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Inovação 

Descontos Galp chegam à app do Cartão Continente 
 

 Clientes Galp já podem abastecer nos postos e aceder aos descontos sem precisar de 

mostrar o Cartão Continente ou cupões em papel 

 Nova funcionalidade dá desconto adicional de 2 cêntimos/litro até final de fevereiro e 

reflete esforço da Galp e do Continente para melhorar experiência de compra dos clientes 

 Herman José protagoniza campanha multimeios que anuncia desmaterialização dos 

descontos porporcionados pela Galp 

 

Agora já é possível abastecer nos postos Galp e beneficiar das vantagens do Cartão Continente sem 

precisar de mostrar o Cartão ou o cupão físico de desconto. Esta nova funcionalidade que resulta da 

parceria entre o Cartão Continente e a Galp permite que todos os portadores do Cartão abasteçam 

na Galp e recorram à app para utilizar os vários cupões de desconto disponíveis. 

Para além disso, até 28 de fevereiro, o utilizador ganha sempre mais 2 cêntimos/litro, que acumulam 

no saldo ao abastecer. Esse saldo poderá ser utilizado para pagar o combustível nos postos Galp, até 

um máximo de 50€, ou nas lojas Continente. 

Esta nova funcionalidade reflete o esforço continuado do Continente e da Galp em garantir uma 

experiência de compra cada vez mais prática e intuitiva a todos os seus clientes. A desmaterialização 

dos cupões de desconto será também alvo de uma campanha protagonizada pelo humorista Herman 

José e que estará presente em televisão, rádio, meios digitais e postos de abastecimento Galp. 

O sistema cruzado de descontos criado pela Galp e pelo Continente é o maior programa de fidelização 

de clientes em Portugal, com um universo de 1,85 milhões de clientes e cerca de 40 milhões de euros 

em descontos atribuídos por ano. 

O sucesso deste programa traduz a atenção permanente da Galp e do Continente às necessidades 

dos clientes, a simplicidade da mecânica de descontos e a força cruzada da proposta de valor criada 

pelas duas empresas, que permite a utilização do saldo do Cartão Continente para pagar o 

combustível na Galp e transforma os descontos em combustível em descontos nas compras nas lojas 

Continente, Continente Online ou Meu Super. 



galp.com 

Comunicado 
23 de janeiro de 2019   

  

 

 
Galp Energia, SGPS, S.A. | Sociedade Aberta | Sede: Rua Tomás da Fonseca Torre C, 1600-209 Lisboa 

Capital Social: 829.250.635 Euros | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa | Pessoa Coletiva 504 499 777 
2 

 

A desmaterialização dos cupões de desconto é mais um passo para melhorar a experiência dos 

clientes num programa de fidelização cujos benefícios se podem também estender às faturas de 

eletricidade ou de gás, potenciando a redução da factura mensal de energia de forma substancial.  

 

 

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 6.389 pessoas. Mais 

informações em www.galp.com. 
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