
 

 
 
 

O Continente é a marca de retalho alimentar da Sonae MC. Com 30 anos de 

existência, foi a primeira cadeia de hipermercados a instalar-se em Portugal 

e conta atualmente com mais de 200 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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Matosinhos, 07 de setembro de 2017 

 

Um ano após o lançamento 

CONTINENTE NEGÓCIOS JÁ É UTILIZADO POR MAIS DE 800 EMPRESAS 

• O portal de vendas online para empresas do Continente gerou, no primeiro ano, um volume de 

negócios de cerca de 2 milhões de Euros 

• Serviço é utilizado por todo o tipo de organizações, desde Unipessoais, a PME´s e Grandes 

Empresas 

 

Um ano após o lançamento do Continente Negócios - o portal de vendas online para empresas do 

Continente - a marca revela que o serviço já é utilizado por mais de 800 empresas e gerou um volume de 

negócios superior a 2 milhões de Euros.  

 

Acessível em continente.pt, o Continente Negócios disponibiliza um sortido de 5.000 produtos, com 

referências de material de escritório, alimentação, limpeza e mobiliário, estando orientado para todo o 

tipo de empresas, desde Empresários em Nome Individual, a PME’s e Grandes Empresas. 

 

O serviço assume-se como uma “one stop shop”, ou seja, um espaço onde os empresários podem 

encomendar todos os produtos necessários para um escritório, beneficiando de descontos exclusivos – 

nomeadamente, a possibilidade de usar o Cartão Continente -  e dos serviços de entrega de encomendas. 

 

Ao utilizar o Continente Online, os empresários poupam em deslocações e recursos humanos e, desde o 

início deste ano, dispõem de um portal de cliente, através do qual podem fazer encomendas, consultar o 

histórico de compras e gerir a conta corrente. 

 

Ativo em todo o território nacional e ilhas, o Continente Online dispõe ainda de gestores dedicados a 

grandes clientes, que asseguram um atendimento personalizado e facilitam a gestão dos fluxos de 

encomendas. 
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Declarações: 

De acordo com David Alves, Administrador da Sonae MC, “o lançamento do Continente Online veio 

revolucionar o mercado de consumo empresarial, porque permite gerar poupanças de tempo e dinheiro 

aos seus utilizadores. Através de um portal de vendas, conseguimos disponibilizar às empresas todo o tipo 

de consumíveis e equipamentos necessários à manutenção de um escritório. Estamos muito satisfeitos 

com o desempenho desta área de negócio e, por isso, vamos continuar a investir para apresentarmos mais 

e melhores soluções que facilitem o dia-a-dia dos nossos empresários.” 

 

 

 

 

http://www.continente.pt/
mailto:scorreia@gci.pt
mailto:jalmeida@gci.pt
http://www.facebook.com/continenteoficial
http://www.instagram.com/continente
http://www.youtube.com/continentept

