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1. Introdução
Considerando as necessidades atuais das pessoas, a distribuição de mercadorias em meio
urbano é uma atividade inevitável. Todos os dias são realizadas compras, que se traduzem
em entregas. Porém, estas atividades têm produzido externalidades menos positivas para
o ambiente, traduzindo-se em toneladas de emissões de CO2 bem como outros gases com
efeito de estufa.
Para cumprir os objetivos estabelecidos pela União Europeia em relação à diminuição das
emissões, para além das novas abordagens na melhoria da gestão de tráfego e melhorias
nos transportes públicos - tendo em conta as novas tecnologias - têm-se também adotado
algumas medidas relacionadas com o desenvolvimento de campanhas de sensibilização,
especialmente com enfoque na mobilidade elétrica. Atualmente as bicicletas e scooters
elétricas apresentam-se como meios de transporte atraentes, amigos do ambiente e
economicamente mais acessíveis, podendo servir como substituto ao automóvel para
algumas atividades. A grande vantagem da assistência elétrica consiste em possibilitar
que maiores distâncias sejam percorridas, bem como enfrentar declives acentuados.
Neste contexto, o presente documento tem como objetivo fornecer as orientações para
uma implementação de longo prazo de sucesso no âmbito das bicicletas e scooters
elétricas no transporte de mercadorias.

2. Projeto PRO-E-BIKE
O projeto PRO-E-BIKE promove a utilização de bicicletas e scooters elétricas
(comummente chamadas ‘E-bikes’) – para a entrega de mercadorias e transporte de
passageiros entre organismos públicos e privados em áreas urbanas Europeias. Os
principais grupos-alvo são empresas de distribuição de mercadorias ou com distribuição
própria de produtos (por exemplo, entregas ao domicílio de refeições) e a administração
pública nas cidades piloto.
As ações do projeto estão direcionadas para a captação de mercado das E-bikes e para
promover as políticas que estimulem a utilização das mesmas como meio de transporte
urbano. Desta forma, o projeto PRO-E-BIKE tem como objetivo a mudança de
comportamento de grupos-alvo nas áreas urbanas manifestando-se na sua decisão de
substituir os veículos movidos a combustíveis convencionais por E-bikes. Os pilotos entre
os grupos-alvo irão não só ajudar a alcançar os objetivos do projeto, como também irão
permitir a demonstração dos efeitos mensuráveis em termos de redução das emissões de
CO2 e poupanças energéticas pela inclusão das E-bikes nos meios de transporte urbano.
Neste contexto, a Câmara Municipal de Torres Vedras bem como a empresa municipal
dos serviços de Água e Saneamento (SMAS) de Torres Vedras ajudaram-nos a cumprir
os objetivos e promover a utilização das bicicletas e scooters elétricas no transporte de
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mercadorias e passageiros, sendo que testaram alguns destes veículos por um período de
6 meses, na cidade piloto. Esta experiência teve como objetivo dar oportunidade a
importantes grupos-alvo de testarem E-bikes nas suas atividades profissionais, para uma
maior familiaridade e conhecimento na tecnologia.
Em termos globais, esperamos que com as ações previstas pelo PRO-E-BIKE, haja uma
mudança no transporte de mercadorias dos veículos convencionais para as E-bikes e,
desta forma, não só reduzir o ruído e a poluição local nas áreas urbanas, mas também
reduzir o congestionamento, poupar energia e criar novas oportunidades de mercado para
a economia local.

3. Objetivo do documento
Este documento pretende compilar as actividades e acções que permitam uma
implementação de longo prazo de sucesso no âmbito da mobilidade elétrica,
especificamente relacionada com a utilização de bicicletas e scooters elétricas para o
transporte de mercadorias e pessoas. Este documento considera a estratégia nacional ao
nível da mobilidade elétrica e apresenta a estratégia e medidas concretas que a Câmara
de Torres Vedras tem vindo a adoptar para facilitar e aumentar a utilização deste tipo de
veículos.
Tendo em conta que um dos objetivos deste documento é o de apresentar informação útil
para outras cidades, algumas questões iniciais são sugeridas para análise, de modo a que
possa haver uma implementação de sucesso noutras cidades. São elas:


Qual é a situação atual da cidade piloto em termos de mobilidade em bicicleta
elétrica (para transporte de mercadorias e/ou passageiros)?



Quais são as principais limitações e barreiras?



Que tipo de objetivos já foram traçados e se já foram implementados?



Quais são as principipais oportunidades?



Como será a mobilidade na cidade daqui a 5 anos?

Para tal, é necessário definir o melhor possível as medidas mais adequadas e exequíveis,
e oferecer a informação suficiente para os decisores, em termos de:


Objetivos da medida



Descrição da medida



A instituição que está responsável pela sua implementação



Como avançar com a medida



Quais os grupos alvo
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Estimativa dos custos



Quantificar/qualificar os efeitos dessa ação no ambiente

Deve considerar-se não só a definição das medidas, bem como a sua adequabilidade de
implementação, juntamente com as partes interessadas mais relevantes, que neste caso
são os decisores políticos.

4. Planos Estratégicos em Portugal
Em Portugal existem dois documentos estratégicos que é importante mencionar. Um deles
é o Plano de Promoção da Bicicleta e Outros Modos Suaves (Ciclando), desenvolvido em
2012 pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT) e o outro, mais recente, é
o Portugal Bike Value - A Road Map for Cycling in Portugal, que surgiu do trabalho que
a Universidade de Aveiro e a ABIMOTA têm vindo a desenvolver no âmbito das suas
actividades e de colaboração conjunta. Estes dois documentos têm um horizonte temporal
de 5 anos - 2020.
4.1 Plano de Promoção da Bicicleta e Outros Modos Suaves - Ciclando
O Plano de Promoção da Bicicleta e Outros Modos Suaves surgiu da necessidade de
refletir sobre a relevância ambiental, económica e social que o uso dos modos suaves têm
vindo a assumir na mobilidade e no espaço urbano e que tem sido alargado à participação
de entidades da Administração Local. O plano reconhece que embora Portugal apresenta
uma repartição de modos de transporte não muito diferente do padrão da União Europeia
quando se referere às delocações por automóvel (sendo que este é o meio de transporte
mais utilizado), porém, nas deslocações usando modos suaves, o panorama é bem menos
animador, com as deslocações em bicicleta representarem apenas 1,6% em 2010, sendo
que a média europeia é de 7,4%.1
O Plano reconhece que a mobilidade ciclável deve ser encarada como uma componente
importante na promoção da mobilidade sustentável, devendo, por isso, integrar-se de
forma coerente com políticas de ordenamento do território, de ambiente, de saúde e de
finanças. Reconhece ainda a importância de existir uma coordenação entre diferentes
áreas da Administração Pública e outros stakeholders, tais como ONGs, associações de
ciclistas ou indústria da bicicleta, tendo em conta que esta coordenação cabe a nível
nacional.
O Plano aponta dois Objetivos Estratégicos estruturantes:
1)
Colocar a bicicleta e o “andar a pé” no centro da vida quotidiana dos cidadãos;
2)
Educar para uma mobilidade sustentável e para os modos suaves.
O desenvolvimento destes objetivos estratégicos, pretendem ser atingidos através de
vários Eixos de Atuação, tais como:
 Planeamento da mobilidade urbana (Programas “Bicicleta, amiga do Transporte
Público”, “Planear, fazer e observar”, “Mobilidade em empresas e polos” e
“Infraestruturar para os modos suaves”);
1

Fonte: Eurobarómetro sobre Política de Transportes, 2007 e 2010
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Estímulo à iniciativa empresarial (Programa “Inovar para modos suaves”);
Sensibilização dos cidadãos, das empresas e da sociedade (Programas “Circular
com qualidade e segurança”, “Incentivar a bicicleta” e “Organizar e Comunicar”);
Capacitação de competências (Programas “Educar para os modos suaves” e
“Desenvolver Competências”).

Relativamente às competências nacionais na mobilidade elétrica, o plano reconhece que
Portugal reúne um conjunto de competências que poderão contribuir para alcançar uma
posição de destaque no mercado dos veículos elétricos ligeiros. Para além disso,
reconhece que existe um potencial de desenvolvimento e crescimento nacional neste
mercado global, tendo em conta a estrutura criada para a mobilidade elétrica -Mobi.E -;
da capacidade de inovação da Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas,
Ferragens, Mobiliário e Afins (Abimota); das competências instaladas ao nível do design
e da prototipagem rápida do CEIIA (Centro para a Excelência e Inovação na Indústria
Automóvel); da experiência consolidada de fabricantes em sistemas partilhados de
bicicletas convencionais e elétricas; e por fim, dos recursos humanos qualificados em
áreas tecnológicas relevantes e de empresas com capacidade de inovação e experiência
em logística industrial.
Em relação às bicicletas elétricas, o plano menciona que a bicicleta elétrica é cada vez
mais uma solução de mobilidade bem como uma afirmação de estilo de vida, assumindose como uma alternativa em cidades onde a orografia é mais acentuada, como é o caso de
muitas cidades portuguesas (incluindo Torres Vedras). O plano reconhece que a bicicleta
elétrica pode contribuir para o aumento do número de utilizadores de bicicleta uma vez
que reduz o esforço físico necessário numa bicicleta convencional. No entanto, apontam
como obstáculos, o seu elevado preço e a inexistência de uma cultura urbana de
mobilidade sustentável em Portugal.
4.2 Road Map Portugal Bike Value
O Portugal Bike Value surgiu de um esforço de concertação institucional, empresarial e
cívico para colocar a bicicleta na agenda dos poderes públicos e reforçar a criação de
valor em torno da bicicleta. Este documento resultou de um esforço de universidades, das
empresas e da sociedade civil em Portugal. O documento é um Roadmap para 2014 –
2020 e inspirou-se no trabalho desenvolvido pela European Cyclists' Federation2 dando
enfoque a quatro dimensões:


Cidades e Territórios cicláveis;



Promoção dos Modos Suaves e a Economia Verde



Internacionalização e Atracção de Investimento Estrangeiro;



I&D, Inovação e Empreendorismo.

Em cada um destes temas, surgiram ideias e propostas de Ação, as quais são apresentadas
2

http://www.ecf.com/news/ecflaunched-a-think-tank-on-eu-roadmap-for-cycling/
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na Tabela abaixo. Da Tabela 1, é relevante notar que apenas 3 ideias estão íntimimamente
relacionadas com as bicicletas elétricas e aplicadas à logística urbana ou de possiblidades
de negócio. Isto demonstra como em Portugal, existe ainda um longo caminho pela frente
no sentido de reforçar a cultura de bicicleta.
Tabela 1: Propostas de Ação (Fonte:Road Map Portugal Bike Value)

Tema
Cidades e
Territórios
cicláveis

Promoção dos
Modos Suaves e a

Ideias/Propostas de Ação
1) Reduzir a velocidade e diminuir a presença automóvel nos
centros urbanos, como agenda central à qualificação das
cidades - coexistência e partilha da rua por todos os
utilizadores;
2) Apostar em infra-estruturas soft do território, tais como
programa de apoio ao estacionamento para espaço público,
empresas comercias (r/c), grande empresas públicas, fábricas
e residências particulares;
3) Adopção de medidas legislativas, tais como, seguro escolar;
licenciamento urbano; sinalização de zonas 30;
4) Melhorar a articulação com TP – tornar possível o transporte
de bicicletas nos TP;
5) Construir e publicar um “Código da Rua”, tirando partido do
trabalho já desenvolvido e publicado por vários agentes;
6) Aproveitar oportunidades para introduzir a deslocação em
bicicleta no dia-a-a-dia, como por exemplo programa de
promoção da actividade física nas escolas;
7) Adoptar medidas simbólicas que abram caminho à alteração
de paradigma;
8) Criar redes locais de stakeholders, tendo por exemplo as
ações das associações de utilizadores do espaço público;
9) Apostar na formação de técnicos e profissionais do sector;
10)
Organizar mercado de trocas entre cidades – trasferência
de know-how e experiências;
11)
Agir sobre a mudança de comportamentos;
12)
Estudar formas de como chegar aos que ainda não usam
a bicicleta;
13)
Criar um regime de simplificação administrativa para
projectos relacionados com mobilidade sustentável, por
exemplo via verde para mobilidade sustentável;
14)
Procurar incorporar as ideias/propostas nas diferentes
estratégias públicas - economia verde, ordenamento do
território, segurança rodoviária, regeneração urbana,
turismo;
15)
Criar uma rede de embaixadores da mobilidade em
bicicleta;
16)
Desenvolver estudos que avaliem o valor da bicicleta;
17)
Estimular a criação de um cluster nacional da
mobilidade;
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Tema
Economia Verde

Ideias/Propostas de Ação
18)
Ter mais atenção no potencial das e-bikes e nas
medidas de racionalização energética do sector dos
transportes;
19)
Aproveitar o potencial das redes de Eurovelo e Plano
Nacional de Ecopistas;
20)
Alargar a rede de estabelecimento bike-friendly
seguindo outros exemplos (Bikotel);
21)
Aproveitar e potenciar a relação entre TICE e bicicleta
na linha do projecto Lisboa Horizontal;
22)
Melhorar a comunicação das infra-estruturas cicláveis
existentes;
Internacionalização 23)
Aprofundar o conhecimento da evolução e do contexto
e Atracção de
actual;
Investimento
24)
Criar espaços de diálogo entre empresas, sector público
Estrangeiro
(a nível local, regional e nacional) e utilizadores para
perceber como os territórios podem ser mais amigos do
investimento no sector das bicicletas em termos de
licenciamento, solos, infra-estruturação, energia, burocracia,
test-bed de produtos;
25)
Organizar iniciativas conjuntas de promoção das
empresas do sector através de participação em feiras (estudar
a possibilidade de organizar uma representação nacional no
Velo-city 2016 em Taiwan);
26)
Apoiar iniciativas de reconhecimento internacional das
empresas do sector na área da inovação, design, utilização
de TICE;
27)
Incentivar apoios à indústria e aos movimentos e
iniciativas de promoção do uso da bicicleta;
28)
Aprofundar a reflexão sobre as vantagens/desvantagens
da utilização da marca Portugal nas empresas exportadoras
do sector;
29)
Dar a conhecer o trabalho realizado junto de mercados
emergentes e próximos (CPLP);
30)
Desenvolver iniciativas que visem a redução dos custos
da bicicleta, como por exemplo o IVA, no quadro dos
condicionalismos externos (legislação europeia);
31)
Aprofundar o conhecimento dos mecanismos de
patrocínio de projectos de promoção da bicicleta das
empresas (SRAM Foundation);
32)
Aprender com sectores emergentes, como por exemplo a
canoagem (produção, prática do uso e território de teste);
I&D, Inovação e
33)
Estimular a noção empresarial e social de cultura local
Empreendorismo
da bicicleta inspirado no trabalho da Velo Cultura;
34)
Estudar o potencial da micro-logística em bicicleta vantagens em termos de custos e personalização, condições
de desenvolvimento, riscos;
35)
Estudar o potencial do BTT na promoção do
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Tema

Ideias/Propostas de Ação
desenvolvimento rural;
36)
Apoiar empreendedorismo e o surgimento de pequenos
negócios em torno da bicicleta.

5. Planos estratégicos em Torres Vedras
O Município de Torres Vedras localiza-se na costa oeste de Portugal e a sua cidade, Torres
Vedras, está localizada a cerca de 46 km de Lisboa. Apresenta uma área de 407,1
km2,dividida por 20 freguesias, com um número total de 79 465 habitantes (Censos 2011).
A cidade de Torres Vedras há muito que tem vindo a agir para uma melhor mobilidade
urbana, mais sustentável e equitativa. Desde o ano de 2006 que é atribuída ao Município
a Bandeira Verde, galardão que comprova que foram atingidos os objetivos definidos para
esses anos. No ano de 2013, o Município de Torres Vedras obteve uma pontuação superior
a 70%, resultado do empenhamento e do trabalho continuado nestas áreas do
desenvolvimento sustentável.
Neste sentido, é relevante referir alguns dos documentos que foram elaborados para
Torres Vedras com vista à prossecução dos objectivos de sustentabilidade:
i) Estratégia de Mobilidade para a Cidade de Torres Vedras (2007)
ii) Plano de Mobilidade para a cidade de Torres Vedras (2007)
iii) Plano para a mobilidade elétrica de Torres Vedras (2010)
iv) Plano da Rede de Ciclovias Urbanas (2010);
v) Plano de Ação para a Sustentabilidade Energética de Torres Vedras (2013).
5.1 Estratégia de Mobilidade para a Cidade de Torres Vedras
A Estratégia de Mobilidade para a Cidade de Torres Vedras 3, foi um trabalho realizado
em 2007 pelo Instituto Superior Técnico (IST), que pretendeu diagnosticar as principais
debilidades do sistema de transportes da cidade e definir um conjunto de medidas para a
melhoria da mobilidade e da qualidade de vida em toda a cidade.
Esta estratégia baseou-se nos principais objetivos considerados essenciais para uma
política de mobilidade de acordo com os padrões estabelecidos na Europa:
 Redução da utilização do transporte individual;
 Melhoria do serviço de transporte público e das condições de utilização dos modos
suaves;
 Promoção dos modos suaves - andar a pé e bicicleta;
 Intervenção no estacionamento como ferramenta de controlo do acesso ao centro
3

http://www.cm-tvedras.pt/assets/upload/paginas/2013/07/05/estrategiamobilidade/estrategiamobilidade.pdf
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urbano;
Revitalização dos principais eixos rodoviários, garantindo maior segurança e
equidade entre o veículo particular, o transporte coletivo e o peão;
Otimização da logística urbana (dos serviços de cargas e descargas) de forma a
reduzir o seu impacto no tráfego rodoviário e no ambiente.

5.2 Plano Municipal para a Mobilidade Elétrica - Torres Vedras
Em 2010 foi aprovado o Plano Municipal para a Mobilidade Elétrica para a cidade de
Torres Vedras. Este plano teve o horizonte de 2010 a 2015 e enquadrou e programou
ações de promoção, incentivo e implementação da mobilidade elétrica no município,
devidamente articuladas com as orientações nacionais para a mobilidade elétrica. Seis
medidas de incentivo para a adoção de veículos elétricos em Torres Vedras foram
identificadas neste plano: 1) Estacionamento dedicado a veículos elétricos; 2) Isenção
total da taxa de estacionamento; 3) Programas de renovação de frotas com veículos
elétricos; 4) Microgeração de energia junto das áreas de carregamento; 5) Modelos de
negócio e equipamentos associados às áreas de carregamento (Instalação de três internet
hotspots na fase inicial do projeto e Vending e publicidade); 6) Promoção de sistemas de
partilha de veículos.
A cidade de Torres Vedras faz parte da rede portuguesa das 25 cidades aderentes à
mobilidade elétrica - Rede Nacional de Mobilidade Elétrica (MOBI.E), onde se previu a
instalação elétrica de 56 pontos de carregamento até 2015.
5.3 Plano da Rede de Ciclovias Urbanas
Torres Vedras é uma cidade com uma forte tradição ciclística, com diversas figuras
reconhecidas do ciclismo nacional. Neste sentido, e com o objetivo de aumentar o uso da
bicicleta como forma de deslocação diária nos percursos urbanos, foi aprovado o Anteprojeto do Plano da Rede de Ciclovias Urbanas de Torres Vedras, em Novembro de 2010.
A área de intervenção abrangia 247 ha da cidade de Torres Vedras. O Município torreense
está desde então empenhado em promover as vantagens do uso de bicicleta, reforçando
as suas vantagens, tais como:
 Nova opção de transporte urbano rápido, flexível e prático;
 Acessível à maioria da população;
 Sem consumo de combustíveis fósseis;
 Sem emissões atmosféricas;
 Baixos níveis de ruído;
 Ciclo de vida do equipamento é mais sustentável do que todos os outros modos
de transporte, na fabricação, reparação e final de uso;
 Uso reduzido do espaço público - um lugar de estacionamento automóvel equivale
a cinco para bicicletas, que em média podem ser usadas por quinze pessoas por
dia;
 Favorece a intermodalidade - bicicletas públicas no sistema de transporte público;
 Fortalece a identidade local – “Torres Vedras terra de ciclistas”.
A rede de ciclovias urbanas projetada totalizava 14,6 Km. Para além disso, o Município
de Torres Vedras apresenta ainda uma rede de ciclovias de lazer: a ciclovia Barro-
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Expotorres, com 3,2 Km; ciclovia Porto Novo-Santa Cruz, com 7,0 Km; ecopista do Rio
Sizandro, com 23,6 Km. É possível iniciar-se o percurso numa extremidade da rede e
percorrer os 33,8 Km totais disponíveis.
5.4 Plano de Ação para a Sustentabilidade Energética de Torres Vedras
Mais recentemente, em 2013, foi elaborado pela Câmara Municipal de Torres Vedras, o
Plano de Ação para a Sustentabilidade Energética. O Plano foi delineado tendo por base
a Estratégia e Política Europeia bem como as Estratégias e Políticas Nacionais.
O plano admite que os fatores determinantes para o seu sucesso são o forte compromisso
político; a definição de iniciativas concretizáveis e realistas; e uma monitorização efetiva,
que permita uma avaliação contínua da implementação e adaptação das iniciativas ao
longo do período de execução.
Os transportes, que representam cerca de 34% no total das emissões do concelho, foi um
dos sectores considerado de intervenção prioritária, bem como os edifícios (residenciais,
de serviços e públicos.
Foram identificadas 61 iniciativas e com a sua implementação estima-se a obtenção de
um valor total de redução de emissões de CO2 de 117 730 toneladas, o que corresponde a
uma redução aproximada de 29%, até ao ano de 2020.

6. Medidas em Torres Vedras
Tendo em conta os planos anteriormente referidos, esta seção pretende referir algumas
das medidas implementadas em Torres Vedras, como impulsionadoras de uma melhor
mobilidade e tendo em conta a mobilidade de bicicletas/scooters elétricas.
Importa referir que a Federação Portuguesa de Cicloturismo e utilizadores de Bicicleta,
atribuiu ao Município de Torres Vedras o “Prémio Nacional da Mobilidade em Bicicleta”,
em Setembro de 2013. A comissão Europeia também distinguiu o município de Torres
Vedras, durante o Fórum CIVITAS 2014, na área da mobilidade, recebendo um prémio
de boas práticas na área da mobilidade sustentável, devido ao Sistema de Gestão de
Estacionamento da Cidade, na vertente de Tecnologia e Inovação, onde estão inseridas as
bicicletas urbanas “Agostinhas”. E durante este ano de 2015, O Município de Torres
Vedras foi galardoado com o selo "A Smart Project for Smart Cities", atribuído pela
INTELI que distingue boas práticas de inteligência urbana.
Para além destes prémios, o Município de Torres Vedras tem vindo a participar em vários
projetos europeus, nomeadamente o PRO-E-BIKE e o REPUTE. Ambos os projetos
promovem a mobilidade elétrica em âmbitos diferentes.
6.1 Sistema Integrado de Gestão do Estacionamento - SIGE
O Sistema Integrado de Gestão do Estacionamento (SIGE) tem o objetivo de resolver os
conflitos no uso do espaço público de estacionamento entre residentes e utilizadores
pendulares. Para além disso, o SIGE pretende disciplinar e fiscalizar o correto uso do
espaço. A melhoria da gestão do estacionamento tem influência na mobilidade das
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pessoas residentes e dos visitantes, quer ocasionais quer diários, e pretende ainda
estimular o uso de modos suaves de transporte - pedonal e bicicleta.
O SIGE é suportado por uma infraestrutura tecnológica integrada e centralizadora, que
engloba a fiscalização do estacionamento automóvel, o sistema partilhado de bicicletas
“Agostinhas”, os selos de residente/comerciante e a fiscalização do estacionamento, que
recorre a novos meios de comunicação de tecnologia GPRS e a novas formas de energia,
nomeadamente a energia fotovoltaica.
Algumas medidas complementares ao SIGE, tal como o Novo Terminal Rodoviário,
parques periféricos (Park & Ride) e a Sinalização das Bolsas de Estacionamento foram
implementadas.
6.2 Sistema partilhado de bicicletas - Agostinhas
O município de Torres Vedras disponibiliza um sistema de aluguer de bicicletas públicas,
chamadas de Agostinhas, em homenagem ao ilustre ciclista torriense Joaquim Agostinho.
As bicicletas Agostinhas estão distribuídas por 11 Estações de Bicicletas Públicas
distribuídas pela cidade, nomeadamente, junto às escolas, áreas comerciais e serviços
públicos, disponibilizando bicicletas convencionais e elétricas. Para além disso, também
estão disponíveis bicicletas com cadeiras para crianças e cestos de transporte de pequenos
objetos.
Para utilizar as bicicletas é necessário fazer um registo prévio, e posteriormente será
atribuição o cartão de adesão. Para retirar uma bicicleta da sua estação é através deste
cartão com tecnologia de proximidade. O software Bicicard permite a consulta da
disponibilidade de bicicletas nas estações a partir de um computador ou telemóvel com
acesso à internet, no link: www.agostinhas-tvedras.pt.
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Figura 1: Estação das bicicletas Agostinhas, junto ao Terminal Rodoviário e do Park & Ride Expotorres

6.3 Info Days – PRO-E-BIKE
No âmbito do projeto PRO-E-BIKE, foram organizados dois Info Days pela Occam, com
o apoio da Câmara Municipal de Torres Vedras. O primeiro teve lugar a 14 de Março de
2015 no Mercado Municipal de Torres Vedras e o segundo, decorreu no âmbito da Semana
da Mobilidade Europeia, no dia 19 de Setembro de 2015, junto ao Terminal Rodoviário.
Estes Info Days tiveram como objetivo a promoção e divulgação do uso de bicicletas e
scooters elétricas na distribuição de mercadorias, para determinados grupos-alvo. Este
tipo de evento pretende informar e esclarecer a possíveis novos utilizadores sobre os
benefícios e custos da utilização destes veículos. E foi nesse sentido, que no segundo
evento esteve presente a Norauto, fornecedor de bicicletas e scooters elétricas, mostrando
alguns dos seus veículos. O público-alvo teve oportunidade de testar as bicicletas
elétricas.
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Figura 2: PRO-E-BIKE Info Days em Torres Vedras

O público-alvo do primeiro Info Day foi maioritariamente o comércio local e a população
mais idosa. No segundo Info Day, o público-alvo foi maioritariamente jovens estudantes.
Um pequeno questionário foi realizado às pessoas que se aperceberam do stand. A grande
maioria afirmou que as bicicletas e scooters elétricas são uma boa opção para substituir
os veículos convencionais no transporte de mercadorias em meio urbano, apontado como
grande benefício as questões ambientais, económicas e até a facilidade de utilização.
6.4 Experiências piloto - CMTV e SMAS
A Câmara Municipal (CMTV) e os Serviços Municipais da Água e Saneamento (SMAS)
de Torres Vedras aceitaram o desafio de testarem alguns veículos nas suas atividades. A
Câmara Municipal testou bicicletas elétricas (A2B Hibrida 24 e 26), durante um período
de 6 meses na distribuição de materiais e correspondência para escolas do Município e
para ser utilizado pelos funcionários quando em serviço. Após a experiência, a CMTV
decidiu que irá comprar uma bicicleta elétrica Babboe Transporter.E para a recolha de
cartão e papel. Os serviços municipais SMAS testaram uma scooter elétrica Govecs nas
suas atividades de leituras da água, também por um período de 6 meses. Estas duas
experiências piloto, reforçam o empenho do Município na mudança de paradigma.
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Figura 3 – Bicicleta elétrica utilizada pela Câmara Municipal de Torres Vedras durante o piloto

Veículo elétrico do projeto REPUTE
Através do projeto MOOVE Oeste – Portugal, um veículo elétrico abastecido por energia
solar está a ser disponibilizado gratuitamente para experimentação a partir do Terminal
Rodoviário de Torres Vedras. Esse veículo pode ser utilizado no perímetro urbano de
Torres Vedras durante duas horas, entre as 8h e as 18h, mediante solicitação.
Esta opção insere-se no modelo de mobilidade que Torres Vedras tem vindo a impulsionar,
sendo que quem chega ao Terminal Rodoviário tem cinco formas de se deslocar até ao
centro da cidade: a pé, de bicicleta Agostinha, de TUT, de táxi ou por veículo elétrico.
O projeto MOOVE Oeste - Portugal está inserido no projeto europeu REPUTE Renewable Public Transport Enterprise – que tem como objetivo criar um enquadramento
no Espaço Atlântico que incentive a inovação nas empresas para promoverem o uso de
energias renováveis nos transportes públicos.
Este projeto surgiu de projetos anteriores relacionados com o transporte em matéria de
energia, de suporte à interoperabilidade, intermodalidade e continuidade das redes de
transporte existentes.
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Figura 4: Veículo elétrico do projeto REPUTE (Fonte: CMTV)

7. Conclusões
Tendo em conta que o objetivo deste documento é gerar informação útil para outras
cidades, demonstrando o panorama nacional e mais especificamente a nível local, em
Torres Vedras, conclui-se que para uma implementação de longo prazo de sucesso no
âmbito da mobilidade elétrica, mais especificamente bicicletas e scooters elétricas para
transporte de mercadorias e pessoas, é necessário não só a existência de planos
estratégicos, como também a implementação de medidas concretas.
Neste sentido, a cidade piloto de Torres Vedras tem feito um trabalho intenso desde 2007,
com planos estratégicos e aplicando medidas concretas, que têm vindo a demonstrar o
compromisso da Câmara Municipal em mudar o paradigma, para uma mobilidade mais
sustentável. Ainda neste contexto, a participação da CMTV em projectos europeus, tais
como o PRO-E-BIKE ajudam na disseminação e comunicação a vários tipos de públicoalvo.
Neste momento, a Câmara Municipal de Torres Vedras está desenvolver o Plano de
Mobilidade para o Município de Torres Vedras – PMT, com a abordagem SUMP
(Sustainable Urban Mobility Plan), demonstrando assim o seu compromisso com o futuro
sustentável na área da mobilidade.
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