
 

 

 

 

  
 

 

 

 
Galp Energia lança incentivos à compra de automóveis a GPL, híbridos e elétricos 
 
A Galp Energia lança hoje uma iniciativa conjunta com diversas marcas de automóveis para dinamizar a utilização de 
fontes energéticas alternativas aplicadas à mobilidade, com destaque para o GPL Auto, na sequência da introdução 
de regras mais flexíveis à utilização das viaturas que consomem este combustível. Estas iniciativas, com as quais a 
Galp Energia assinala a Semana da Mobilidade, incluem ainda incentivos à utilização de veículos híbridos plug-in e de 
automóveis elétricos. 
 
Assim, a Galp Energia oferece 500€ de desconto em combustível na compra do Chevrolet Spark Bi-Fuel, Chevrolet 
Aveo Bi-Fuel e do Toyota Prius Plug-in. Na aquisição do Nissan Leaf (elétrico puro) a Galp Energia oferece 40% de 
desconto no termo fixo de eletricidade e um ano dos serviços Comfort Home. Os clientes que optem pelo Toyota 
Prius (Híbrido Plug-in) podem optar por qualquer uma destas duas ofertas. Esta campanha é válida até ao próximo 
dia 31 de dezembro. 
 
A Galp Energia, sendo a única empresa ibérica capaz de oferecer todas as formas de energia aos seus clientes, 
encontra-se empenhada em disponibilizar soluções cada vez mais competitivas e eficientes em todas as áreas em 
que atua, tendo sido um importante agente na promoção do uso do GPL Auto, bem como da mobilidade elétrica. 
 

Sobre o GPL Auto 

O GPL Auto posiciona-se como uma alternativa clara aos combustíveis tradicionais, quer pelas suas vantagens 
económicas, quer ambientais. O GPL Auto permite uma redução de cerca de 50% do custo do combustível quando 
comparado com a gasolina, permitindo ainda diminuir o custo de manutenção das viaturas, uma vez que 
proporciona o prolongamento da vida útil dos motores. Em termos ambientais, o GPL origina emissões mais 
reduzidas de gases nocivos para a atmosfera quando comparado com os combustíveis tradicionais. 
 
A rede Galp Energia conta com cerca de 60 postos que já disponibilizam GPL Auto e que cobrem o território 
nacional. Desde o início do ano, a Galp Energia alargou a sua rede em mais cinco postos GPL (Esposende, Vila Nova 
de Gaia, Gaia, Palmela e Portimão), estando prevista a abertura de outros dois até ao final do ano. 
 
A Galp Energia disponibiliza um simulador em www.galpenergia.com, onde se pode consultar a lista de viaturas 
passíveis de serem convertidas para GPL, bem como a listagem de todos os postos Galp com GPL Auto. 
 

A mobilidade sustentável na Galp Energia 

A Galp Energia encontra-se na primeira linha da promoção do uso de formas de mobilidade sustentáveis, contando 
como iniciativas como a criação da plataforma Galpshare para a partilha de viaturas entre pessoas que efetuam os 
mesmos percursos, ou a participação no programa de desenvolvimento de viaturas inovadoras, como o Toyota Prius 
híbrido plug-in. A Galp Energia foi igualmente pioneira na instalação de pontos de carregamento rápido de carros 
elétricos em estações de serviço da sua rede. 
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