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Conceito pioneiro para veículos elétricos

Galp ajuda a recarregar “baterias” no Algarve




Projeto piloto testa conceito inovador de carregamentos de veículos elétricos, que permite
carregar a bateria de veículos elétricos em qualquer lugar
Tecnologia está disponível para testar em vários locais no Algarve, com carregamentos
gratuitos de 15 minutos cada
Galp dá novo passo no caminho da inovação e liderança que tem desenvolvido há mais de
uma década na oferta de soluções para a mobilidade elétrica em Portugal

A Galp, enquanto player de referência para a transição energética, aposta na adoção de uma
mobilidade mais eficiente e sustentável, sendo líder na mobilidade elétrica em Portugal.
Procurando antecipar as necessidades dos seus clientes, a Galp avança agora com um conceito
pioneiro de carregamento portátil de veículos elétricos, através do qual o cliente poderá vir a requisitar
o serviço em local e hora da sua conveniência.
Os condutores de veículos elétricos que estejam no Algarve vão poder recarregar as baterias dos
seus automóveis com recurso a esta tecnologia agora em teste, que foi desenvolvida pela start up
portuguesa AddVolt.
O projeto, que será testado no Algarve, pretende aferir o interesse dos consumidores por esta solução
mais conveniente, que poderá complementar a atual rede instalada de carregadores e contribuir ao
mesmo tempo para a mitigação de eventuais constrangimentos na rede, por excesso de procura.
Durante este piloto, os carregamentos serão gratuitos e terão a duração de 15 minutos cada o que
permitirá uma autonomia de até 35 kms, dependendo do modelo de veículo.
A equipa técnica da Galp que dará suporte a este projeto estará no terreno até dia 22 de agosto. O
acesso a esta tecnologia poderá ser solicitado pelos condutores de veículos elétricos estacionados
nos parques de estacionamento da praia da Quinta do Lago, da praia do Ancão, da Av. Infante Sagres,
em Quarteira e, ainda, nas Áreas de Serviço Galp de Loulé na A22 e na Av. V6 em Portimão*.
Pioneira em Portugal e na Europa quando instalou, em 2010, o primeiro ponto de carregamento
rápido para veículos elétricos numa estação de serviço, em Lisboa, a Galp é hoje líder de mercado na
oferta de pontos de carregamentos elétricos em Portugal. Em 2018, a Galp foi também o primeiro
operador a apresentar ao mercado nacional um plano integrado para casa e estrada no âmbito da
mobilidade elétrica, o plano Galp Electric.

* Horários: Quinta do Lago dia 17 (10-13h), dia 19 (12-15h) e dia 22 (16-19h), praia do Ancão dia 14 (14-17h), dia 18 (1316h) e dia 21 (11-14h), da Av. Infante Sagres, em Quarteira dia 13 (11-14h) e dia 20 (14-17h), Área de Serviço Galp de
Loulé dia 16 (13-16h) e Portimão dia 15 (10-13h).
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Sobre a Galp
A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional.
Desenvolvemos soluções eficientes e ambientalmente sustentáveis em todas as fases da cadeia de valor
do setor energético, tanto nas nossas operações, como na oferta integral que fazemos aos nossos clientes,
sejam indústrias, empresas de todos os setores ou simples consumidores que buscam as soluções mais
flexíveis e competitivas para as suas casas e necessidades de mobilidade. Produzimos e extraímos petróleo
e gás natural a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima, mas assumimos
o compromisso de dedicar 40% do nosso investimento a projetos que contribuam para a redução global
das emissões de CO 2, incluindo a produção de energia renovável. Integramos todos os tipos de energia,
da eletricidade, ao gás e aos combustíveis líquidos. Contribuímos ainda para o desenvolvimento
económico dos 11 países em que operamos e para o progresso social das comunidades que nos acolhem.
A Galp emprega 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com.
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