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O Projeto GARVELAND foi apresentado no Congresso Internacional 
do veículo elétrico de Lyon  
 

A Agência Andaluza da Energía da Conselheria de Finanças, 
Indústria e Energia da Junta de Andalucía, apresentou o Projeto 
Europeu Garveland no Congresso Internacional do veículo elétrico 
de Lyon (França).  
 
A 32ª edição da feira EVS (World Electric Vehicle Symposium and 
Exhibition) regressou à Europa. O evento internacional de 
referência para o setor do veículo elétrico foi celebrado de 19 a 22 
de maio em Lyon. A feira reuniu os líderes mundiais da indústria, os 
governos e o mundo académico para abordar a evolução do 
mercado do veículo elétrico (VE).  

 
O projeto Garveland (Plano de ação para a promoção da mobilidade elétrica em áreas de especial interesse turístico e 
ambiental), co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Interreg V-A 
Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, tem como objetivo geral promover o veículo elétrico na área de cooperação 
transfronteiriça através da conexão Algarve e Andaluzia com “itinerários verdes” envolvendo municípios, áreas protegidas e 
locais de interesse turístico.  
 
Mediante o Impulso do veículo elétrico no espaço de cooperação, conseguir-se-á um desenvolvimento local sustentável, 
baseado na redução da contaminação, na valorização de locais de interesse turístico e no desenvolvimento de oportunidades 
económicas associadas ao veículo elétrico, conseguindo, ao mesmo tempo, uma melhor vertebração territorial luso-
espanhola com a ligação de ambas as regiões através de "itinerários verdes" e, por último, contribuindo para um maior 
cuidado dos espaços protegidos.  
 
O projeto é liderado pela Agência Andaluza da Energia e participam como sócios a Agência Regional de Energia e Ambiente 
do Algarve (AREAL), a Federação Andaluza de Municípios e Províncias (FAMP) e a Associação Portuguesa do Veículo Elétrico 
(APVE). 

Ler mais >> 
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Silves, Loulé e Castro Marim, no Algarve, e Aracena, Isla Cristina e 
Aguilar de la Frontera, na Andaluzia, vão contar com planos de 
mobilidade elétrica graças ao projeto Garveland 
 
 
Os municípios algarvios de Loulé, Silves e Castro Marim, e os municípios andaluzes de Aracena, Isla Cristina e Aguilar de la 
Frontera, vão contar com planos de mobilidade elétrica graças ao projeto europeu Garveland, cofinanciado pelo programa 
Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 e que pretende promover a mobilidade elétrica em locais de especial 
interesse turístico e ambiental. 
 
Os seis municípios vão levar a cabo esta experiência piloto, que contempla a elaboração de um modelo de regulamento 
municipal em prol da mobilidade elétrica, o planeamento com a localização ideal de pontos de carregamento, a análise da 
viabilidade da renovação da frota municipal mediante veículos elétricos e ainda a indicação de medidas que os municípios 
podem implementar no sentido de estimular a procura destes veículos entre os habitantes do município. 

Ler mais >> 

 
 
 

      
 

Garveland: Plano de Açao Algarve-Andaluzia para a Promoçao da 
Mobilidade Elétrica Em Locais de Inetresse Turístico e Ambiental  
 
A actividade 1 trata da análise do estado de arte do veículo elétrico no espaço de cooperaçao transfronteiriço  Andaluzia – 
Algarve e da identificação da oferta tecnológica do Algarve. 
 

Ler mais >> 
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11 março 2019. Seminário em Sevilha sobre mobilidade 
elétrica nos municípios espanhóis  
O seminário prático “Oportunidades para mobilidade elétrica nos municípios 
espanhóis” foi realizado no dia 11 de março em Sevilha, organizado pela Rede 
Espanhola de Cidades pelo Clima da Federação Espanhola de Municípios e 
Províncias (FEMP), a Cidade de Sevilha e Iberdrola, com a colaboração de 
Transportes e Meio Ambiente, FAMP, ECODES e Grupo Español de Crecimiento 
Verde.  

A Agência de Energia da Andaluzia (AAE) participou da “Tabela de Discussão 2: 
Como integrar a mobilidade elétrica em planos e estratégias municipais”, onde 
falou sobre o papel que diferentes administrações deveriam ter na promoção 
da mobilidade elétrica sustentável e explicou o projeto Garveland que se 
realiza na Andaluzia e no Algarve. 

Mais informações 

 

 
 

28 março 2019. A FAMP apresenta os seus projetos 
europeus em matéria de energia no fórum Greencities 
de Málaga 
A Federação Andaluza de Municípios e Províncias (FAMP) participa da décima 
edição do Greencities, Fórum de Inteligência e Sustentabilidade Urbana, no 
Fórum ICT & Fórum de Sustentabilidade, que aconteceu em Málaga, e onde 
divulgou os seus projetos europeus sobre enérgia sustentável.  

A secretária geral da FAMP, Teresa Muela, apresentou um artigo sobre 
‘Governança multinível para a sustentabilidade local: projetos europeus no 
campo da energia’. Especificamente, referiu-se, por exemplo, ao Laboratório 
Participativo de Eficiência Energética e à participação ativa em projetos 
europeus de eficiência energética, como GREENS, ENERJ, SUPPORT, 
GARVELAND, que em pouco menos de um ano e meio o FAMP lançou, em 
colaboração com outros parceiros. 

Mais informações 
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25 abril 2019. A FAMP está empenhada com a 
mobilidade elétrica das corporações andaluzas locais 
A Federação Andaluza de Municípios e Províncias (FAMP) optou pela 
mobilidade elétrica das empresas andaluzas locais durante a apresentação do 
Guia de Mobilidade Elétrica para Entidades Locais, um documento 
desenvolvido pela Federação Espanhola de Municípios e Províncias (FEMP) e 
Rede Elétrica de Espanha (REE), com a colaboração do Instituto para a 
Diversificação e Poupança de Energia (IDAE).  

O dia da apresentação foi realizado em Sevilha, em 25 de abril de 2019, com 
várias tabelas temáticas em relação ao Guia. O projeto Garveland foi explicado 
por Sofía Méndez Groiss, do Departamento de Programas, Redes e Políticas de 
Igualdade da FAMP, e posteriormente a secretária geral, Teresa Muela Tudela, 
participou do encerramento do evento. 

Mais informações 

 
 

14 maio 2019. O Conselho Provincial de Granada 
(Andaluzia) acolhe uma conferência sobre mobilidade 
elétrica nos municípios 
O Conselho Provincial de Granada (Andaluzia) acolhe uma conferência sobre 
mobilidade elétrica para informar os municípios sobre as vantagens deste tipo 
de mobilidade e apresentar o Projeto Europeu Garveland de mobilidade e 
turismo sustentável na zona de cooperação transfronteiriça Algarve e 
Andaluzia. 

Mais informações 
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19 junho 2019. Seminário 20 anos do lançamento da 
APVE 
A APVE organizou um Seminário no dia 19 de Junho. O evento, que incluiu uma 
exposição de veículos e um seminário, serviu para comemorar os 20 anos do 
lançamento da APVE e recolher informação sobre o que pensam os 
stakeholders do futuro do sector. 

As questões em discussão foram tratadas e as conclusões foram tiradas para 
consideração no documento final do projeto. O evento decorreu no Auditório 
LNEG, no Campus de Alfragide, na Amadora, Portugal. 

Mais informações 

 

28 junho 2019. O projeto GARVELAND foi mencionado 
durante o 1º Encontro Regional sobre Transição 
Energética no Algarve, Desafios e Oportunidades 
A Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve (AREAL), em colaboração 
com a Câmara Municipal de Loulé, organizou o 1º Encontro Regional sobre 
Transição Energética no Algarve, Desafios e Oportunidades, que decorreu no 
passado dia 28 de junho no auditório da Associação Empresarial da Região do 
Algarve (NERA) e que contou com uma forte adesão por parte de várias 
câmaras municipais da região e de outras entidades de relevo regional. 

Mais informações 

Projeto Garveland 
O projeto GARVELAND: Plano de Ação Algarve-Andaluzia para o impulso da mobilidade elétrica em zonas de especial interesse turístico e 
ambiental, é financiado pelo programa de Cooperação Interreg V A Espanha-Portugal (POCTEP 2014-2020), dentro do eixo 
prioritário 3 “Crescimento sustentável através de uma cooperação transfronteiriça pela prevenção de riscos e pela melhoria da gestão dos 
recursos naturais”, e cofinanciado a 75% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). É desenvolvido entre 1 de junho de 
2017 e 31 de dezembro de 2019. 
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