para beneficiar da proposta antes de receber a primeira fatura 
 Adesão à proposta “Fatura de volta” no casa.galp.pt, através do 808 507 500 ou em qual-

quer loja Galp 
A partir de agora os clientes que adiram ao plano “Galp fatura de volta” receberão todos os meses um 
saldo em euros de valor igual ao da sua fatura de eletricidade e/ou gás natural, para rebaterem em 
compras do dia-a-dia: restaurantes, lavandarias, ginásios, oficinas, arranjos de costura e sapatos, ho-
téis, etc. Será atribuído um saldo inicial de €20, para que os clientes possam usufruir das vantagens 
deste plano antes de receberem a primeira fatura. 
“A proposta «Fatura de volta» que agora lançamos é completamente disruptiva e inovadora no mer-
cado. É indiscutivelmente uma proposta que beneficiará os clientes da Galp, elevando para um novo 
patamar o potencial de poupança no mercado da energia” afirma Luís Moura, Diretor da área de Co-
mercialização Gas&Power “Acreditamos que esta é uma oferta verdadeiramente atrativa e relevante e 
estamos otimistas quanto aos resultados.” 
A adesão pode ser feita online (casa.galp.pt), por telefone (808 507 500) ou em qualquer loja Galp 
(por exemplo, nas lojas do Cidadão). Após a adesão, os clientes recebem uma password de acesso à 
plataforma faturadevolta.pt, onde poderão consultar o seu saldo, escolher as ofertas e descarregar o 
respetivo voucher para rebater sob a forma de um desconto no pagamento dos serviços escolhidos. O 
voucher poderá ser apresentado em formato digital (telemóvel) ou em papel. 
Numa primeira fase, o plano contemplará cerca de 5.000 alternativas de rebate, em três milhares de 
estabelecimentos de Norte a Sul do país. Estas opções estão disponíveis em casa.galp.pt. 
Uma das categorias de ofertas disponíveis na plataforma contará com cerca de uma centena de reco-
mendações da revista Time Out (restaurantes e hotéis).  
A Galp é a 2ª maior comercializadora de eletricidade em número de clientes, tendo sido eleita pelo 
5ºano consecutivo líder na satisfação dos clientes no mercado livre da eletricidade, pelo ECSI Portugal 
(European Customer Satisfaction Index) reconhecidamente o referencial nacional da satisfação do cli-
ente, integrando a rede ACSI (American Customer Satisfaction Index), o mais prestigiado sistema de 
avaliação da satisfação de clientes a nível internacional. 
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A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. As 
nossas atividades abrangem todas as fases da cadeia de valor do setor energético, da prospeção e 
extração de petróleo e gás natural, a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície 
marítima, até ao desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis para 
os nossos clientes – sejam grandes indústrias que procuram aumentar a sua competitividade, ou 
consumidores individuais que buscam as soluções mais flexíveis para as suas casas e necessidades de 
mobilidade. Contribuímos ainda para o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos e 
para o progresso social das comunidades que nos acolhem. A Galp emprega 6.775 pessoas. 


