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Galp, Boost e Swobbee criam projeto pioneiro para 

troca de baterias de bicicletas elétricas em Lisboa 

• Tecnologia permite substituir, em segundos, as baterias dos veículos de micromobilidade, 

tornando as operações de gestão da frota mais eficientes e sustentáveis. 

• Primeiras estações de troca de baterias da Galp situam-se em Lisboa, na Avenida da Índia, 

na Avenida Eng.º Duarte Pacheco e na Avenida Brasília. 

A Galp aliou-se ao operador de manutenção de frotas de micromobilidade Boost Logistics e à startup de tecno-

logia verde Swobbee para lançar em Portugal a primeira rede de estações de troca de baterias (swapping 
stations) para bicicletas elétricas. O processo de instalação das primeiras três estações em Lisboa ficou completo 

esta segunda-feira, com a inauguração de um novo espaço na Avenida Brasília. 

Desenvolvido num modelo de “charging as a service”, este projeto pioneiro em Portugal está ainda em fase 

piloto, com os objetivos de testar a tecnologia, avaliar a experiência de utilização e quantificar os custos de 
operação e as poupanças obtidas. Numa primeira fase, estas estações serão de uso exclusivo pela Boost Logis-
tics, mas futuramente a solução poderá vir a ser alargada ao segmento B2C. 

Além da estação inaugurada esta segunda-feira, os restantes espaços de substituição de baterias situam-se 

junta a áreas de serviço Galp na Avenida da Índia e na Avenida Eng.º Duarte Pacheco. Todas as estações estão 
disponíveis 24 horas por dia. No caso do espaço da Avenida Brasília, inaugurado esta segunda-feira, a instalação 

da estação de carregamento contou com o apoio do Porto de Lisboa (APDL), que cedeu o espaço ocupado pelo 
equipamento. 

As estações de troca de baterias são modulares, contendo 5 gavetas que acomodam um total de 20 baterias e 

que permitem substituir em poucos segundos as baterias descarregadas dos veículos de micromobilidade, neste 

caso bicicletas elétricas. A utilização do equipamento é 100% digital e realizada através de uma app no 

smartphone. 

Este é, assim, um serviço que torna a logística de carregamento e as operações de gestão da frota de veículos 

elétricos mais eficientes e sustentáveis, com uma rede de carregamentos descentralizada, mais acessível e mais 

perto das frotas de micromobilidade. Esta proximidade permite ainda a introdução de novos modos de trans-
porte que contribuem para reduzir a pegada carbónica da operação. Exemplo disso é a introdução de uma 

“cargo bike” pela operadora de manutenção (Boost Logistics) na zona de Belém, tirando partido de 2 estações 
estrategicamente posicionadas, para assegurar a operação na zona ribeirinha. 

A tecnologia que está na base deste serviço foi desenvolvida pela startup tecnológica alemã Swobbee, sedeada 
em Berlim, e com quem a Galp estabeleceu também uma parceria para o lançamento das primeiras estações 

de troca de baterias elétricas para veículos de micromibilidade na cidade de Madrid, em Espanha. No caso 
espanhol, a parceria conta também com a associação da empresa de serviços de mobilidade Bolt.  

“A Galp é pioneira e líder em serviços de mobilidade elétrica em Portugal há mais de uma década e temos 
objetivos ambiciosos para reforçar a nossa presença na mobilidade e na micromobilidade elétrica à escala 

ibérica, porque sabemos que a transição energética passa também por diversificar modelos de mobilidade. Essa 
ambição obriga-nos a estar sempre na vanguarda tecnológica, à procura dos melhores parceiros e das melhoras 

soluções para disponibilizar serviços que facilitem a vida dos nossos clientes. Este projeto é um exemplo perfeito 
dessa visão”, afirma Teresa Abecasis, COO da Galp. 
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"Estamos muito satisfeitos por trabalhar com estes parceiros fortes para tornar a micromobilidade em Lisboa 

ainda mais atrativa. Para a Swobbee, este é também um importante primeiro passo no mercado português, 
que se tem revelado muito dinâmico na adoção de estratégias e serviços de micromobilidade urbana”, disse 
Thomas Duscha, CEO e co-fundador da Swobbee. 

“Estamos sempre à procura de novos caminhos para melhorar a sustentabilidade e a eficiência das nossas 

operações. Com a localização estratégica da GALP, teremos uma operação mais suave nas estações Swobbee, 
podendo reduzir o tempo e a distância por swap. Utilizando bicicletas de carga eléctricas, asseguraremos uma 

operação totalmente amiga do ambiente. Esta cooperação é o início de uma operação de equilibração net-zero, 
a fim de alcançar um papel totalmente sustentável para os nossos clientes” acrescentou Leonel Soares, 
administrador da Boost. 

Nos primeiros 2 meses de operação deste projeto piloto em Portugal foram realizadas já mais de 3.500 trocas 
de baterias, o que corresponde a mais de 2,7 MWh de energia carregada. 

 

 

Sobre a Galp  
A Galp é uma empresa de energia comprometida com o desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis nas suas 

operações e nas ofertas integradas que disponibiliza aos seus clientes. Criamos soluções simples, flexíveis e competitivas 

para as necessidades energéticas ou de mobilidade tanto de grandes indústrias e pequenas e médias empresas, como do 

consumidor individual. A nossa oferta inclui várias formas de energia – da eletricidade produzida com fontes renováveis ao 

gás natural e aos combustíveis líquidos. Como produtor, atuamos na extração de petróleo e gás natural a partir de reser-

vatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima e somos igualmente um dos principais produtores Ibéricos de 

energia elétrica de base solar. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 10 países em que operamos e para o 

progresso social das comunidades que nos acolhem. Somos, por isso, líderes do nosso setor nos principais índices mundiais 

de sustentabilidade. A Galp emprega diretamente 6.360 pessoas. Mais informações em www.galp.com 

 

 

Sobre a Swobbee  
As a leading Battery-as-a-Service (BaaS) provider, Swobbee supports companies in the field of micromobility in 

implementing an efficient and sustainable energy infrastructure. Swobbee has set itself the task of  establishing a 

mobile and sustainable energy network in order to actively help shape the energy and mobility transition. In addition 

to comprehensive BaaS services, Swobbee offers the world’s first manufacturer-neutral battery sharing system with 

a multi-modal approach for micromobility with its battery swapping stations. This enables the risk -free, cost/benefit 

optimised realisation of numerous electromobility applications such as electric bikes, cargo bikes, mopeds, and 

kickscooters. For more information, visit https://swobbee.de/en 

 

Sobre a Boost Logistics  
Boost Logistics is a fleet management brand, that provides solutions to allow our clients to optimize and prolong the 

useful life of a fleet of last-mile equipment’s. We are a team of professionals in the industry, with experience since 

the first micro mobility brand started operations in Lisbon. Our services include full main tenance to equipment, 

collect and deploy operations, relocating vehicles from low-use to high-use areas, recharging batteries, performing 

battery swaps and storage of our customer’s fleet. We are client- and KPI-driven and always looking for the most 

sustainable and optimized operations. For more information, visit https://boostlogistic.com/ 
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