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Galp inaugura posto de Santana, na Madeira, 

com nova loja Tangerina e mais serviços disponíveis 

 

• Posto disponibiliza oferta alargada de produtos de conveniência 

e cafetaria num horário alargado 

• Além dos combustíveis tradicionais, conta ainda com serviços auto, 

como lavagem, pneus e mecânica ligeira 

A Galp reabre esta segunda-feira, dia 21, o posto de Santana, que foi alvo de uma profunda 

intervenção ao longo dos últimos três meses com o objetivo de o tornar mais cómodo e funcional e 

com um leque de serviços que melhor correspondam às necessidades dos seus clientes. 

Com uma área total de 1.000m2, o posto passa a contar com uma nova Loja Tangerina, que 

disponibiliza uma oferta alargada de produtos de conveniência e cafetaria num horário alargado, das 

7h00 às 22h00. O posto funciona 24 horas por dia através de um terminal de pagamento automático 

disponível após a hora de encerramento. 

O posto de Santana conta ainda com serviços auto, como lavagem, pneus e mecânica ligeira. 

A cerimónia de inauguração terá início às 15h30, contando com as presenças do Presidente do 

Governo Regional da Região Autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque; do Presidente da Câmara 

Municipal de Santana, Márcio Dinarte da Silva Fernandes; e da Diretora regional da DRET, Isabel 

Catarina Jesus Abreu Rodrigues. Estará igualmente presente Sofia Tenreiro, administradora executiva 

da Galp. 

A Galp opera uma rede de 19 postos na Madeira. 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. 

Desenvolvemos soluções eficientes e ambientalmente sustentáveis em 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 à energia que entregamos aos nossos clientes. Ajudamos 

grandes indústrias a aumentarem a sua competitividade, ou consumidores individuais que buscam as 

soluções mais flexíveis para as suas casas e necessidades de mobilidade. Integramos todos os tipos de 

energia, da eletricidade, ao gás e aos combustíveis líquidos. 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 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com. 
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