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01. ENERGIA SIMPLES
A Energia Simples é a marca da empresa PH Energia, Lda para a
comercialização de energia elétrica e gás natural no mercado
liberalizado.
Com sede no Porto, a Simples foi criada em novembro de 2014
por um grupo de profissionais de renome na área da energia,
engenharia e tecnologia com preocupações comuns: a eficiência energética, engenharia e tecnologia com preocupações
comuns: a eficiência energética, a sustentabilidade ambiental
e a ética empresarial.
Em 2017 a Energia Simples contava com 19 500 clientes e um
volume de negócios de 101.415.586,27 €.
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02. RELATÓRIO DE QUALIDADE COMERCIAL
Em conformidade com o Regulamento estabelecido pela Entidade
Reguladora dos Serviços Energéticos, apresentamos de seguida o
Relatório da Qualidade de Serviço do Setor Energético 2017, onde
constam os indicadores de serviço da Energia Simples, nomeadamente do Serviço de Atendimento ao Cliente a nível telefónico e por
escrito, bem como a resolução de Reclamações.
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03. ATENDIMENTO AO CLIENTE
A Energia Simples concede aos seus Clientes diversas formas de
constituir contacto com a nossa empresa, não só através dos
formulários de contacto do website, bem como através do email geral
da empresa e ainda, através do atendimento telefónico gratuito com
uma equipa especializada no apoio ao cliente.

Atendimento telefónico comercial
De acordo com o artigo 109.º, referente ao Conteúdo dos relatórios da
qualidade de serviço, apresentamos os seguintes gráficos com os
valores anuais de cada um dos indicadores gerais de qualidade de
serviço aplicáveis ao atendimento telefónico comercial. Durante o ano
2017, a Energia Simples atendeu 11 979 chamadas cujo âmbito era
comercial, sendo que destas, 11 429 foram atendidas num período
inferior ou igual a 60 segundos, conferindo uma percentagem de 95%
das mesmas.

Atendimentos - Anual

11.429

11.979

Número de atendimentos telefónicos
de âmbito comercial
Número de atendimentos telefónicos
de âmbito comercial com tempo de espera inferior
ou igual a 60 segundos
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03. ATENDIMENTO AO CLIENTE
No primeiro trimestre, ocorreram 3 089 chamadas atendidas de âmbito comercial, das quais 2
612 foram atendidas com um tempo de espera inferior ou igual a 60 segundos. No quarto e
último trimestre, observou-se uma subida para 3 589 chamadas atendidas de âmbito comercial, das quais 3 411 foram atendidas com um tempo de espera inferior ou igual a 60 segundos.
Estes atendimentos dividem-se trimestralmente, do seguinte modo:

Atendimento Telefónico
3.538

3.589

3.384

3.411

3º T

4º T

3.089
1.941

2.612

1.844

1º T

2º T

Número de atendimentos telefónicos
de âmbito comercial
Número de atendimentos telefónicos
de âmbito comercial com tempo de espera inferior
ou igual a 60 segundos

Para cada trimestre foi calculada uma percentagem que corresponde ao número de chamadas atendidas de âmbito comercial com
tempo de espera inferior ou igual a 60 segundos. Assim sendo, ao primeiro trimestre a
percentagem de atendimento em menos de
um minuto corresponde a 71%, no segundo
trimestre a 88%, no terceiro trimestre a 93%
e, por fim, no quarto trimestre, a 89%.

Desistências - Anual

2.324

3.573

Por outro lado, houve desistência de 3 573
chamadas, ou seja 30% do total, sendo que 2
324 desistências ocorreram num período
inferior ou igual a 60 segundos, correspondendo a uma percentagem de 65%.

Número total de desistências no atendimento
telefónico de âmbito comercial
Número total de desistências no atendimento
telefónico de âmbito comercial, com tempo de espera
inferior ou igual a 60 segundos

05

RELATÓRIO DA QUALIDADE DO SERVIÇO - 2017

03. ATENDIMENTO AO CLIENTE
No primeiro trimestre verificaram-se 2 408 desistências no atendimento telefónico de âmbito
comercial, das quais 1 826 com um tempo de espera inferior ou igual a 60 segundos. No
quarto e último trimestre observou-se uma descida deste valor para 370 chamadas atendidas
de âmbito comercial, das quais 205 com um tempo de espera inferior ou igual a 60 segundos.
Estes atendimentos dividem-se trimestralmente, do seguinte modo:

Atendimento Telefónico - Desistências
2.408

1.826
248
88
1º T

2º T

547

370

205

205

3º T

4º T

Número total de desistências no atendimento
telefónico de âmbito comercial
Número total de desistências no atendimento
telefónico de âmbito comercial, com tempo de espera
inferior ou igual a 60 segundos

Em suma, a soma de todos os tempos de espera no atendimento telefónico de âmbito comercial, no ano de 2017, em segundos, foi de 570 599.
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04. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO POR ESCRITO
Apresentam-se, de seguida, dois gráficos
representativos do número de comunicações
rececionadas via correio eletrónico em cada
trimestre, bem como o número de respostas
efetuadas dentro dos prazos regulamentares,
relativamente à eletricidade e ao gás natural.
Compreende-se que, quanto aos e-mails

exclusivamente sobre a energia elétrica, 99%
dos mesmos foram respondidos dentro do
prazo regulamentar no primeiro trimestre,
100% no segundo trimestre, 99% no terceiro
trimestre e, por fim, 88% no quarto trimestre.
Estes pedidos dividem-se trimestralmente, do
seguinte modo:

Pedidos de informação por escrito - Eletricidade
1.247
1.110
1.231

829

1.098

827

2º T

1º T

697
613

3º T

4º T

Informações por escrito
Informaçlões por escrito =< 15 dias

Já no que toca ao Gás Natural, os e-mails rececionados no ano de 2017 foram respondidos
dentro dos prazos regulamentados numa taxa de 96% no primeiro e segundo trimestre, 99%
no terceiro trimestre e 94% no quarto trimestre.
Estes pedidos dividem-se trimestralmente, do seguinte modo:

Pedidos de informação por escrito - Gás Natural

1.110
1.110
829
827

1.098

1.247
1.231

697
613

1º T

2º T

3º T

4º T

Informações por escrito
Informaçlões por escrito =< 15 dias
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05. RECLAMAÇÕES
Número de reclamações
No setor da energia elétrica, a Energia Simples discriminou as reclamações recebidas por
temas. As reclamações mais recorrentes associam-se à faturação (616 reclamações recebidas), às tarifas/preços (416 reclamações recebidas) e aos consumos/leituras (369 reclamações
recebidas). No gráfico abaixo pode observar-se essa representação:

Número de reclamações recebidas - Energia Elétrica
616
416

369
174

Tarifas/
Preços
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Gestão
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5

Interrupção
Área de
fornecimento Cliente

Pagamentos

No setor do gás natural, a Energia Simples discriminou as reclamações recebidas por temas.
As reclamações mais recorrentes associam-se à faturação (536 reclamações recebidas) e aos
consumos/leituras (163 reclamações recebidas). No gráfico abaixo pode observar-se essa
representação:

Número de reclamações recebidas - Gás Natural
536

163
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63
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Resposta a reclamações
No que diz respeito à energia elétrica, a Energia Simples recebeu 831 reclamações no primeiro
trimestre, 447 no segundo trimestre, 476 no segundo trimestre e 89 no quarto trimestre. No
entanto, no primeiro trimestre apenas foram respondidas 827 reclamações das 831 recebidas
e no segundo, terceiro e quarto trimestre foram respondidas todas as reclamações, ou seja,
447, 476 e 89, respetivamente.
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05. RECLAMAÇÕES
A Energia Simples não verificou compensações pagas por não cumprimento do prazo de
resposta a reclamações, compensações pagas por não cumprimento do prazo expectável de
resposta apresentado na comunicação intercalar e compensações pagas por não cumprimento do conteúdo mínimo da comunicação intercalar. Estas respostas a reclamações, referentes
à energia elétrica, dividem-se trimestralmente, do seguinte modo:

Resposta a reclamações - Energia Elétrica
827
447

476
76

831

827

447

447

476

2º T

1º T

476

89

89
4º T

3º T

Número de reclamações recebidas no trimestre
Número de reclamações, recebidas no trimestre, que foram respondidas
Número de reclamações recebidas no trimestre, que foram respondidas dentro dos prazos regulamentares

No que diz respeito à energia elétrica, a
Energia Simples recebeu 831 reclamações no
primeiro trimestre, 447 no segundo trimestre,
476 no segundo trimestre e 89 no quarto
trimestre. No entanto, no primeiro trimestre
apenas foram respondidas 827 reclamações
das 831 recebidas e no segundo, terceiro e
quarto trimestre foram respondidas todas as
reclamações, ou seja, 447, 476 e 89, respetivamente. A Energia Simples não verificou

compensações pagas por não cumprimento
do prazo de resposta a reclamações, compensações pagas por não cumprimento do prazo
expectável de resposta apresentado na comunicação intercalar e compensações pagas por
não cumprimento do conteúdo mínimo da
comunicação intercalar. Estas respostas a
reclamações, referentes à energia elétrica,
dividem-se trimestralmente, do seguinte
modo:

Resposta a reclamações - Gás Natural
469

370

37
37

21
37

469

1º T

469

370

2º T

370
3º T

28

28
4º T

Número de reclamações recebidas no trimestre
Número de reclamações, recebidas no trimestre, que foram respondidas
Número de reclamações recebidas no trimestre, que foram respondidas dentro dos prazos regulamentares
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No total, ocorreram 2 668 reclamações de gás natural.
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06. VISITAS COMBINADAS
No ano de 2017, a Energia Simples, tanto em energia elétrica como em gás natural, não
apresenta um número de compensações pagas a clientes por não cumprimento dos períodos
para visitas combinadas. No entanto, obteve compensações cobradas a clientes por ausência
em vista combinada referente a energia elétrica, sendo que o gás natural não obteve qualquer
compensação.
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07. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO APÓS INTERRUPÇÃO
POR FACTO IMPUTÁVEL AO CLIENTE
Nos termos do artigo 85.º do RQS, referente ao ano de 2017 e apenas à energia elétrica, a
Energia Simples contou com 587 interrupções de fornecimento por facto imputável ao cliente,
dos quais 524 clientes solicitaram restabelecimento do fornecimento após esta interrupção.
Destes 524 pedidos, todos foram realizados em prazo inferior ou igual aos estabelecidos no
RQS. No entanto, foram pagas a 56 clientes compensações por não cumprimento dos prazos
de restabelecimento do fornecimento após interrupção por facto imputável ao cliente.
Do número total de pedidos de restabelecimento de fornecimento, 14 foram solicitações
urgentes. No total, verificou-se o montante de 320,13 € dos encargos cobrados a clientes por
restabelecimento urgente do fornecimento. O seguinte gráfico representa o descrito acima:

Restabelecimento do fornecimento após interrupção de Energia Elétrica
Número de compensações pagas a clientes por não
cumprimento dos prazos de restabelecimento do fornecimento após interrupção por facto imputável ao cliente

Número de solicitações de restabelecimento urgente do
fornecimento

Número de solicitações de clientes para restabelecimento
do fornecimento, após interrupção por facto imputável ao
cliente, cujo restabelecimento foi realizado em prazo
inferior ou igual aos estabelecidos no RQS

56

14

524

Número de solicitações de clientes para restabelecimento
do fornecimento, após interrupção por facto imputável ao
cliente, cujo restabelecimento foi realizado

524

Número de solicitações de clientes para restabelecimento
do fornecimento após interrupção por facto imputável ao
cliente

524

Número de interrupções do fornecimento por facto
imputável ao cliente

56

587
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07. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO APÓS INTERRUPÇÃO
POR FACTO IMPUTÁVEL AO CLIENTE
De acordo com o artigo 85.º do RQS, referente ao ano de 2017 e apenas ao gás natural, a
Energia Simples contou com 8 interrupções de fornecimento por facto imputável ao cliente,
dos quais todos os clientes solicitaram restabelecimento do fornecimento após esta
interrupção. Destes 8 pedidos, todos foram realizados e em prazo inferior ou igual aos estabelecidos no RQS.
Não existem ocorrências de compensações pagas a clientes por não cumprimento dos prazos
de restabelecimento do fornecimento após interrupção por facto imputável ao cliente. Em
relação a solicitações urgentes, também não se aferem ocorrências no ano de 2017, consequentemente a Energia Simples não recebeu qualquer montante de encargos cobrados a
clientes por restabelecimento urgente do fornecimento. O seguinte gráfico representa o
descrito acima:

Restabelecimento do fornecimento após interrupção de Gás Natural
Número de compensações pagas a clientes por não
cumprimento dos prazos de restabelecimento do fornecimento após interrupção por facto imputável ao cliente

Número de solicitações de restabelecimento urgente do
fornecimento

Número de solicitações de clientes para restabelecimento
do fornecimento, após interrupção por facto imputável ao
cliente, cujo restabelecimento foi realizado em prazo
inferior ou igual aos estabelecidos no RQS

0

0

8

Número de solicitações de clientes para restabelecimento
do fornecimento, após interrupção por facto imputável ao
cliente, cujo restabelecimento foi realizado

8

Número de solicitações de clientes para restabelecimento
do fornecimento após interrupção por facto imputável ao
cliente

8

Número de interrupções do fornecimento por facto
imputável ao cliente

8
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08. COMPENSAÇÕES PAGAS POR INCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES DE QUALIDADE DE SERVIÇO
Não existem ocorrências de compensações por incumprimento de obrigações de qualidade de
serviço, relativamente aos temas indicados do RQS.
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09. INCIDENTES COM IMPACTO NA COMUNICAÇÃO
COM OS CLIENTES E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Não aplicável à Energia Simples, no ano de 2017.
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10. CLIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
No ano de 2017, apenas no fornecimento de energia elétrica é que se verificaram clientes com
necessidades especiais, querendo isto dizer que para o gás natural não houve ocorrências de
clientes nesta categoria.
No primeiro trimestre, contamos com 3 clientes com necessidades especiais e no segundo
trimestre, com 5 clientes com as mesmas necessidades, referentes ao serviço de fornecimento de eletricidade. No terceiro e quarto trimestre não se verificou nenhum cliente com necessidades especiais. O seguinte gráfico representa o descrito acima:

Clientes com Necessidades Especiais

5

3

0

0

0

0

1º T

2º T

3º T

4º T

Eletricidade
Gás Natural

A Energia Simples, de forma a garantir que os seus clientes com necessidades especiais obtenham acesso à mesma informação e aos mesmos níveis de qualidade de serviço e direitos
disponibilizados aos restantes clientes, estes podem aceder à informação através do nosso
website, através do e-mail e do Skype.
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11. AÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DE SERVIÇO
De forma a melhorar a Qualidade de Serviço, a Energia Simples esforça-se para que se realizem
reuniões de equipa periódicas e auditorias internas e externas. Para o efeito, a Energia Simples
é regularmente auditada pela APCER, (Associação Portuguesa de Certificação) que concedeu
em 29/12/2016 o certificado de qualidade NP EN ISO 9001:2015.
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12. AÇÕES DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO RQS
A Energia Simples encontra-se a melhorar o seu sistema de informação, de modo a cumprir
com as exigências e indicadores dispostos no RQS. Deste modo, esperamos no ano de 2018,
otimizar e automatizar os procedimentos internos, de forma a obedecer às obrigações de
reporte com mais e maior detalhe.
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