
 
 

COMUNICADO 

 
Galp Energia, SGPS, S.A. 
Relações com Investidores e Comunicação Externa       Website: http://press.galpenergia.com 
Tel: +351 21 724 26 80     Fax: +351 21 724 29 65       Email: galp.press@galpenergia.com 

 
Galp Energia, SGPS, S.A. + Sociedade Aberta + Sede: Rua Tomás da Fonseca Torre C, 1600-209 Lisboa 

Capital Social: 829.250.635 Euros + Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa + Pessoa Colectiva 504 499 777 

 

Lisboa, 11 de Abril de 2008 
        

 
 

Galp Energia inaugura primeira rede urbana de gás propano canalizado em 

Portugal 
• A Vila de Constância será a primeira localidade a beneficiar desta nova forma de 

distribuição  
 

 

A Galp Energia inaugura hoje a primeira rede urbana de gás propano canalizado em Portugal.  Estas redes são 

construídas nas localidades onde não chegam outras redes de distribuição de energia. O transporte de gás 

propano até ao reservatório é efectuado através de carro tanque, sendo de seguida feito o abastecimento de um 

reservatório sobre pressão, que distribui o produto para a rede de consumo. 

 

A Vila de Constância será a primeira localidade a receber gás propano canalizado através de uma rede pública, 

marcando o início de uma nova etapa no abastecimento desta fonte de energia ao País e contando já com 34 

clientes domésticos e 15 clientes do sector terciário. 

 

Para abastecer os edifícios de habitação e serviços no Município de Constância, a Galp Energia construiu, até à 

data, uma rede de abastecimento de 10 quilómetros. A capacidade de armazenagem do reservatório é de 22  

metros cúbicos, com um parque preparado para a colocação, caso necessário, de mais um reservatório de igual 

capacidade. Até ao final do ano está previsto o alargamento deste tipo de rede a outros municípios, localizados 

nos distritos de Viseu e Braga. 

 

Através da realização de contratos que asseguram a prestação deste novo serviço, os clientes passam a 

beneficiar de maior comodidade e segurança, dispondo de um serviço de piquete com assistência técnica 

durante 24 horas. 

 

 


