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Mobilidade sustentável
MobiCascais integra trotinetas da iomo
O MobiCascais vai apostar no lançamento de trotinetas elétricas para melhorar a mobilidade
dos cascalenses e dos visitantes do concelho. A parceira do município é a portuguesa iomo
. Numa primeira fase, as 30 trotinetas apenas estarão disponíveis para levantamento e
entrega nos três quiosques de biCas, situados na Guia, Eco Cabana e estação de Cascais.
Segundo o MobiCascais, as trotinetas poderão ser requisitadas por períodos de uma e
quatro horas, ou pelo dia todo (até às 19h). Além disso, para usufruir deste serviço, é
obrigatória a apresentação de um documento de identificação e o preenchimento de uma
declaração de responsabilidade.
O modelo de negócio da iomo em Cascais é assim diferente daquele que é praticado pelos
cinco operadores na cidade de Lisboa. Luís Reis, responsável da iomo, explicou à
Transportes em Revista que «a MobiCascais exige que o serviço seja integrado na sua
app, pelo que temos de fazer a integração entre a nossa [app] e a deles».
Em novembro passado, a Transportes em Revista falou com Luís Reis e Tiago Matos,
ambos fundadores da empresa. Na altura, ambos confessaram estar «a afinar alguns
pormenores» e que «muito em breve estaremos na rua». Sobre o lançamento, os
responsáveis afiançaram que «seguramente vamos ter o serviço disponível no início de
2019 e esperamos lançar cerca de 200 trotinetas». O objetivo está assim cumprido, não
em Lisboa, mas em Cascais.
«Estamos a confiar que uma empresa pequena como a nossa, que atua dentro do seu
mercado, tem uma capacidade maior de percepção das necessidades locais», disse
Tiago Matos.
Quando a Transportes em Revista foi conhecer os planos da iomo, questionou igualmente
os responsáveis sobre a importância do trabalho desenvolvido em conjunto com os
municípios para a aceitação de projetos desta natureza. Nas palavras dos fundadores,
«queremos sempre que seja um projeto de sucesso para todos. Tudo o que seja para
otimizar a mobilidade das pessoas, ótimo».
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