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Galp Energia oferece descontos de 10,5% na eletricidade aos postos 
de abastecimento de combustíveis associados da Anarec 

 
A Galp Energia e a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec) assinaram hoje, 15 de janeiro, 

um protocolo que permite aos revendedores de combustível obterem um desconto de até 10,5% no termo de 

energia da tarifa transitória.  

Grande parte dos revendedores ainda permanece no mercado regulado, pagando uma tarifa transitória que tem 

vindo a ser agravada progressivamente por parte da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) como 

forma de incentivar a passagem de clientes ao mercado livre. 

Os revendedores de combustível que passem o seu contrato de fornecimento de eletricidade para o mercado livre 

com a Galp Energia poderão beneficiar de uma poupança anual que se deverá situar entre os mil euros, no caso das 

áreas de serviço com consumos anuais de 60MWh, e os cinco mil euros para as áreas de serviço que consumam 

300MWh/ano.  

Estima-se, assim, que as poupanças globais obtidas pelos associados da Anarec ao abrigo deste protocolo possam 

chegar até aos 300 mil euros por ano.  

A Galp Energia disponibiliza ainda um conjunto alargado de serviços de eficiência energética para optimização dos 

consumos de energia dos postos de abastecimento. 

Esta parceria permite que os revendedores de combustíveis reduzam os seus custos de exploração, criando 

condições para se tornarem mais competitivos. 

O grupo Galp Energia é um operador de referência na comercialização de energia eléctrica, contando actualmente 

com mais de 100 mil clientes. 
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