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A Endesa, empresa do Grupo Enel, com 9.694 empregados 

e prestadora de serviços a mais de 11 milhões de clientes, 

é líder do sector da eletricidade em Espanha e o segundo 

operador no mercado da eletricidade em Portugal.

A entrada da Endesa em Portugal remonta a 1993, com a 

participação na Central Térmica do Pego, situada no concel-

ho de Abrantes. Assim, a presença da Endesa no sistema 

elétrico luso tem mais de duas décadas e consiste nas ativi-

dades de produção de eletricidade e de comercialização de 

eletricidade e gás natural no mercado liberalizado.

Na sua atividade de produção de eletricidade em Portugal, 

a Endesa detém participações em duas centrais de carvão 

e gás (Tejo e Elecgas) que, em 2016, lhe proporcionaram 

uma quota de mercado de 9,7% no total do sistema (2.158 

GWh). 

Como comercializadora no mercado livre português, em 

2016 a Endesa geriu uma carteira de mais de 195.000 clien-

tes e comercializou aproximadamente 10,6 TWh de energia 

(eletricidade e gás):

> Em 2016 a Endesa continuou a ser o segundo operador 

português do mercado liberalizado de energia elétrica, 

com uma quota de mercado de quase 17% em termos 

de energia fornecida (6,9 TWh), e uma carteira de mais 

de 173.000 clientes (94,2% de clientes de baixa tensão) 

no final de 2016.

> A Endesa forneceu 3,7 TWh de gás natural (mais 36% 

do que em 2015), com uma carteira, no final de 2016, de 

mais de 22.000 clientes. Recorde-se que, a partir do se-

gundo semestre de 2015, a Endesa começou a fornecer 

gás natural a clientes residenciais e empresas, além dos 

clientes industriais.

> Além do mais, em 2016, a Endesa continuou a apos-

tar na comercialização de Produtos e Serviços de Valor 

Acrescentado aos seus clientes.

A Endesa em Portugal
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Apresentamos seguidamente o RELATÓRIO DA QUALIDA-

DE DE SERVIÇO DO SECTOR DE GÁS NATURAL 2016, 

que contém os principais indicadores de serviço da Ende-

sa em Portugal no que se refere ao Serviço de Atendimen-

to ao Cliente e à resolução de Reclamações.

Introdução ao Relatório  
de Qualidade Comercial
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A Endesa disponibiliza aos seus clientes diferentes meios 

de atendimento, oferecendo a possibilidade de contacto 

através de um serviço telefónico gratuito, presencialmente 

nas suas lojas de Lisboa e Porto, por escrito e através da sua 

página web.

Atendimentos 
Presenciais
Os dados apresentados nesta secção referem-se a aten-

dimentos relacionados com assuntos de eletricidade e 

gás natural, devido ao facto de não ser possível efetuar 

uma divisão dos mesmos. Por número de clientes, em 

ambos os sectores, a maioria dos dados desta secção 

são relativos a assuntos de eletricidade.

A Endesa dispõe atualmente de dois centros de atendimen-

to situados nas lojas do Porto e de Lisboa. Durante um ano 

registou um total de 43.258 visitas, 16.354 das quais na loja 

do Porto e 26.904 na loja de Lisboa. 

Trimestralmente, os atendimentos em cada loja distribuí-

ram-se da seguinte forma:

Atendimentos presenciais na loja do Porto
em 2016

2o trimestre 3er trimestre1er trimestre 4o trimestre

2.991

3.158

3.428

3.518

5.092

5.437

3.865

4.241

Atendimentos presenciais
Atendimentos presenciais com tempos de espera � 20 min.

Atendimentos presenciais na loja do Lisboa
em 2016

5.873
6.237

8.110

6.684

2o trimestre 3er trimestre1er trimestre 4o trimestre

Atendimentos presenciais
Atendimentos presenciais com tempos de espera � 20 min.

5.376
5.909

7.606

6.902

No ano de 2016, globalmente 93,3% dos atendimentos pre-

senciais tiveram um tempo de espera igual ou inferior a 20 

minutos.

Por outro lado, o tempo médio de espera nas lojas durante o 

ano 2016 foi de 13,8 minutos e trimestralmente os tempos 

médios de espera em cada loja foram os seguintes:

Tempo médio de espera em 2016 (minutos)

9,0

9,0

9,0

3,0

4,0

29,0

14,0

17,0

Loja PortoLoja Lisboa

2o trimestre

3er trimestre

1er trimestre

4o trimestre

Serviço de Atendimento  
ao Cliente
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Atendimento 
Telefónico  
Comercial
Os dados apresentados nesta secção referem-se a aten-

dimentos relacionados com assuntos de eletricidade e 

gás natural, devido ao facto de não ser possível efetuar 

uma divisão dos mesmos. Por número de clientes em 

ambos os sectores, a maioria dos dados nesta secção 

referem-se a assuntos de eletricidade. 

Durante 2016, foram atendidas 817.825 chamadas comer-

ciais, 597.760 das quais com um tempo de espera igual ou 

inferior a 60 segundos. 

Trimestralmente estes atendimentos dividem-se da seguin-

te forma:

Atendimento telefónico comercial em 2016

2o trimestre 3er trimestre1er trimestre 4o trimestre

89.969

145.705

161.227

192.317

134.874

236.198

211.690

243.605

Número de chamadas atendidas
Número de chamadas atendidas com tempor � 60 s

Durante 2016 contabilizou-se um total de 27.570 desistên-

cias de chamadas por parte dos clientes, o que significa 

apenas 3% de desistências no total de chamadas comer-

ciais recebidas. Do número total de desistências, 53% 

(14.630) tiveram um tempo de espera igual ou inferior a 60 

segundos. 

Trimestralmente as desistências dividem-se do seguinte 

modo: 

Desistências em chamadas de âmbito 
comercial em 2016

2o trimestre 3er trimestre1er trimestre 4o trimestre

3.182

5.411

3.923

5.035
5.763

15.261

1.762

1.863

Número de desistências
Número de desistências com tempos de espera � 60 s

Globalmente, durante este ano de 2016, 72% das chamadas 

de natureza comercial recebidas foram atendidas com um 

tempo de espera inferior a 60 segundos1.

Atendimento 
Telefónico em 
Call Centers 
(DL 134/2009)

Os dados apresentados nesta secção referem-se a 

atendimentos relacionados com assuntos de eletrici-

dade e gás natural devido ao facto de não ser possí-

vel realizar uma divisão dos mesmos. Por número 

de clientes em ambos os sectores, a maior parte dos 

dados desta secção refere-se a assuntos de eletrici-

dade.

Durante 2016, registou-se um total de 28.347 chamadas 

comerciais em que não foi possível atender o cliente num 

prazo de 60 segundos. O cliente deixou os seus dados e o 

1 Indicador geral relativo ao tempo de espera calculado 
como o quociente do número de chamadas com tempo de 
espera igual ou inferior a 60 segundos e o número total de 
chamadas (sem ter em conta as desistências com tempos 
de espera iguais ou inferiores a 60 segundos). 
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motivo da chamada para um contacto posterior da parte da 

Endesa:

Número de situações sem atendimento 
em 60 s e em que o cliente indicuo os seus 
dados de contacto e a finalidade da chamada
em 2016

2o trimestre 3er trimestre1er trimestre 4o trimestre

9.273

5.043

12.253

1.778

Pedidos de 
Informação por 
escrito
Ao longo de 2016 a Endesa recebeu um total de 3.294 

pedidos de informação por escrito, 87% dos quais obtive-

ram resposta em menos de 15 dias úteis. Trimestralmen-

te, esses pedidos dividem-se da seguinte forma:

Pedidos de informação por escrito em 2016

2o trimestre 3er trimestre1er trimestre 4o trimestre

1.106

1.165

414

556

577

717

753

856

Pedidos de informação por escrito recebidos 
Pedidos de informação por escrito respondidos em menos de 15 úteis

Dos pedidos de informação por escrito recebidos, a maio-

ria estão relacionados com assuntos de contratação 89% 

(2.930). De resto, destacam-se os pedidos de informação 

sobre cobranças 6% (197) e faturação 4% (135). 

Pedidos de 
Informação em 
Call Centers 
(DL 134/2009)
Através dos centros de atendimento telefónico (Call Cen-

ters) foi recebido um total de 29.622 pedidos de informação, 

repartidos trimestralmente da seguinte forma:

Pedidos de informação em Call Centers em
2016

2o trimestre 3er trimestre1er trimestre 4o trimestre

2.681

5.860

9.027

12.054

Importa salientar que nem todos os pedidos de informação 

podem obter resposta imediata, pela sua tipologia. Durante 

o ano 2016 a Endesa recebeu um total de 9.691 pedidos de 

informação a que não foi possível responder num primeiro 

contacto, e 28% desses pedidos (2.720) foram respondidos 

no prazo de três dias úteis desde a apresentação do mesmo. 

O assunto mais abordado pelos clientes nos pedidos de infor-

mação é a contratação: 46% (13.683), seguido da faturação: 

30% (9.024) e das cobranças: 18% (5.302). Estes três assun-

tos somam 95% dos pedidos de informação recebidos nos Call 

Centers.

Atendimento  
através da Página Web 
A Endesa oferece a possibilidade de atender os seus clientes 

através da sua página web https://www.endesa.pt/, a partir da 

qual se pode aceder ao escritório virtual da Endesa. A partir 

deste escritório, o cliente tem acesso a todos os dados dos 

seus contratos, consumos, cópias das suas faturas, e pode 

realizar qualquer operação relacionada com os seus contratos. 

No ano 2016 os utilizadores registados no escritório virtual as-

cenderam a 36.229 (em qualquer âmbito, eletricidade e gás).
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A Endesa considera que as reclamações também são 

uma oportunidade de melhorar. Portanto, dedica a máxima 

atenção e esforço à gestão e à resolução das mesmas. Du-

rante 2016 a Endesa recebeu 3.345 reclamações distribuí-

das trimestralmente da seguinte forma:

Número de Reclamações em 2016

2o trimestre 3er trimestre1er trimestre 4o trimestre

250

802

878

1.415

A maioria destas reclamações, recebidas durante 2016, in-

cidiram sobre assuntos de contratação: 39% (1.289), fatu-

ração: 23% (778) e atendimento ao cliente: 23% (775). 

Estes três assuntos ocupam 85% do número total de recla-

mações recebidas.

N.º de Reclamações por tipologia e trimestre em 2016

2o trimestre 3er trimestre1er trimestre 4o trimestre

68
75

23

52

444

135

50

115

56

2

30

2

Contratação

323

170

45

84

454

398

356

55

120

32
4

252

Facturação Cobranças Apoio ao Cliente Vendas Diversos

Anualmente, o tempo médio de resposta às reclamações 

situa-se em 18 dias úteis.

Reclamações
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Visitas Combinadas2

Durante o ano de 2016 foi agendado um total de 6.391 visi-

tas combinadas, das quais 60%, ou seja 3.860, foram efeti-

vamente realizadas. 

Trimestralmente as visitas combinadas agendadas divi-

dem-se da seguinte forma:

Visitas combinadas em 2016

2o trimestre 3er trimestre1er trimestre 4o trimestre

724

2.358

1.991

1.318

No terceiro trimestre de 2016 ocorreu um incidente nos sis-
temas informáticos da Endesa, que fez com que alguns dos 
indicadores de qualidade do serviço, como as desistências 
de chamadas, tivessem pontualmente aumentado. No quar-
to trimestre este incidente já estava resolvido.

Durante o quarto trimestre de 2016 foi levada a cabo uma 
campanha comercial nos meios publicitários, que provocou 
um aumento da atividade de apoio ao cliente, como o  aten-
dimento telefónico comercial e os pedidos de informação. 

Outros


