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Novo cartão Galp + Açores dá descontos imediatos  
de até cinco cêntimos por litro de combustível 
 Já é possível aderir ao cartão Galp + Açores, sem custos ou necessidade de pin ou de ativação 
 Oferta de descontos imediatos de quatro cent/l em abastecimentos iguais ou maiores a 20 litros, 

que poderão chegar a cinco cent/l se se indicar um amigo para aderir ao cartão 
 Cartão pode ser utilizado em Portugal Continental, Madeira e Espanha 

 
Já é possível aderir ao cartão Galp + Açores e usufruir de um desconto imediato de 4 cent/ litro em 
abastecimentos iguais ou superiores a 20 litros. Estes descontos poderão atingir os 5 cent/litro se se 
recomendar o cartão a um amigo até final de março.  
A adesão, exclusiva para clientes residentes na Região Autónoma dos Açores, deve ser efetuada atra-
vés do formulário de adesão online ou nos postos Galp dos Açores. Posteriormente os clientes recebe-
rão o novo cartão na morada indicada. 
“Com o cartão Galp Açores pretendemos atrair novos clientes, mas também oferecer condições mais 
vantajosas aos nossos clientes atuais”, afirma Carlos Lopes Silva responsável da Galp Açores “A Galp 
está nos Açores há mais de 20 anos e a qualidade dos seus produtos é há muito reconhecida pelos 
seus clientes do Arquipélago. Ao alargar a utilização deste cartão à Madeira, Portugal Continental e Es-
panha acreditamos que oferecemos uma outra vantagem para além da económica: ter desconto em 
combustível na empresa com maior cobertura nacional.” 
Para beneficiar dos descontos do cartão Galp+ Açores basta apresentar o cartão antes de efetuar o pa-
gamento. Este cartão não é um meio de pagamento, e possui o limite de 2 transações por dia. O paga-
mento deve ser efetuado através de qualquer outro meio disponível nos postos aderentes - dinheiro, 
cartão de crédito ou débito - não podendo ser realizado com cartões Galp Frota Corporate, Galp Frota 
Professional ou Ticket Car. 
O desconto incide sobre o preço de bomba e é acumulável apenas com promoções de desconto direto 
nesse mesmo preço. Não é acumulável com outras promoções associadas à acumulação de vales de 
desconto. 
 
 
 
 
 
 
  

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 6.750 pessoas. 
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