
Projeto de promoção de rotas 

turísticas em veículos elétricos

My Responsible Route, Associação para a conscientização e promoção do 

turismo sustentável e responsável 



OBJETIVOS DE E-RUTA

• Promova a mobilidade elétrica nas viagens para obter um modelo de energia com 

zero emissões.

• Promover a mobilidade elétrica em áreas de especial interesse turístico e 

ambiental.

• Divulgar a rede de pontos de carregamento em Espanha e Portugal.

• Divulgar os projetos ambientais das empresas envolvidas.

• Divulgar destinos e empresas de turismo com boas práticas responsáveis.

• Promover uma condução eficiente e responsável.

• Reivindique o papel das mulheres como motorista e viajante.



ROTA AL-MUTAMID
17-24 de fevereiro de 2020



ROTA AL-MUTAMID

O percurso é um percurso que parte de terras 

portuguesas e evidencia a continuidade 

histórica das aldeias do Alentejo e do Algarve 

em relação ao oeste da Andaluzia, uma vez que 

houve uma época em que toda esta área do mundo 

era chamada al-Andalus.

Paisagens muito diferentes a tornam uma das 

mais ricas, não apenas no patrimônio 

monumental, mas também nos espaços naturais. 



COLABORAN:

TURISMO REGIÓN DEL ALGARVE

FUNDACIÓN TRES CULTURAS

PROYECTO GARVELAND,AGENCIA DE LA 

ENERGÍA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Añadir un poco de texto

PATROCINADOR: CHAPKA ASSURANCE

PARTNERS



ROTA AL-MUTAMID



ROTA AL-MUTAMID

Realização da Rota do Almutamid 
em carro elétrico, utilizando 
centros de recarga eficientes, 
divulgando áreas de especial 
interesse turístico e 
ambiental, além de projetos 
ambientais das empresas 
envolvidas.

RETRANSMISSÃO EM 

RRSS

Durante o percurso; 
tornar conhecidos os 
recursos turísticos e os 
pontos de recarga entre a 
comunidade de viajantes 
através da URSS.

GERANDO CONTEÚDO

Sobre a oferta cultural e 
turística da rota e 
dirigir com carros 
elétricos:
• Artigos
• Fotografias
• Vídeos
• Podcast



ROTAS ANTERIORES

MALLORCA DE CARRO 

ELÉTRICO
Tour pela ilha de Maiorca, com 

o projeto Endesa eCar, com o 

veículo BMW i3

Marzo, 2017

PERCURSO PELO ALJARAFE 

DE SEVILHA
Redução da pegada de carbono 

em: 93,12 kg de CO2 eq no 

veículo Renault ZOE

Febrero, 2018



Mi ruta responsable

Mar Villalba
www.miruta.es

mirutaes@miruta.es
605 966 371

PATROCINADOR: COLABORAN:


