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Galp parceira da Small Portuguese Hotels para apoiar 

mais de uma centena de hotéis independentes 

• A parceria inclui um plano de oferta integrada de energia para os hotéis membros e vales 
de desconto em combustível para os hóspedes  

 
• Rede abrange mais de 140 hotéis em Portugal continental, de norte a sul, e ilhas. Iniciativa 

tem como propósito apoiar os hotéis portugueses e o turismo nacional 

 
 

Numa altura em que o setor do turismo está a ser fortemente afetado pela pandemia, a Galp 

estabeleceu uma parceria com a Small Portuguese Hotels, grupo que reúne mais de 140 hotéis em 

Portugal continental e ilhas, com o objetivo de apoiar estas unidades hoteleiras e os seus clientes 

através de uma oferta integrada de energia. 

Para além de eletricidade, gás natural e combustível, o plano integrado de energia para os hotéis 

inclui ainda a possibilidade de adicionar outros serviços especializados, tais como serviço hotel 

eficiente e inspeções de equipamentos, que contribuem para uma estadia ainda mais confortável. 

Esta parceria inclui ainda vantagens para os hóspedes que efetuem uma reserva para uma das 

unidades hoteleiras da Small Portuguese Hotels: assim que a reservada for confirmada, o hóspede 

recebe um vale de desconto até seis euros para ser usado em combustível numa área de serviço 

aderente Galp.  

“A Galp está focada em oferecer os melhores serviços e produtos de forma integrada, de acordo com 

as necessidades de cada negócio. Com esta parceria disponibilizamos soluções de energia 

personalizadas para os múltiplos desafios que o setor do Turismo atravessa neste momento com o 

objetivo de fazermos das nossas energias a energia de cada um”, afirmou Nuno Azevedo, Head of 

B2B da Galp. 

“É para nós, Small Portuguese Hotels, uma honra esta colaboração com a Galp. Acreditamos que a 

retoma e o regresso do Turismo passa por parcerias como estas, que trazem real valor aos nossos 

clientes e que são muito relevantes no momento em que os clientes decidem que já querem viajar e 

passar férias e fins de semana, em Portugal, nos nossos hotéis”, declarou Pedro Colaço, CEO da Small 

Portuguese Hotels. 

A Small Portuguese Hotels é hoje a maior cadeia hoteleira portuguesa, com mais de 140 pequenos 

hotéis independentes. Surgiu em plena pandemia em 2020, para incentivar os portugueses a 

descobrir, com a máxima segurança, o que Portugal tem de melhor para oferecer, ao mesmo tempo 

que apoia a hotelaria, o turismo e os negócios locais. 

 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia comprometida com o desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis nas suas 

operações e nas ofertas integradas que disponibiliza aos seus clientes. Criamos soluções simples, flexíveis e competitivas 

para as necessidades energéticas ou de mobilidade t anto de grandes indústrias e pequenas e médias empresas, como do 

consumidor individual. A nossa oferta inclui várias formas de energia – da eletricidade produzida com fontes renováveis ao 

gás natural e aos combustíveis líquidos. Como produtor, atuamos na extração de petróleo e gás natural a partir de 

reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima e somos igualmente o maior produtor Ibérico de energia 

https://www.smallportuguesehotels.com/
https://www.smallportuguesehotels.com/
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elétrica de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos e para o progresso 

social das comunidades que nos acolhem. Somos, por isso, líderes do nosso setor nos principais índices mundiais de 

sustentabilidade. A Galp emprega diretamente 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com  

 

Sobre a Small Portuguese Hotels 

A Small Portuguese Hotels (SPH) é uma iniciativa da Great Hotels of the World (GHOTW) que tem como propósito apoiar 

os hotéis portugueses e o turismo nacional nesta altura de relançamento da atividade. Na SPH os portugueses encontram 

mais de 140 hotéis de 3 a 5 estrelas, de norte a sul do país e ilhas, todos com a certificação Clean na Safe, sendo esta a 

única cadeia hoteleira nacional a oferecer um programa CASHBACK, onde podem receber 5% do valor da sua reserva, após 

o check-out, para usar em compras online.  

A GHOTW é uma soft brand hoteleira que fornece serviços de vendas, marketing, distribuição e soluções tecnológicas 

inovadoras a hotéis independentes, dando-lhes acesso a mercados, canais e clientes que lhes permitem competir com 

cadeias globais. Os produtos e serviços da GHOTW adaptam-se às necessidades específicas dos seus hotéis. Essa 

abordagem altamente personalizada garante que cada hotel mantém a sua personalidade e autenticidade. No portefólio da 

GHOTW predominam hotéis de mais de 200 quartos, de categoria superior e de luxo e que apostam nos segmentos de lazer 

e de negócios, bem como no bleisure - uma combinação de ambos.  
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