
   COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Unidade Comercial cria cerca de 68 novos postos de trabalho 

NOVO CONTINENTE BOM DIA ABRE EM ESPINHO 

 

Acaba de abrir uma nova loja Continente Bom Dia em Espinho. A unidade oferece uma 

experiência única, onde os clientes podem fazer as suas compras num ambiente harmonioso e 

prático, repleto de novidades, com qualidade e aos preços mais baixos de sempre. 

 

Com uma área de vendas de cerca de 1385 m2, esta unidade representa a criação de 68 postos 

de trabalho, dos quais 23 são primeiros empregos, concretizando assim um significativo 

contributo para o desenvolvimento económico e social da zona de Espinho. 

 

Inserida na estratégia de expansão da marca, a nova loja Continente Bom Dia em Espinho, 

dispõe de uma cafetaria, uma loja Well’s, nove caixas de pagamento e 70 lugares de 

estacionamento, de forma a proporcionar aos clientes a melhor experiência de compra.  

Acompanhando as novas tendências do mercado, esta abertura reforça uma vez mais o capital 

de inovação presente na marca Continente, continuando a assegurar a melhor proposta de 

valor aos clientes, caracterizada pela variedade, qualidade dos produtos e serviços, como o 

cartão Continente - o maior cartão de descontos do país, gratuito, de fácil utilização e repleto 

de vantagens.  

 

O Cartão Continente está a alargar as vantagens oferecidas a novas áreas e já conquistou mais 

de 3,4 milhões de famílias portuguesas. As famílias com cartão Continente têm já hoje um 

vasto conjunto de benefícios para além dos descontos em loja, com vantagens e descontos 

numa rede de parceiros que inclui marcas de referência nas áreas dos combustíveis, vestuário, 

ginásios e saúde ou seguros. 

 

Para assinalar a abertura do Continente Bom dia de Espinho será lançada uma campanha de 

10% de desconto em cartão em toda a loja, de 17 a 20 de dezembro, sendo esta uma boa 

oportunidade para todos os novos clientes poderem efetuar as suas compras aos melhores 

preços, sendo que a campanha acumula com as restantes em vigor. 



A partir de hoje, o Continente vai reforçar a sua presença junto da população de Espinho, 

garantindo sempre a melhor oferta e serviços aos melhores preços, porque “O que rende é ir 

ao Continente”. 

 

Morada Continente Bom Dia de Espinho: 
 
Rua 22, nº1422, 4500-268, Espinho 

 

 

Curiosidades 

Abertura Continente Bom Dia de Espinho 

Para dar as boas vindas a todas as famílias de Espinho, o Continente vai oferecer flores aos 

clientes logo pela manhã. A par destas iniciativas os clientes vão ainda receber sacos 

reutilizáveis para transportar as suas compras de forma confortável. 

Clube de Produtores na região de Espinho 

O Clube de Produtores Continente (CPC) foi criado em 1998 com o objetivo de apoiar a 

produção portuguesa e o desejo de aproximar o Continente dos produtores nacionais.  

O Clube de Produtores Continente conta com dois produtores na região de Espinho: CAC na 

área de Talho e J. M. Saldanha na área de legumes. 

 O CPC ajuda a construir soluções que garantam a competitividade da nossa agricultura e 

pescas, promovendo as melhores práticas ao nível da produção e comercialização, para fazer 

chegar a todos os portugueses o que de melhor se produz neste setor. O CPC trabalha em prol 

do sector agrícola nacional, criando emprego, fomentando o desenvolvimento regional, 

potenciando projetos ambiciosos, inovadores e de indiscutível valia económica e social para o 

nosso país. 

Apoio a instituições na região 

O Continente apoia várias instituições nesta região como a Associação Patinhas Sem Lar em 

Espinho, a Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha o Centro de Solidariedade Cristã do 

Maranatha em Grijó e a APC – Associação Protetora da Criança em Valadares. 

 



 

Concursão com Nuno Markl 

No âmbito dos 30 anos da marca, o Continente criou o Concursão, um concurso que pretende 

celebrar com os portugueses e oferecer-lhes prémios únicos durante 30 semanas. Os clientes 

que efetuarem compras numa loja Continente até 23 de dezembro, incluindo a loja online, 

com um mínimo de três euros e que as associem ao seu Cartão Continente no momento da 

compra, habilitam-se a receber dois tipos de prémios. O Concursão está a oferecer 

semanalmente aos clientes premiados 30.000€, a nível nacional, (prémio atribuído em cartão 

Mastercard não convertível em dinheiro). Já a nível local, por cada loja do país, o Continente 

vai oferecer 300 euros semanais em Cartão Continente. Como 3 décadas de vida merecem ser 

assinaladas em grande, o Continente tem ainda anunciado marcas da semana e, caso o cliente 

vencedor tenha comprado produtos da marca anunciada, o prémio recebido será de 60.000€, 

a nível nacional, e 600€ em cada loja. Os sorteios realizar-se-ão através de programa de 

extração aleatória. O que rende, é ir ao Continente. 

 

Politica Ambiental 

O contributo do Continente Bom Dia de Espinho para impulsionar a cidadania ambiental junto da 

comunidade local também não foi esquecido, dispondo a loja de equipamento onde os seus clientes e 

visitantes podem contribuir para um ambiente melhor, ali podendo depositar óleos alimentares usados, 

pilhas usadas, rolhas de cortiça que serão posteriormente enviados para reciclagem. Os clientes 

poderão ainda entregar no balcão de informações todo o tipo de lâmpadas usadas às quais queiram dar 

um destino adequado (reciclagem). No mesmo sentido, o Continente Bom Dia de Espinho terá à 

disposição  dos seus clientes uma variedade de Sacos Reutilizáveis. 

 

Para mais informações, por favor, contacte: 

GCI |Joana Marinho | jmarinho@gci.pt |21 359 15 19 | 93 882 61 74 

         Cátia Mesquita |cmesquita@gci.pt | 213 591 530 | 93 405 89 57 

 

mailto:jmarinho@gci.pt

