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ENEL
APRESENTAÇÃO

Portfólio de serviços pensados para 

resolver as mais várias distintas 

necessidades do dia-a-dia.

OFERTA PRODUTOS

Fundada em 1962, a Enel é uma 

empresa italiana que atua na geração e 

distribuição de energia elétrica e na 

distribuição de gás natural. 

PAÍSES

32
Presença global 

da ENEL no mundo

ENERGIA

2,2
Milhões de quilómetros 

na rede de distribuição

INVESTIMENTO

29
Biliões de euros alocados em 

ativos e tecnologias no plano 

2020-2022

É a maior companhia de energia elétrica da 

Itália e a quinta maior companhia de 

energia do mundo.

Em 2007, a Enel (junto com a 

construtora Acciona) compra a empresa 

Endesa, a maior companhia de energia 

da Espanha
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ENDESA PORTUGAL 
OS NOSSOS NÚMEROS

Presente no mercado português há 20 anos 

e somos líderes em grandes consumidores 

e 2º operador em B2C, realizando a 

operação 100% em Portugal

B2C

Com aprox. 500 mil clientes da luz e gás, 

somos a empresa que mais cresceu em 

seu portfólio nos últimos 5 anos, com uma 

forte orientação para o cliente

CLIENTES

Posicionados como uma empresa 

inovadora e muito competitiva nos 

preços.

TARIFÁRIOS

Manter o crescimento de forma 

sustentável, oferecendo um serviço de 

qualidade a preços justos, sendo uma 

empresa ágil, transparente e sustentável

ESTRATÉGIA 2021

Os nossos eixos de comunicação 

são a transparência e inovação 

através da digitalização e do preço.  

COMUNICAÇÃO

01

02

03

04

05

06 Investimos mais de 3M€ todos os 

anos em campanhas de 

recrutamento (TV, Rádio, Digital)

CAMPANHAS
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04

05

06
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ENDESA PORTUGAL 
POSIÇÃO NO MERCADO LIBERALIZADO

OFERTA PRODUTOS

Consolidar a 2ª posição reforçando a 

imagem da Endesa como sendo a 

Alternativa Clara.

ESTRATÉGIA 2020

Os nossos eixos de comunicação 

são a transparência e inovação 

através da digitalização e do preço.  

COMUNICAÇÃO

Quota de mercado por número de clientes

ELETRICIDADE – 7,4% (novembro 2020)

GÁS NATURAL – 8,0% (novembro 2020)

Quota de mercado por consumo abastecido

ELETRICIDADE – 17,1% (novembro 2020)

GÁS NATURAL – 12,0% (novembro 2020)

De acordo com o boletim informativo da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços

Energéticos), referente ao mês de Novembro, a Endesa tinha as seguintes quotas de

mercado:

Endesa é a segunda

operadora no 

Mercado 

Liberalizado no 

segmento de 

Clientes Domésticos

e Pequeno Negócio

B2C
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OBJECTIVO DA PARCERIA

Disponibilização de 

ofertas e benefícios, 

com um desconto 

adicional exclusivo, 

procurando aumentar a 

satisfação dos sócios 

do CCDCAM

Simplificar a experiência 

dos sócios no processo 

de contratação de 

energia

Acompanhamento de 

todo o processo, com 

um atendimento 

exclusivo para o 

CCDCAM através do 

número 211451044, 

disponível dias úteis 

das 10:00 às 19:00
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Tarifa para sócios do CCDCAM

Tarifa Parceiros

Caracteristicas Tarifa Parceiros

 Melhor Tarifa Endesa

 15% de desconto PARA SEMPRE tanto no termo da

potencia/fixo, como no termo da energia.*

 Contratação obrigatória do débito direto e da fatura

digital.

15% de 

desconto 

para 

SEMPRE

Comodidade 

do Débito 

direto e fatura 

digital
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* Promoção válida até 31 de Março de 2021. 



Oferta Exclusiva Novas Contratações

Voucher Experiência

Ao aderir à Endesa, os sócios do CCDCAM recebem

um voucher exclusivo para disfrutarem de uma

experiência

 Mais de 2000 experiências disponíveis

 Processo simples e rápido de atribuição

de código por Email *

 Voucher personalizado por cliente

* O voucher deverá ser redimido directamente no site indicado no Email, e após a introdução do código. 7



OFERTA ENDESA 
Tarifa Parceiros

O desconto de 15% é para sempre!
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OFERTA ENDESA 
Tarifa Parceiros bi-horária

O desconto de 15% é para sempre!
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Tarifa Parceiros vs outras tarifas Endesa

A Tarifa Parceiros é a Tarifa mais competitiva da Endesa com oferta de descontos 

para sempre.

3.45 4.6 5.75 6.9 10.35 13.8 17.25 20.7

TARIFA PARCEIRO (online + FD + DD) €323.11 €472.31 €569.27 €578.64 €783.80 €1,117.70 €1,474.24 €1,935.87

TARIFA QUERO+ 13% [DD+FE] €326.59 €490.54 €597.54 €609.06 €812.09 €1,171.92 €1,556.35 €2,055.41

Tarifa Simples €323.68 €472.42 €569.57 €580.19 

Tarifa Aniversário €331.39 €481.98 €581.45 €595.26 

Tarifa e €324.29 €472.26 €569.59 €582.04 €766.72 €1,092.61 €1,440.48 €1,890.01
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TARIFA PARCEIRO (online + FD + DD) TARIFA QUERO+ 13% [DD+FE] Tarifa Simples Tarifa Aniversário Tarifa e
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Tarifa Parceiros vs Concorrência
Para esta comparação temos em conta a melhor tarifa de cada comercializadora

• Nestas comparações são consideradas as tarifas mais baratas de cada comercializadora

3.45 4.6 5.75 6.9 10.35 13.8 17.25 20.7

TARIFA PARCEIRO (online + FD + DD) €323.11 €472.31 €569.27 €578.64 €783.80 €1,117.70 €1,474.24 €1,935.87 

EDP 4% -  [DD+FE] €329.59 €488.16 €588.68 €596.18 €798.21 €1,139.90 €1,510.11 €1,993.05 

Plano Casa & Estrada [FE+DD - 7%] €334.82 €486.77 €586.88 €601.43 €821.69 €1,165.36 €1,527.71 €2,001.79 

PLANO CASA IBERDROLA  - (25% desconto no
termo energia - 12 meses)

€325.97 €476.88 €574.07 €580.75 €763.76 €1,091.54 €1,441.85 €1,898.46 

GOLDENERGY - Tarifário +Cliente DD+FE  [12%
no T.E] - Exclusivo Online

€322.43 €476.36 €572.60 €584.25 €805.46 €1,135.22 €1,490.31 €1,969.72 

TARIFÁRIO MEO ENERGIA €331.82 €486.00 €585.43 €593.12 €807.78 €1,152.18 €1,519.47 €2,000.07 
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TARIFA PARCEIRO (online + FD + DD)
EDP 4% -  [DD+FE]
Plano Casa & Estrada [FE+DD - 7%]
PLANO CASA IBERDROLA  - (25% desconto no termo energia - 12 meses)
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MODELO DA PARCERIA

Oferta Endesa disponível para todos os sócios do CCDCAM

ABRANGENTE

Processo de adesão simples, rápido, com toda a informação ao dispor

do sócio

SIMPLES

Os sócios do CCDCAM terão acesso a um atendimento exclusivo,

através do número 211451044, disponível dias úteis das 10:00 às 19:00

ATENDIMENTO EXCLUSIVO

Endesa disponibilizará meios adicionais de resolução de dúvidas, com

acompanhamento particular e especializado.

PÓS-VENDA EFICAZ
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FLUXO OPERATIVO

1 53

2 64

Sócio do CCDCAM 

contacta a Endesa através 

do número exclusivo

211451044, disponível

dias úteis das 10h às 19h

Fornece dados da 

sua factura para 

contratar energia. 

(Ex: CPE, morada)

Venda fechada no 

contacto telefónico, 

através de envio e 

validação de SMS.

Activação do 

contrato em 10/15 

dias aprox. 

Endesa faz validação 

dos dados (processo 

rápido e imediato)

Sócio do CCDCAM 

identifica a empresa a 

que pertence, 13



A informação constante neste documento é confidencial e não pode ser revelada a terceiros ou utilizada

para outros fins que não os indicados nos objetivos do documento, sem autorização expressa da

Endesa Energia.
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