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Galp Energia com novos postos GPL Auto em Lisboa e Vila Franca de Xira 

A Galp Energia passou a dispor de mais dois postos com GPL Auto na zona centro do país, reforçando a aposta na 

oferta deste combustível na sua rede de estações de serviço. Situados em Telheiras (Eixo Norte-Sul) e Vila Franca de 

Xira, os dois novos postos representam mais um incentivo à utilização do GPL Auto em Portugal. 

A disponibilização de GPL Auto nos postos de Telheiras e Vila Franca de Xira é parte de uma estratégia de expansão 

da oferta de uma alternativa vantajosa em termos ambientais e económicos 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. 

Os clientes da Galp Energia podem benificar ainda de muitas outras vantagens. Através dos descontos oferecidos 

pelo cartão fast, cartão Continente e outras parcerias e vales promocionais, os clientes GPL Auto poderão tirar o 

maior partido possível de uma opção económica e amiga do ambiente. 

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. Atualmente, a rede Galp Energia já disponibiliza este 

combustível em 73 postos de abastecimento, prevendo-se a abertura de postos GPL Auto adicionais até ao final do 

ano. 

A Galp Energia disponibiliza a listagem de todos os seus postos com GPL Auto em www.galpenergia.com. 
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