
COMUNICADO 
Lisboa, 2 de Abril de 2018 

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 

 

Galp lança plataforma online para encomenda 

de garrafas de gás em apenas três clicks 

 

• Clientes escolhem modo de pagamento e a data e hora de entrega mais conveniente 

• Projeto desenvolvido com revendedores da Galp assegura entregas no Continente e Madeira 

• Encomenda de garrafas de gás à distância de três clicks em gasonline.galp.pt 

 

A Galp tem disponível a primeira plataforma digital de entrega de garrafas de gás ao domicílio, gason-

line.galp.pt, colocando assim as vantagens e conforto dos serviços digitais ao serviço dos seus clientes. 

De fácil utilização, em apenas três simples passos, o cliente poderá efetuar a sua encomenda, escolher 

o meio de pagamento e definir a data e hora da entrega. 

“O gasonline.galp.pt vem acrescentar comodidade e conveniência para os clientes que encomendam 

regularmente garrafas de gás para cerca de três milhões de lares e empresas que são abastecidos pe-

los nossos parceiros revendedores, numa vasta rede com grande capilaridade e cobertura geográfica 

de todo o país” afirma João Filipe Torneiro, Diretor de Marketing e Desenvolvimento de Negócio.  

Este projeto inovador foi desenvolvido em parceria com a rede de Revendedores de garrafas de GPL, 

que asseguram a cobertura do serviço e a entrega nas suas zonas de atuação. 

A Galp coloca por ano, no mercado português, cerca de 10 milhões de garrafas de gás, entre as garra-

fas tradicionais e as Pluma, passando ainda pelo minigás. 
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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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