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1. Sumário Executivo 
 

O Regulamento da Qualidade de Serviço do setor do gás natural (RQS) tem por objetivo estabelecer os 

padrões de qualidade de serviço de natureza técnica e comercial a que devem obedecer os serviços 

prestados no Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN). 

Estabelece regras com as quais se pretende garantir um nível mínimo de qualidade de serviço prestado 

aos clientes, nomeadamente, através de disposições relativas a: 

 

 Competências, responsabilidades e obrigações dos diferentes operadores e agentes envolvidos;  

 Indicadores e padrões de qualidade de serviço técnico e comercial;  

 Compensações a pagar aos clientes pelas empresas quando excedidos os padrões de qualidade 

definidos, assim como as compensações a pagar pelos clientes às empresas por incumprimento 

das suas obrigações;  

 Clientes com necessidades especiais e clientes prioritários.  

 

A Galp Power, comercializadora do Grupo Galp, vem por este meio apresentar à ERSE (Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos) o relatório anual previsto no capítulo IV do Regulamento de 

Qualidade de Serviço 

O relatório é composto por 4 capítulos onde se evidenciam e determinam os indicadores gerais e 

individuais previstos regulamentarmente, assim como outra informação que influenciaram os resultados 

comerciais. 
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2. Indicadores Gerais de Natureza Comercial 
 

A qualidade de serviço comercial é avaliada através de indicadores gerais e indicadores 

individuais. Os indicadores gerais destinam-se fundamentalmente a permitir a monitorização 

da qualidade de serviço comercial. 

Estes indicadores aplicam-se a diversos agentes que possuem um relacionamento direto com 

o cliente. 

2.1. Tempo de Espera no Atendimento Presencial  
Considera-se tempo de espera no atendimento presencial, o tempo que passa entre o 

instante da atribuição do número de ordem de atendimento e o início do atendimento.  

A Galp Power conta com 3 lojas exclusivas de mercado livre , mas faz atendimento em todas 

as lojas Galpenergia que totalizam 46. 

A avaliação deste serviço é realizada através de um indicador geral que avalia o tempo de 

espera no atendimento presencial através do rácio entre o número de atendimentos com 

tempo de espera menor ou igual a 20 minutos e o número total de atendimentos. Analisando 

os dados da Tabela 1, conclui-se que apenas 70,5% dos atendimentos presenciais ocorreram 

dentro deste parâmetro. 

 

Tabela 1 - Indicador da qualidade do atendimento presencial 

  Trimestres do Ano 2014   

  
jan-mar abr-jun jul-set out-dez 

Ano 2014 
Acumulado 

1. Loja de Laranjeiras           

Nº de atendimentos (1) 23.925 22.644 25.077 23.925 95571 

Atendimento com tempo de espera <20min (2) 20.842 15.261 17.458 20.842 74403 

Rácio (2)/(1) 87,1% 67,4% 69,6% 87,1% 77,9% 

            

2. Loja de Odivelas           

Nº de atendimentos (1) 10.523 10.462 10.410 11.416 42811 

Atendimento com tempo de espera <20min (2) 9.810 9.878 9.755 10.255 39698 

Rácio (2)/(1) 93,2% 94,4% 93,7% 89,8% 92,7% 

            

3. Loja de Aveiro           

Nº de atendimentos (1) 9.361 8.863 12.385 12.354 42963 

Atendimento com tempo de espera <20min (2) 8.372 7.965 10.920 10.752 38009 

Rácio (2)/(1) 89,4% 89,9% 88,2% 87,0% 88,5% 

            

4. Loja de Coimbra           

Nº de atendimentos (1) 8.884 8.144 10.091 9.508 36627 

Atendimento com tempo de espera <20min (2) 8.755 7.951 9.454 8.886 35046 

Rácio (2)/(1) 98,5% 97,6% 93,7% 93,5% 95,7% 
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5. Loja de Almada           

Nº de atendimentos (1) 5.137 5.441 5.910 6.413 22901 

Atendimento com tempo de espera <20min (2) 4.481 5.045 5.094 5.402 20022 

Rácio (2)/(1) 87,2% 92,7% 86,2% 84,2% 87,4% 

            

Percentagem de atendimentos presenciais com tempo de espera 
inferior ou igual a 20 minutos nos centros analisados 

90,4% 83,0% 82,5% 88,2% 86,0% 

 

 
 

2.2. Tempo de Espera no Atendimento Telefónico Centralizado 
Considera-se tempo de espera no atendimento telefónico centralizado, o tempo que medeia 

entre o primeiro sinal de chamada e o atendimento efetivo. Os dados reportados dizem 

respeito aos atendimentos do Call Center. 

O atendimento telefónico é avaliado através do indicador geral calculado pelo rácio entre o 

número de atendimentos telefónicos (âmbito comercial) com tempo de espera menor ou 

igual a 60 segundos e o número total de atendimentos telefónicos (âmbito comercial). 

 

Tabela 2 - Número de atendimentos telefónicos e número de atendimentos com tempo de espera até 60 segundos 

  Trimestres do Ano 2014   

  jan-mar abr-jun jul-set out-dez 
Ano 2014 

Acumulado 

Nº de atendimentos Telefónicos (1) 200.472 187.158 211.788 286.207 885.625 

Nº total de Desistências (2) 10.914 2.643 9.873 13.959 37.389 

Nº de Atendimento com tempo de espera <60s (3) 152.391 181.621 187.688 233.160 754.860 

Nº total de Desistências com tempo de espera <60s (4) 3.785 2.188 7.912 10.437 24.322 

Rácio (3)/(1) 76,02% 97,04% 88,62% 81,47% 85,23% 

 

 
 
Do total de desistências contabilizadas, cerca de 65.05% aconteceram antes de decorridos 

60 segundos de tempo de espera. 

Da análise da Tabela 2, conclui-se que o indicador cumpre a meta de atendimento em 60 

segundos ao longo do período em análise em 85.23% dos casos. 

2.3. Tempo de Resposta a Pedidos de Informação por escrito 

Pedidos de informação por escrito 

Todos os pedidos de informação efetuados por escrito devem ser respondidos num prazo 

máximo de 15 dias úteis em, pelo menos, 90% das situações no caso das 

CURR/Comercializadoras, respetivamente. 
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Tabela 3 - Número de pedidos de informação por escrito e número de pedidos de informação por escrito respondidos 

pelas COM até 15 dias úteis. 

 
Trimestres do Ano 2014   

 

jan-mar abr-jun jul-set out-dez 
Ano 2014 

Acumulado 

Nº de pedidos de informação por escrito 50.784 36.181 38.287 66.826 192.078 

Nº de pedidos de informação por escrito respondidos até 15 dias úteis 45.308 30.265 35.370 63.732 174.675 

Objetivo ≥ 98% 89,2% 83,6% 92,4% 95,4% 90,9% 

 
 
 

Tal como se pode ver nas Tabelas 3, os padrões referentes ao tempo de resposta aos 

pedidos de informação recebidos pela Lisboagás foram cumpridos ao longo do ano de 2014. 

 
Figura 1 - Tipificação dos pedidos de informação por escrito 

 

Por observação da Figura 1, onde os principais temas dos pedidos de informação por escrito 

estão representados, verifica-se que os assuntos relacionados com Contratação e Preços, 

Faturação e Cobrança foram os mais frequentes. 

 

 

Pedidos de informação no atendimento telefónico 

No âmbito do regime jurídico DL 134/2009 dos centros de atendimento, os pedidos de 

informação recebidos telefonicamente que não tenham resposta imediata devem ser 

respondidos num prazo de três dias úteis. 
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Tabela 4 - Número de pedidos no atendimento telefónico recebidos e respondidos no máximo dentro do prazo de 3 

dias úteis pela Lisboagás 

 
Trimestres do Ano 2014   

 

jan-mar abr-jun jul-set out-dez 
Ano 2014 

Acumulado 

Número de pedidos de informação apresentados no atendimento 
telefónico de relacionamento (Call Center) (1) 

99.951 93.244 111.940 138.955 444.090 

Número de pedidos de informação apresentados no atendimento 
telefónico de relacionamento (Call Center) e não respondidos de 
imediato (2) 

13.921 12.030 15.529 21.772 63.252 

Número de pedidos de informação apresentados no atendimento 
telefónico de relacionamento (Call Center), não respondidos de 
imediato e respondidos dentro do prazo de 3 dias úteis (3) 

8.004 7.704 8.123 11.944 35.775 

Rácio (2)/(3) 57,5% 64,0% 52,3% 54,9% 56,6% 

 

Por análise da Tabela 4, pode-se concluir que das chamadas destinadas a pedidos de 

informação que não foram respondidas de imediato pela COM, mais de 50% tiveram 

resposta dentro de um prazo de 3 dias em todos os períodos analisados. 

 

3. Indicadores Individuais de Natureza Comercial 
 
Os indicadores individuais de qualidade de serviço e respectivos padrões cobrem serviços 

para os quais existe a obrigação, por parte dos agentes do sector, de assegurar 

individualmente a cada cliente níveis mínimos de qualidade de serviço, conferindo a estes o 

direito de receber o pagamento de uma compensação no caso de incumprimento do padrão 

estabelecido. 

3.1. Tempo de resposta a reclamações 

Os Comercializadores devem responder às reclamações que lhe forem apresentadas, 

independentemente da forma, no prazo máximo de 15 dias úteis. 

O número total de reclamações apresentadas e respondidas pela Lisboagás foram: 

 

 

Tabela 5 - Número de reclamações 

 
Trimestres do Ano 2014   

 

jan-mar abr-jun jul-set out-dez 
Ano 2014 

Acumulado 

Número de reclamações recebidas  4.953 5.403 4.620 4.110 19.086 

Número de reclamações respondidas 3.894 3.958 3.224 3.287 14.363 

Número de reclamações respondidas em prazo inferior ou igual a 15 
dias úteis 

2.956 3.258 2.807 2.745 11.766 

Nº Compensações pagas a clientes por incumprimentos dos prazo s e 
resposta previstos no RQS 

0 0 0 0 0 
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Tal como se pode ver na Tabela 5, foram recebidas 19.086 reclamações no decorrer do 

período em análise. Entre elas, cerca de 61.65% foram respondidas num prazo inferior ou 

igual a 15 dias úteis.  

Por observação da Figura 2, pode ainda verificar-se que o tema suscitou um maior número 

de reclamações na COM, “Preços, Faturação e Cobrança”. 

 

 

 

  

4. OUTROS 

4.1. Ações mais Relevantes realizadas para Melhoria da 

Qualidade de Serviço 

 
 Aumento da capacidade de atendimento na loja das Laranjeiras em 07 de Outubro de 

2014, com mais 2 postos, por forma a dimensionar a loja ao aumento de volume do 

serviço/Clientes. 

 

 Projeto de Otimização de Contratação – implementação de ações de melhoria que 

englobaram sistemas de informação (correções e desenvolvimentos) e formação das 

equipas de Front Office e Back office ao nível da contratação, dados de Cliente, 

objeções e recusas. 

 

 Automatização de fluxos de M&S no nosso sistema de informação que permitiu 

agilizar e melhorar processos, nomeadamente: C1 (revisão/melhoria), E4 e E5. 

 

 Reforço das equipas de Atendimento no Contact Center no início de 2014 e final de 

2014 para ir ao encontro das necessidades de serviço ao Cliente, considerando os 

aumentos da carteira vs maior capacidade de serviço. 

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

COM
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Produtos e serviços

Contratação
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Serviço ao cliente

Preços , Fact e cobrança

Figura 2 - Tipificação das reclamações 


