
+2%*

fidelização
de 12 meses

TABELA DE PREÇOS E DESCONTOS GALP
Em vigor a partir de 1 de agosto de 2021 

PLANO NEGÓCIOS PLUS
DESCONTOS EM ELETRICIDADE E GPL CANALIZADO

(desconto no total da fatura)

Campanha válida para adesões até 30 de setembro de 2021 em Portugal Continental e para clientes com atividade económica e válidos por 12 meses a partir da 
data de ativação do contrato. Eletricidade > Descontos válidos para tarifas simples e bi-horária até 20,7kVA na eletricidade e pressupõe a adesão obrigatória a 
pelo menos um serviço de assistência. Descontos no total da fatura (termo fixo e termo variável), não incluem a taxa de exploração da DGEG, a contribuição 
audiovisual e o imposto especial sobre o consumo de eletricidade. GPL Canalizado > Descontos válidos para consumos de GPL Canalizado > 1.450m3/ano. Os 
descontos em GPL canalizado não acumulam com outras promoções ou campanhas em vigor.
* Ao aderir à eletricidade com fidelização de 12 meses tem + 2% de desconto sobre o desconto base.

eletricidade 
e GPL Canalizado

100%
verde

eletricidade

Sem adesão à fatura
eletrónica e débito direto

Com adesão apenas 
à fatura eletrónica

Com adesão apenas 
ao débito direto

Com adesão à fatura
eletrónica e débito direto

OFERTAS EXCLUSIVAS

Usufrua de ofertas exclusivas em parceiros 
com o seu novo plano. Consulte condições 
em vigor em casa.galp.pt

Parcerias

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PARA A SUA EMPRESA

*Válido exclusivamente e com caráter obrigatório para o plano Negócios Plus. 
Valor do serviço inclui IVA à taxa legal em vigor. Para mais informações consulte as condições gerais dos serviços Assistência Eletricidade e Assistência
Eletricidade e Gás Natural em casa.galp.pt Este Seguro é um Seguro da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. Esta informação não dispensa a consulta 
da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Não dispensa a consulta das Condições Gerais disponíveis em casa.galp.pt

Escolha um destes serviços para o seu plano Negócio Plus*

Assistência
Eletricidade
5,90€/mês

Assistência
Eletricidade e
Gás Natural
8,90€/mês

Assistência Negócio - Eletricidade
Além de um plafond anual de 500€ que cobre as 
deslocações e a mão de obra necessária para 
qualquer imprevisto ou dificuldade técnica que 
tenha, este serviço garante ainda ao seu negócio 
intervenção técnica de eletricidade especializada 
para qualquer avaria, montagem ou manutenção 
de equipamentos, reparações em grandes 
eletrodomésticos e atendimento técnico 24h/dia 
365 dias/ano.

Assistência Negócio - Eletricidade e Gás Natural
Além de um plafond anual de 500€ que cobre as 
deslocações e a mão de obra necessária para 
qualquer imprevisto ou dificuldade técnica que 
tenha, este serviço garante ainda ao seu negócio 
intervenção técnica de eletricidade e gás 
especializada para qualquer avaria, montagem 
ou manutenção de equipamentos, reparações 
em grandes eletrodomésticos e gasodomésticos 
e atendimento técnico 24h/dia 365 dias/ano.
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Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor. As tabelas de preço de GPL canalizado podem variar de acordo com as condições de mercado de GPL.

GPL Canalizado
(37 mbar)

Termo
de Variável

(€/m3)

0,36673,774

Termo Fixo 
(€/dia)

T01

Tarifa

Vazio (Preço de energia mais reduzido) Fora do vazio (Preço de energia mais elevado)

TARIFA BI-HORÁRIA (é necessário optar entre o ciclo diário e o ciclo semanal) 

Horário 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  11 1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  2 4  

Ciclo Diário

2ª a Domingo

2ª a 6ª feira

Sábado

Domingo

2ª a 6ª feira

Sábado

Domingo

Ciclo Semanal - Verão

Ciclo Semanal - Inverno

TABELA DE PREÇOS

eletricidade

Potência
contratada

(€/dia)
100%

verde

eletricidade

Potência
contratada

(kVA)

Tarifa 
Simples

Tarifa
bi-horária

Energia
(€/kWh)

Energia 
fora  de vazio  

(€/kWh)

Energia
vazio 

(€/kWh)

0,1529 0,1926 0,0922 

1,15

2,30

3,45

4,60

5,75

6,90

10,35

13,80

17,25

20,70

0,1468

0,1961

0,2143

0,2759

0,3398

0,4119

0,6221

0,8186

1,0058

1,2034

Preços finais em vigor em 2021. Os preços finais incluem as tarifas de acesso às redes em vigor (aprovadas pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos). Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.

PLANO NEGÓCIOS PLUS



Descontos em combustível › Portugal Continental e R.A. Madeira: Desconto de 8 cênt./litro em combustível simples e 9 
cênt./litro em combustível Evologic. R.A. Açores: Desconto de 4 cênt./litro. Espanha: Desconto de 3 cênt./litro. Não existem 
volumes mínimos ou máximos de abastecimento.

Descontos em garrafas de gás › desconto direto no preço da garrafa na aquisição em loja (revendedor de GPL e postos).

Descontos em mobilidade elétrica › válido para carregamentos elétricos pagos com cartão Galp Electric.

Descontos em equipamentos › 10% de desconto na aquisição de equipamentos de GPL: Aquecedores de interior e exterior, 
Grelhadores e Acessórios de Campismo. As encomendas devem ser realizadas através do 808 200 100.

Garrafas de gás

5 vales de 2€/MÊS
na recarga de garrafas de GPL (até 13 kg)

5 vales de 4€/MÊS
na recarga de garrafas de GPL (45kg)

PLANO NEGÓCIOS PLUS
DESCONTOS EM OUTRAS ENERGIAS 

18%
nos pontos de carregamento elétrico pagosMobilidade elétrica

10%
na aquisição de equipamentos

Equipamentos

 

Portugal 
Continental

4CÊNT/LT 3CÊNT/LT

9CÊNT/LT
em combustível simples

10CÊNT/LT
em combustível Evologic

AçoresMadeira

Combustível

Espanha


