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COM O CIRVE, A MOBILIZE ACELERA A 
ELETRIFICAÇÃO DAS AUTOESTRADAS IBÉRICAS 
 

 

 
Viajar de Portugal para França num automóvel elétrico é agora mais fácil. A Mobilize é parceira 
do projeto europeu CIRVE, que promove a e-mobilidade em toda a Península Ibérica, graças à 
instalação de 40 estações de carregamento rápido estrategicamente localizadas ao longo das 
principais vias. 

As infraestruturas de carregamento são uma parte essencial da mobilidade elétrica. O Grupo Renault 
é pioneiro e líder europeu nos automóveis totalmente elétricos e, através da sua marca Mobilize, atua 
muito para além dos limites do seu papel como construtor automóvel referência. Ao aderir ao projeto 
CIRVE – o acrónimo significa “Corredores Ibéricos de Infraestruturas de Recarga Rápida de Veículos 
Elétricos – a Mobilize ajuda a acelerar uma mobilidade livre de emissões de carbono. 

O objetivo que deu origem ao projeto CIRVE é ligar a Península Ibérica a outros países da União 
Europeia. O projeto reúne operadores de carregamento como a IBIL (líder do projeto e parceiro da 
Mobilize Power Solutions em Espanha), a EDP, a ENDESA, a GIC e a IBERDROLA, juntamente com 
a AEDIVE (a Associação Espanhola para o Desenvolvimento da Mobilidade Elétrica), o Centro 
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Português para a Excelência e Inovação, o CEIIA, e o Grupo Renault, através da marca Mobilize. O 
projeto é cofinanciado pela Comissão Europeia. 

Como demonstração da interoperabilidade – incluindo interoperabilidade transfronteiriça – e para 
inaugurar o projeto CIRVE, os parceiros conduziram um Renault ZOE E-TECH Elétrico através da 
Península Ibérica, desde Lisboa até Irun (no norte de Espanha, já perto da fronteira francesa). 

"Estamos particularmente orgulhosos de fazer parte do projeto CIRVE; esta iniciativa prova que os 
automóveis elétricos não se destinam apenas às cidades, mas também podem ser utilizados em 
viagens mais longas através das fronteiras nacionais. A instalação de infraestruturas de carregamento, 
ao longo das autoestradas e vias principais, é uma parte essencial da implantação, em larga escala, 
da mobilidade elétrica e da consequente redução da pegada de carbono do sector automóvel", afirma 
Clotilde DELBOS, CEO da Mobilize "Para tornar ainda mais fácil a utilização de automóveis elétricos 
em todo o tipo de viagens, a Mobilize lançou o “Mobilize Charge Pass”, que dá acesso a mais de 
260.000 pontos de recarga, em toda a Europa, com um único cartão. Este serviço já está disponível 
em Espanha. “ 

**** 

Sobre a Mobilize  

A Mobilize gere a mobilidade, a energia e os serviços de dados. É parte integrante do Grupo Renault. Construída 
em torno de ecossistemas abertos, a Mobilize oferece soluções de mobilidade flexível e promove uma transição 
para soluções energéticas sustentáveis, como delineado no objetivo do Grupo Renault de alcançar a neutralidade 
de carbono e fomentar o crescimento dentro de uma economia circular. 

 


