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Poupança 

Novo Plano Galp Continente dá descontos em Cartão 

Continente: 10% na eletricidade e gás natural e 14 

cêntimos por litro em combustível 

 Galp e Continente lançam o novo plano de energia que garante descontos de 10% sobre 

as faturas de eletricidade e gás natural e 14 cêntimos por litro em combustível; 

 A adesão ao Plano Galp Continente gera uma poupança potencial muito significativa em 

Cartão Continente e pode ser utilizada em mais de 2.000 lojas parceiras do maior programa 

de fidelização de Portugal; 

 Campanha válida para adesões até 30 de novembro de 2019 permite às famílias 

portuguesas usufruírem de uma oferta muito apelativa e distintiva no mercado energético.  

 

A Galp e o Continente lançam um novo plano de descontos conjunto, que cruza benefícios nas faturas 

de eletricidade e de gás natural, no abastecimento de combustível e nas compras de supermercado. 

Disponível para todos o que adiram até 30 de novembro de 2019, o Plano Galp Continente garante 

descontos de 10% sobre as faturas de eletricidade e gás natural e de 14 cêntimos por litro em 

combustível na Galp, que acumulam em Cartão Continente para compras em mais de 2.000 lojas das 

marcas do ecossistema do Cartão: Continente, Galp,  Well’s, MO, Zippy, note!, Bagga, Meu Super, Go 

Natural, Zu, Pizza Hut, Burguer King, KFC e restantes marcas do grupo Ibersol. 

No caso concreto deste Plano Galp Continente, para um consumo médio de combustível de uma 

família portuguesa (768 litros/ano), a componente de desconto sobre combustível (€0,14/litro) 

ascende a uma poupança potencial de €107,5/ano, à qual acresce ainda a poupança de 10% sobre 

a fatura de eletricidade e/ou gás natural. 

A adesão ao Plano Galp Continente pode ser feita de forma rápida no site casa.galp.pt, através do 

telefone 808 507 500, nas lojas Galp ou nas lojas Worten. A mecânica destes descontos será 

automaticamente refletida, todos os meses, em cupão de desconto, junto com a fatura, e na App 

Cartão Continente dos aderentes, de forma ainda mais simples e conveniente. 

O novo Plano Galp Continente aprofunda assim a longa relação estabelecida entre duas das maiores 

marcas portuguesas, que ao longo da última década desenvolveram e aprofundaram uma parceria 

assente em descontos cruzados, associada ao maior programa de fidelização do país servindo um 

universo de mais de 3,9 milhões de clientes, estando assim presentes no dia-a-dia de 85% das 

famílias portuguesas. 

Esta nova proposta integrada de descontos nas faturas de eletricidade e gás natural, no 

abastecimento de combustível e em compras de supermercado reflete também a crescente 

centralidade que os clientes da Galp têm na operação da energética. Uma preocupação que se traduz 

na disponibilização de várias ofertas comerciais integradas, com propostas de valor que procuram 

cobrir todas as necessidades de quem confia na energia da Galp para criar a energia da sua vida, 

potenciando a redução da factura mensal de energia de forma substancial.  
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O lançamento do novo Plano Galp Continente vai contar com uma campanha multimeios desenvolvida 

pela agência de publicidade Havas. O spot publicitário que começará hoje a ser emitido nas televisões 

portuguesas foi desenvolvido pela Havas com direção criativa de Paulo Pinto e Carlos Luz, e foi 

produzido pela Show Off, com realização de Martim Condeixa e direção de fotografia de Vítor Rebelo.  

 

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. Ajudamos grandes indústrias a aumentarem a sua competitividade, ou consumidores 

individuais que buscam as soluções mais flexíveis para as suas habitações e necessidades de mobilidade. 

Integramos todos os tipos de energia, para casa e para a estrada: da eletricidade, ao gás, aos 

combustíveis líquidos. Contribuímos 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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Diogo Sousa 

Pedro Marques Pereira 

+ (351) 217 242 680 
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galp.press@galp.com  

 

 

Sobre o Continente 

O Continente é a marca de retalho alimentar da Sonae MC. Com quase 35 anos de existência, foi a 

primeira cadeia de hipermercados a instalar-se em Portugal e conta atualmente com cerca de 300 lojas. 

As linhas de ação da cadeia são a orientação para o consumidor, os preços baixos, uma forte dinâmica 

promocional, a qualidade e a variedade dos produtos e serviços. Saiba mais em www.continente.pt.  
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