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Galp e Habitat Invest criam parceria para serviços de 

mobilidade elétrica em edifícios 

 Primeiros projetos arrancam já este ano, num total de 250 parqueamentos preparados 

para carregamento de veículos elétricos em três empreendimentos em Lisboa 

 Os clientes vão ter acesso a novas soluções de mobilidade partilhada em condomínios e a 

energia da Galp, adaptadas ao perfil de consumo de cada cliente e em condições competi-

tivas 

 

A Galp e a Habitat Invest criaram uma parceria para serviços de mobilidade elétrica em edifícios 

residenciais, que inclui a oferta de serviços inteligentes de carregamento elétrico de veículos e de 

soluções de mobilidade partilhada entre condóminos. 

Os primeiros projetos abrangidos por esta parceria, localizados em Lisboa, ficarão disponíveis já este 

ano, num total de 250 parqueamentos preparados para o carregamento de veículos elétricos previstos 

para os novos empreendimentos “Duque 70”, na Av. Duque de Loulé, “Línea Residences”, na Av. 5 

de Outubro e “Valrio”, na Av. de Berlim. A Galp assegurará a instalação das wallbox para cada cliente. 

No caso do “Valrio”, o edifício contará ainda com uma solução inovadora desenvolvida pela Galp para 

mobilidade partilhada pelos condóminos e que será replicada noutros empreendimentos. 

A parceria entre a Galp e a Habitat Invest vai também abranger o fornecimento de energia verde da 

Galp nos empreendimentos da Habitat, com oferta de soluções competitivas e adaptadas ao perfil de 

consumo de cada cliente. 

A tendência de os clientes optarem por soluções de mobilidade mais sustentáveis, partilhadas e com 

base em ferramentas digitais é cada vez mais assinalável, sendo Portugal o quinto país da Europa 

onde a compra de viaturas elétricas mais cresceu em 2020. 

Com esta parceria inovadora, a Galp e a Habitat Invest continuam a reforçar o seu posicionamento 

como referências nos respetivos sectores – energético e imobiliário – com a oferta de soluções de 

mobilidade elétrica para os seus clientes, promovendo opções energéticas mais verdes e contribuindo 

para um futuro mais sustentável. 

 

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 11 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  

 

https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/mobilidade-eletrica/
https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/solucoes-galp
https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/wallbox-galpelectric
https://casa.galp.pt/energias/eletricidade-verde
https://casa.galp.pt/energias/eletricidade-verde
https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/mobilidade-eletrica/
https://galp.com/pt/pt/particulares/estrada/mobilidade-eletrica/
https://www.galp.com/corp/pt/sustentabilidade
http://www.galp.com/
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Sobre a Habitat Invest 

Fundada em 2001, a HABITAT INVEST é um promotor nacional de referência, com 14 projetos em curso, representando 

um total de 1.149 unidades residenciais e 6 espaços de retalho, com uma área global de construção de 220 mil metros 

quadrados, que significam um investimento de 399 milhões de euros. A empresa tem desenvolvido a sua atividade com 

especial foco em temas de sustentabilidade e no desenvolvimento de conceitos inovadores de mobilidade para os projetos 

que desenvolve e implementa. A estratégia comercial para 2021/22 passam pela aposta na promoção da mobilidade 

sustentável como solução prioritária para os seus clientes e também na criação de espaços residenciais diferenciados que 

tenham um impacto positivo para a saúde dos seus ocupantes. Nesta última perspetiva, a HABITAT INVEST celebrou, em 

2020, um protocolo com a NOVA Medical School para o programa co/vida20, que visa a qualificação do edificado que melhor 

traduza no seu contexto e apropriação do espaço as orientações e normas da Direção Geral de Saúde e Autoridades de 

Saúde. O projeto de reabilitação Duque 70, em Lisboa, foi o primeiro edifício residencial em Portugal a receber a certificação 

deste programa.  
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