
 

ABASTECIMENTO GPL COM MUDANÇAS A PARTIR DE ABRIL 

• Nova forma de abastecimento GPL garante a uniformização europeia do sistema de abastecimento GPL 

a partir de abril. 

• Adaptadores Euroconnector disponíveis nas lojas Hiper Mini Market PRIO nos postos com pontos de 

abastecimento GPL. 

Aveiro, 29 de Março de 2018 

  

  

  

 

 

Se tem um veículo a GPL já deve ter reparado que o abastecimento sofreu alterações. Em Abril, todos os 

postos de abastecimento GPL existentes em Portugal funcionam com novas pistolas de abastecimento 

com o sistema Euroconnector, um sistema que irá permitir uniformizar todos os postos de abastecimento 

em Portugal com os mecanismos utilizados nos restantes países europeus. 

Além de garantir a uniformização europeia do sistema de abastecimento GPL, o Euroconnector é um 

sistema mais seguro para os utilizadores e para o ambiente, permitindo reduzir a emissão de 

hidrocarbonetos para atmosfera. 

Para quem tem carros movidos a GPL, vai passar a ser mais fácil abastecer, isto porque, ao permitir esta 

uniformização com os restantes postos europeus, o sistema Euroconnector assegura que, a partir de abril, 

será possível atestar o depósito GPL em qualquer posto do país e da Europa. 

Para que os consumidores possam passar a utilizar as novas pistolas de abastecimento será necessário 

adquirirem um dos quatro modelos de adaptadores existentes para o sistema Euroconnector e passar a 

andar sempre com ele, dado que é o adaptador que permite fazer a ligação entre as novas pistolas com 

o sistema Euroconnector e o depósito de GPL auto. 

A PRIO está preparada para esta mudança e para apoiar todos seus clientes. Os adaptadores que 

permitem abastecer em qualquer posto GPL na Europa estão disponíveis nas lojas Hiper Mini Market PRIO 

dos Postos com pontos de abastecimento GPL com um custo unitário de cerca de €20. 

 

 

 

Para mais informações, contactar: 
WISDOM CONSULTING  
 
João Reis 
joao.reis@wisdom.com.pt  
918 655 229 

 
 
 
Raquel Cordeiro 
raquel.cordeiro@wisdom.com.pt  
916 610 702 

SOBRE A PRIO 

Numa cadeia de valor integrada, a PRIO produz biocombustíveis, distribui e comercializa combustíveis líquidos e conta com um 
terminal de armazenagem e logística primária independente em Aveiro, sendo hoje das 40 maiores empresas nacionais. 

Tem capital 100% português e é uma empresa com a tripla certificação QSA (Qualidade, Segurança e Ambiente) simultaneamente 
para a fábrica de biodiesel e para o parque de tanques de última tecnologia.  

A rede da PRIO conta já com mais de 250 postos de abastecimento, de norte a sul de Portugal, uns explorados diretamente pela 
PRIO, outros explorados pelo grupo Jerónimo Martins e outros ainda em regime de parceria. 

Mais recentemente, expandiu a sua atuação ao mercado de fornecimento de gás com marca própria (GPL auto e gás de garrafa). 

Para saber mais, consulte o site www.prioenergy.com e a nova webapp web.prioenergy.com. 

http://www.apetro.pt/folder/galerianoticia/ficheiro/660_MonofolhaEuconector_net_eutqf6utwu.pdf
https://web.prioenergy.com/filtrar/?products=GPL&services=LOJA+DE+CONVENI%C3%8ANCIA-HIPER+MINI+MARKET
https://web.prioenergy.com/filtrar/?products=GPL&services=LOJA+DE+CONVENI%C3%8ANCIA-HIPER+MINI+MARKET
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