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Galp Energia e Sonae Distribuição acordam 
cessão de postos da rede Continente 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, a Galp Energia, SGPS, 

S.A. (“Galp Energia”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral: 

A Galp Energia e a Sonae Distribuição assinaram ontem um acordo de cessão de exploração de diversos postos 

de abastecimento da rede Continente. No âmbito deste acordo, a Galp Energia passa a explorar oito postos de 

abastecimento, integrados na rede de hipermercados Continente. Os postos agora cedidos vieram a integrar a 

rede Continente na sequência da operação de aquisição da Carrefour Portugal, concluída em Dezembro do ano 

passado. A concretização desta operação fica agora condicionada à decisão de não oposição pelas autoridades 

competentes. 

A Galp Energia e a Sonae Distribuição, dois dos maiores grupos económicos portugueses nos seus respectivos 

sectores de actividade, exploram conjuntamente as lojas Tangerina da rede Galp, anteriormente designadas por 

M24. A relação de parceria existente materializa-se ainda na realização de promoções cruzadas que permitem 

aos clientes de ambas as empresas usufruírem de descontos altamente competitivos em compras nos postos 

Galp e nos hipermercados Continente e Modelo.  

A Sonae Distribuição, líder no mercado de retalho português, realizou em 2006 uma facturação consolidada de 

3,1 mil milhões de euros. À data actual, a empresa opera um parque de 611 lojas, distribuídas por um conjunto 

de 13 insígnias, totalizando 710.000 m2 de área de venda. O seu portfolio é constituído por três cadeias de base 

alimentar - Continente (hipermercados), Modelo (hipermercados) e Modelo Bonjour (supermercados) - e um 

conjunto alargado de insígnias que abrange diversos domínios do retalho especializado. 
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