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postodeencontro.pt 
GALP complementa a sua oferta com parceria com Standvirtual 

 
 Parceria com Standvirtual permite efetivar de forma fácil e segura a compra e venda de automóvel 

num posto da Galp 
 Desconto em combustível Evologic para os utilizadores do Standvirtual que adiram à app Galp Evodri-

ver 
 Alargamento da oferta de conveniência e enriquecimento da experiência dos consumidores dos pos-

tos Galp 
 Serviço disponível em vários postos do país: três postos em Lisboa, um no Porto, um em Portimão e 

um no Fogueteiro. 
 

A partir de hoje, os utilizadores do Standvirtual poderão utilizar um posto de abastecimento da Galp para 
efetivar a compra e venda de um automóvel. Para tal, deverão recorrer a www.postodeencontro.pt e 
reservar o local disponível no posto por um período de meia hora, no horário que for mais conveniente. 
Numa fase experimental, esta parceria está disponível em seis postos (três postos em Lisboa, um no 
Porto, um em Portimão e um no Fogueteiro) e pretende oferecer um local seguro e aberto das 07h00 às 
22h00 a todos os que recorrem ao Standvirtual para trocar de automóvel.  
Ao descarregar a aplicação Galp Evodriver, os utilizadores podem ainda usufruir de desconto em com-
bustível Evologic, a gama mais avançada de combustíveis, que protege o motor e maximiza a sua per-
formance, possibilitando uma maior poupança e o prolongamento da vida útil do motor, com menores 
emissões. 
“A parceria que agora estabelecemos com o Standvirtual integra-se na nossa estratégia de transformação 
digital e vem reforçar a oferta de conveniência e visa melhorar a experiência dos clientes nos postos 
Galp. “Neste caso, estamos a tangibilizar uma oferta normalmente virtual.”, afirma João Filipe Torneiro, 
diretor de Marketing Oil e Desenvolvimento de Negócio Ibérico. “Estamos expetantes e muito otimistas 
com os resultados desta parceria que congrega as vantagens do mundo físico com o mundo digital e é 
mais uma das ações que permitem aos nossos parceiros aproveitar os touch points e a capilaridade da 
rede Galp”. 
Para Miguel Lucas, Site Manager do Standvirtual, “Esta é uma das muitas iniciativas que pretendemos 
lançar nos próximos tempos, e que visam acima de tudo quebrar barreiras entre vendedores e compra-
dores. Acreditamos que o Posto de Encontro, que contou com a criatividade da agência NOSSA, fará toda 
a diferença para os particulares que pretendam comprar ou vender um carro no Standvirtual". 
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O Galp Posto de Encontro está disponível nos seguintes postos de abastecimento: 

 Ajuda - Lisboa  Av. Berlim - Lisboa  Av. Gago Coutinho - Lisboa  Francos - Porto  Fogueteiro – Setúbal  Rua da Juventude - Portimão   
Sobre o OLX Group  
O OLX Group Portugal (FixeAds S.A.) foi fundado em 2007 e é especialista no desenvolvimento de 
plataformas online locais, de fácil utilização para compra e venda de produtos e serviços na Internet. A 
empresa é detentora dos reconhecidos portais Standvirtual,  Imovirtual,  e OLX. 
Em Portugal, o Standvirtual é o Nº1 - o líder online em transações de carros. Com mais de 10 anos, o 
StandVirtual recebe mais de 3 milhões de page views por mês, com uma média de 12 páginas por visi-
tas e uma duração de mais de 8 minutos. Na aplicação mobile tem mais de 10.000 utilizadores ativos 
mensais e só no facebook tem uma comunidade superior a 400 mil pessoas. 
 
Sobre a Galp 
A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. 
As nossas atividades abrangem todas as fases da cadeia de valor do setor energético, da prospeção e 
extração de petróleo e gás natural, a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície 
marítima, até ao desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis 
para os nossos clientes – sejam grandes indústrias que procuram aumentar a sua competitividade, ou 
consumidores individuais que buscam as soluções mais flexíveis para as suas casas e necessidades de 
mobilidade. Contribuímos ainda para o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos e 
para o progresso social das comunidades que nos acolhem. A Galp emprega 6.475 pessoas. 
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