
	  

	  
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 220 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. 
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PRIO REFORÇA A REDE NO NORTE DO PAÍS COM 
ABERTURA DE NOVO POSTO EM BRAGA 

• O	  novo	  posto	  de	  combustível	  duplo	  já	  abriu	  em	  Braga	  Maximinos	  
• Inauguração	  oficial	  vai	  decorrer	  no	  dia	  4	  de	  agosto	  no	  posto	  PRIO	  	  
• Com	  este	  novo	  posto,	  a	  PRIO	  vem	  reforçar	  a	  sua	  aposta	  de	  expansão	  no	  Norte	  do	  país	  

	  
A	  PRIO,	  empresa	  com	  capital	  100%	  português	  conhecida	  pelo	  seu	  posicionamento	  “Top	  Low	  Cost”,	  inaugura	  
oficialmente	  um	  novo	  posto	  de	  abastecimento	  duplo,	  já	  aberto	  ao	  público,	  no	  próximo	  dia	  4	  de	  agosto.	  A	  
inauguração	  terá	  lugar	  no	  Posto	  PRIO	  de	  Braga	  Maximinos.	  

Inserido	  no	  plano	  de	  expansão	  da	  empresa,	  o	  novo	  posto	  localiza-‐se	  em	  local	  privilegiado	  no	  centro	  de	  Braga,	  e	  
vem	  reforçar	  a	  aposta	  da	  marca	  no	  Norte	  do	  país.	  

Com	  o	  objetivo	  de	  chegar	  a	  todos	  os	  Portugueses,	  a	  PRIO	  conta	  já	  com	  mais	  de	  220	  postos	  de	  abastecimento	  de	  
combustível,	  espalhados	  de	  Norte	  a	  Sul	  de	  Portugal,	  e	  a	  estratégia	  passa	  por	  continuar	  a	  alargar	  a	  rede.	  

No	  posto	  que	  agora	  inaugura,	  estão	  disponíveis	  combustíveis	  tradicionais	  -‐	  gasóleo	  e	  gasolina	  -‐	  e	  ainda	  gasóleo	  e	  
gasolina	  aditivados	  TOP,	  com	  desconto	  permanente	  de	  até	  10	  cêntimos	  por	  litro	  face	  ao	  preço	  de	  base	  praticado	  
pelas	  principais	  gasolineiras	  na	  região.	  

Este	  posto	  de	  abastecimento	  de	  combustível	  conta	  também	  com	  uma	  loja	  de	  conveniência,	  com	  preços	  
competitivos	  e	  promoções	  regulares.	  Aqui	  poderá	  encontrar	  uma	  cafetaria,	  bebidas,	  comida,	  jornais,	  revistas	  e	  
tabaco	  ao	  preço	  de	  hipermercado,	  assim	  como	  lubrificantes	  auto	  e	  gás	  de	  garrafa	  PRIO.	  

O	  horário	  de	  funcionamento	  é	  diariamente	  das	  07h00	  às	  23h00,	  sendo	  possível	  o	  abastecimento	  durante	  as	  24	  
horas	  do	  dia	  através	  de	  um	  terminal	  de	  pagamento	  automático	  exterior.	  

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

 
 
 
Mariana Corrêa Nunes 
mariana.nunes@wisdom.com.pt 
934 847 491 
 


