EVENTO DE LANÇAMENTO

Projeto Garveland
Plano de ação Algarve-Andaluzia para o impulso da
mobilidade elétrica em zonas de interesse turístico
e ambiental

Vilamoura

11 de maio
2018

Parceiros

Objetivo Geral

«« Impulsionar a MOBILIDADE ELÉTRICA»»
turismo sustentável

cooperação

mobilidade elétrica

Valorização de locais com interesse turístico
Desenvolvimento sustentável
Redução da poluição
Fomentar oportunidades de negócio relacionadas com a mobilidade elétrica
Melhor estrutura territorial do espaço de cooperação com a conexão de ambas as regiões
através de itinerários verdes
Contribuição para uma maior preservação dos espaços protegidos

Objetivos Específicos
Analisar a
situação atual

Desenvolver uma
maior
estruturação

Detetar oportunidades
empresariais

• Identificar a Tecnologia
• Analisar a Legislação
• Conhecer Empresas no
mercado
• Ligar locais
turísticos
• Promover a
interoperabilidade
no espaço de
cooperação
• Criar de emprego
(empregos verdes)
• Acrescentar valor ao
produto turístico com
base na mobilidade
elétrica

Atividades Técnicas

Diagnóstico da
situação do Veículo
Eléctrico no espaço
de cooperação

Criação de grupos
de trabalho para o
impulso do Veículo
Elétrico

SET 2017 MARÇO 2018

MAIO 2018

Desenvolvimento
de experiências
piloto de
mobilidade elétrica
em municípios,
espaços protegidos
e centros turísticos
JUNHO-OUTUBRO 2018

Elaboração do
Plano de Ação
Integral de Impulso
ao Veículo Elétrico

DEZEMBRO 2018

Diagnóstico à mobilidade elétrica no espaço de cooperação
1 - Análise estratégica (SWOT) da mobilidade elétrica no Algarve e Andaluzia
• Aspetos legais e regulamentares
• Aspetos económicos, financeiros e modelos de negócio
• Aspetos tecnológicos, energéticos e ambientais

2- Identificação da oferta tecnológica

• Base de dados da oferta tecnológica e empresarial do sector no Algarve e
Andaluzia: veículos, baterias, motores, tipos de conectores e carregadores,
estabelecimentos de aluguer de veículos elétricos, empresas especializadas na sua
manutenção, apps com locais de recarga
• Relatório técnico com descrição das tecnologias existentes

3- Compilação e análise das ações e boas práticas relacionadas com a
mobilidade elétrica

Criação de grupos de trabalho para o impulso do veículo
elétrico (V.E.)
• Assinados por 70 ou
mais entidades

Identificação dos
stakeholders da
mobilidade elétrica
nas regiões
• Organizações que oferecem
serviços e produtos de
mobilidade elétrica;
• Unidades hoteleiras e
associações;
• Administrações
Locais/Regionais;
• Gestores de espaços
protegidos, ...

Protocolos de
colaboração

Desenvolvimento
de uma
plataforma web
• Permitirá o acesso à
documentação
• Facilitará a cooperação

Criação de grupos de trabalho para o impulso do veículo
elétrico (V.E.)
GT1
Competitividade
e inovação
GT 6
Financiamento
e modelos de
negócio

GT 5
Dinamizar o
V.E. no sector
turístico

GT2
Legislação e
normativas
6 Grupos
de
Trabalho
GT 3
GT 4
Dinamizar a procura
de V.E. em espaços
protegidos

Dinamizar o V. E.
nos municípios

Desenvolvimento de experiências piloto de mobilidade
elétrica
Experiência piloto em 6 municípios
» Desenvolvimento de um Plano de Mobilidade Elétrica
Análise da viabilidade da renovação da frota municipal introduzindo o V.E.
Medidas que favoreçam a adoção de V. E.
Elaboração de um modelo de regulamento municipal a favor do V.E.

Experiência piloto em 4 espaços protegidos
» Desenvolvimento de um Plano de Mobilidade Elétrica
Análise da viabilidade da renovação de veículos atuais por V.E.
Medidas adicionais para favorecer uso de V.E.

MAPA SIG - ITINERÁRIOS TURÍSTICOS VERDES
» Sistema de informação geográfica - Rotas Temáticas Turísticas com acesso a
pontos de recarga ou que potencialmente podem vir a ter (itinerário verde)
conectando locais de especial interesse turístico de diferentes municípios do
Algarve e Andaluzia Ocidental.

Elaboração do Plano de Ação Integral de Impulso ao Veículo
Elétrico (PIVEA+)
Ferramenta estratégica para favorecer o uso do veículo elétrico e contribuir
para:
 Reduzir a poluição provocada pelo uso de veículos convencionais
EM QUE
 Revitalizar, mediante uma melhoria da acessibilidade e da mobilidade, os
CONSISTE?
perímetros urbanos e os espaços de interesse turístico e ambiental
 Dotar os parques naturais de instrumentos para a redução do impacto
negativo que provoca o trânsito interno de visitantes e funcionários
 Acrescentar valor aos locais de interesse turístico com medidas de
acompanhamento ao itinerário verde
O QUE IRÁ CONTER?
 Medidas de carácter regulamentar a
desenvolver em ambos os lados da fronteira
 Medidas de impulso à inovação e
competitividade
 Medidas financeiras e de apoio económico

APROVAÇÃO
PIVEA+

CAPITALIZAÇÃO
RESULTADOS

CRIAÇÃO DE
UMA REDE PELA
MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL

O que já foi feito?
Análise do sector
Informação de consulta

0 que falta fazer? Importância da sua colaboração!
Revisão da
SWOT

Resultados do projeto:
• Para o cidadão será um portal com uma
oferta turística adaptada ao veículo

Propostas de
atuação

elétrico
• Para o município uma oportunidade de
dar visibilidade a locais turísticos
• Para a empresa um portal que torna

Itinerários
verdes

visível a sua oferta e compromisso com
a mobilidade elétrica
• Para o gestor será uma ferramenta que
permite conhecer melhor e decidir o seu
posicionamento

PLANO IMPULSO V.E.
CRIAÇÃO REDE PARA A MOBILIDADE ELÉTRICA

Grupos de trabalho / Plataforma de trabalho
Adesão Gratuita na web: www.garvelandproject.eu

Funcionalidades da Plataforma Trabalho
Registo de utilizadores
Os utilizadores podem registar-se gratuitamente e
solicitar a sua integração nos grupos da sua preferência.
Fórum
Os utilizadores podem utilizar e aceder a fóruns, enviar
questões e receber respostas.
Chat
Os utilizadores da plataforma dispõem de um chat
comum em cada grupo, assim como têm a possibilidade
de iniciar e receber chats privados.
Mensagens privadas
Os utilizadores podem enviar mensagens privadas, com
caixa de entrada, filtragem, ...

Registo:
http://www.garvelandproject.eu/

Gestão de documentos
Os utilizadores dispõem de uma área comum de trabalho
partilhada no qual se podem criar documentos de
partilha, editar, enviar anexos, controlar versões, ...
Bilingue (Castelhano e Português)

Obrigado pela atenção!
Hugo Rodrigues

hrodrigues@areal-energia.pt

WEB: www.garvelandproject.eu

