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Sétima abertura em 2012, num total de mais de 620 novos postos de trabalho 

CONTINENTE INAUGURA NOVA LOJA EM LISBOA 

O Continente abre hoje, dia 14 de dezembro uma nova loja Continente Bom Dia em Lisboa, na 

Avenida Defensores de Chaves. A nova loja será responsável pela criação de 75 novos 

empregos diretos e tem uma área de 1400 m2. Com esta nova Loja, o Continente aumenta a 

sua proximidade às famílias de Lisboa, conseguida pela localização privilegiada no coração da 

cidade, a quem continua a assegurar a melhor proposta de valor, caracterizada pela variedade 

e qualidade dos produtos, disponibilizados aos preços mais baixos. 

 

A nova loja da Defensores de Chaves é caracterizada por espaços modernos e inovadores, à 

medida das necessidades dos clientes, prosseguindo a estratégia de inovação das lojas 

Continente. A loja possui 48 lugares de estacionamento cobertos, um espaço de Garrafeira, 

Cafetaria, Take Away, Espaço Well’s, Serviço de Entrega ao Domicílio, Sistema “Compra Fácil”, 

Suporte para trolleys de compras e Dog Parking, entre outros.  

 

Para assinalar esta inauguração, o Continente vai lançar uma campanha de 10% de desconto 

em Cartão em todos os artigos da loja de 14 a 16 de dezembro, (exceto tabaco e ativação ou 

recarregamento do cartão presente),  à qual se junta uma forte campanha promocional de 

50% em Cartão no Folheto de Abertura, de 24 a 31 de dezembro.  

 

De referir que, o ano de 2012 foi pautado por um forte plano de aberturas da marca que, com 

mais esta inauguração, perfaz um total de sete lojas inauguradas, – cinco lojas Continente 

Bom Dia e duas Continente Modelo - procurando uma maior proximidade com todos os seus 

clientes. O Continente reforça assim a sua estratégia de expansão no país, contribuindo, num 

ano particularmente difícil para as famílias portuguesas, para a criação de mais de 620 novos 

postos de trabalho e para uma maior dinamização da economia nacional. 

 

A partir de hoje, o Continente irá acompanhar o percurso de vida dos habitantes da Avenida 

Defensores de Chaves, garantindo sempre a melhor oferta e serviço aos melhores preços. 
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