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Micromobilidade
Circ alarga serviço de trotinetas partilhadas a todo concelho
de Cascais
A Circ vai estender o serviço de partilha de trotinetas elétricas a todo o concelho de Cascais,
com a particularidade da recolha e do estacionamento só poderem ser feitos nos 40 pontos
de partilha existentes. Além disso, os veículos podem ser localizados na app MobiCascais,
sendo a primeira vez em Portugal que um serviço de sharing está disponível numa aplicação
de mobilidade de um município.
Em junho, a Câmara Municipal de Cascais e a Circ tinham arrancado com um projeto-piloto
em Carcavelos. Todavia, o alargamento a todo o concelho estava dependente da
possibilidade da integração das trotinetas na app MobiCascais. Numa primeira fase, são
mais de 40 pontos de partilha disponibilizados. A ideia é, com o contributos dos utilizadores,
encontrar novas opções de estacionamento e, assim, alargar a rede de partilha dos modos
suaves em Cascais, tanto trotinetas como bicicletas.
Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, explica que “no
prosseguimento de uma política amiga do ambiente e de alagamento da mobilidade,
Cascais vai, uma vez mais, inovar”. Segundo o autarca, “é a primeira vez em Portugal que
um serviço de sharing está disponível numa aplicação de mobilidade de um município. E
para evitar a sensação caótica evidenciada noutras cidades do país com as trotinetas
deixadas onde calha, introduzimos em Cascais a obrigatoriedade de iniciar e terminar as
viagens nos pontos de estacionamento sinalizados pelo município. Com esta medida, vamos
simultaneamente aumentar a capacidade de mobilidade de todos e contribuir para que o
concelho não tenha um aspeto indisciplinado”.
Já Felix Petersen, diretor-geral da Circ em Portugal, considera que “a Circ continua afirmar o
seu compromisso em promover os modos de transporte sustentáveis em Portugal. Desde o
início que transmitimos a nossa enorme vontade em integrar os nossos serviços de partilha
na app MobiCascais, uma aplicação de mobilidade integrada única no país e estou certo que
esta parceria com o município será uma mais-valia para quem pretende viajar no concelho”.
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