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Lisboa, 20 de fevereiro de 2014 

Galp Energia abre primeiro posto GPL Auto em Beja 

 

A Galp Energia passou a dispor esta semana de mais um posto com GPL Auto no Alentejo, oferecendo aos seus 

clientes de Beja uma alternativa vantajosa em termos ambientais e económicos aos combustíveis tradicionais. 

Situado no Km 7 da Estrada Nacional 121, este será o primeiro posto da rede Galp Energia a comercializar GPL Auto 

numa região ainda com pouca oferta. 

A construção do posto GPL Auto de Beja é parte de uma estratégia de expansão da oferta deste combustível na rede 

de estações de serviço da Galp Energia. Atualmente, a rede Galp Energia já disponibiliza este combustível em 71 

postos de abastecimento, tendo igualmente prontos a abrir – aguardando apenas que sejam emitidas as respetivas 

licenças de exploração – três postos adicionais em Vila Franca de Xira, Alcobaça e Telheiras (Eixo Norte-Sul). 

Empenhada em promover e disponibilizar soluções cada vez mais competitivas e eficientes, a Galp Energia tem sido 

um agente relevante na promoção do uso do GPL Auto. No último trimestre foram inaugurados dois novos postos 

em Guimarães e um em Braga. Até ao final do ano, a rede Galp Energia deverá contar com 80 postos de 

abastecimento de GPL Auto. 

Contrariando a tendência geral de retração do consumo de combustíveis, o GPL Auto tem-se apresentado como 

uma alternativa a que cada vez mais condutores têm aderido. Segundo dados recentes da DGEG, divulgados pela 

APETRO,1 o consumo de GPL Auto cresceu 7% em 2013, em relação ao ano anterior, constituindo a excepção face 

aos combustíveis tradicionais. 

Além de beneficiar a diminuição das emissões, o GPL Auto permite uma redução significativa no custo do 

combustível quando comparado com a gasolina, diminuindo também o custo de manutenção das viaturas ao 

proporcionar o prolongamento da vida útil dos motores.  

A Galp Energia disponibiliza a listagem de todos os seus postos com GPL Auto em www.galpenergia.com. 
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1
 Informação nº 21, disponível em http://www.apetro.pt/documentos/mercado_produtos_petroliferos_2013_.pdf 
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