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“Acredito que, em breve, a capacidade 
de armazenamento das baterias 
permita ultrapassar a capacidade 
dos depósitos de combustível”

A MOBI.E apresentou recentemente um novo 
posicionamento.
Quer, por favor, explicá-lo aos nossos leitores? A adoção 
de um novo posicionamento significa que até aqui algo 
estava mal, em termos de rede pública de carregamento 
para veículos elétricos?
A MOBI.E teve um papel importante durante os últimos cin-
co anos, que coincidiu com o denominado período transi-
tório e em que desempenhou o papel de Entidade Gestora 
(EGME), Operador, Comercializador, Promotor e Conselheiro. 
No fundo, fez um pouco de tudo para que hoje a mobilida-
de elétrica seja uma realidade em Portugal. Com a entrada 
na fase plena de mercado ocorrida em 1 de julho de 2020, 
a MOBI.E, S.A. teve, naturalmente, de rever o seu posiciona-
mento à luz do Regulamento de Mobilidade Elétrica, focando 
a sua intervenção no mercado enquanto EGME e enquanto 
instrumento público, com o reforço do seu papel de promotor 
do desenvolvimento da mobilidade sustentável, de forma a 
dar um contributo sólido para ajudar a alcançar os objetivos 
definidos para a descarbonização: o Roteiro para a Neutrali-
dade Carbónica define que o setor da mobilidade e transpor-
tes seja neutro em termos de emissões em 2050 e o Plano 
Nacional Energia e Clima 2030, aprovado pelo Governo em 
maio de 2020, projeta como meta para o setor da mobilidade 
e transportes uma redução de gases de efeito de estufa de 
40% até 2030.
 
Com o fim da fase-piloto na mobilidade elétrica nacional, 
tendo os agentes privados passado a intervir diretamente 
na operação e comercialização do carregamento elétrico, 
qual é agora o papel da MOBI.E?
Em plena fase de mercado regulado, a MOBI.E irá concentrar-
se no seu papel de Entidade Gestora da rede de Mobilidade 
Elétrica (EGME), fazendo a gestão dos fluxos de informação 

relativos aos consumos e financeiros relacionados com a uti-
lização da rede Mobi.E. Ao mesmo tempo, iremos monitorizar 
a evolução do mercado, intervindo, sempre que se justificar 
no desenvolvimento da rede Mobi.E, quer disponibilizando 
mais ferramentas tecnológicas, quer investindo pontualmen-
te no crescimento da infraestrutura de carregamento para o 
qual o setor privado não mostre apetência para investir.

A MOBI.E fez recentemente referência ao modelo de 
mobilidade elétrica em vigor em Portugal como sendo o 
melhor para os utilizadores de VE, podendo inclusive servir 
de exemplo para outros países.  Quais são as vantagens 
deste modelo?
A MOBI.E acredita que Portugal dispõe do melhor modelo 
para a mobilidade elétrica e, nesse sentido, procura torná-lo 
numa referência ao nível externo. As principais vantagens 
prendem-se com: i) integrado com o setor elétrico, o que per-
mite aos utilizadores utilizarem a rede Mobi.E tanto em casa 
como na rua; ii) o papel atribuído ao setor público (regular 
e monitorizar) e o papel atribuído ao setor privado (comer-
cializar e operar) estão perfeitamente definidos; iii) permite 
a otimização da capacidade instalada da rede energética evi-
tando apagões por picos de utilização; iv) centra-se na me-
lhor experiência para o utilizador, uma vez que ao ter acesso 
a um ponto da Rede, tem acesso a toda a Rede Mobi.E; e v) o 
seu funcionamento assenta numa plataforma digital que per-
mite criar a rede Mobi.E. A título de exemplo, outros países 
começam a constatar as mais-valias da solução portuguesa e 
a analisar a forma de a importar, como é o caso da cidade de 
Hamburgo, Turquia ou mesmo o Reino Unido.

Em sentido contrário, o nosso país já não parece ser 
grande exemplo no que toca à rede de carregamento de 
veículos elétricos...  Há cerca de um ano, um estudo da 
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“A rede Mobi.E terminou 
o ano de 2020 com 1417 
postos de carregamento 
(3076 tomadas), dos 
quais 258 são postos de 
carregamento rápido, 
e com uma cobertura 
geográfica superior a 80% 
do total dos municípios 
do país (incluindo regiões 
autónomas)”

Federação Europeia dos Transportes e Ambiente (T&E) 
colocava Portugal no 7.º lugar dos países europeus com 
maior necessidade de investir nesta área;  desde então, 
essa situação mudou?
Nos próximos anos temos objetivos ambiciosos para o cresci-
mento da rede de carregamento, de forma a poder responder 
ao expectável crescimento do parque de veículos elétricos em 
função de um cada vez maior número de motorizações ofere-
cidas pelos construtores. Só no último ano, duplicámos pra-
ticamente a oferta da rede de carregamento, o que, por si só, 
é um fator que indicia a mudança da situação. Importa ainda 
frisar a vantagem do nosso modelo que não é devidamente 
valorizada nestas comparações com outros países, uma vez 
que a disponibilidade de acesso é efetuada a toda a Rede Mo-
bi.E e não em função do comercializador com quem o utiliza-
dor contrata, o que permite uma utilização mais eficiente da 
infraestrutura disponível.

Em novembro passado foi anunciado que até final de 2020 
a rede MOBI.E contaria com 1400 postos de carregamento.  
Essa previsão foi atingida?  Pode-se dizer hoje que a rede 
pública de carregamento chega já a todo o país? 
A rede MOBI.E terminou o ano de 2020 com 1417 postos de 
carregamento (3076 tomadas), dos quais 258 são postos de 
carregamento rápido, e com uma cobertura geográfica supe-
rior a 80% do total dos municípios do país (incluindo regiões 
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autónomas), o que confere uma dispersão geográfica desta 
tecnologia extremamente interessante e uma sólida base de 
partida para continuar a crescer.

E para este ano de 2021, qual é o objetivo em termos de 
expansão da rede?
O objetivo de crescimento médio para os próximos cinco 
anos é de duplicação anual da capacidade de carregamento 
de rede Mobi.E. Este ano vamos concluir o alargamento da 
rede a todos os Municípios do País e voltar os nossos inves-
timentos para a criação de um piloto focado no aumento de 
potência da infraestrutura. A estes acrescem ainda os diver-
sos investimentos que têm vindo a ser anunciados pelo se-
tor privado e por diversas autarquias, o que contribuirá para 
alargar a oferta e, com isso, a confiança dos utilizadores para 
optarem pela mobilidade elétrica.

Além do número de postos, a velocidade de carregamento 
é igualmente fator decisivo no caminho para a 
democratização dos carros elétricos recarregáveis.  Em 
termos de postos rápidos e mesmo ultrarrápidos, o que 
está previsto para curto e médio prazo na rede nacional 
(além dos projetos privados já conhecidos)?  Há previsão 
de quando poderão estar em exploração no terreno os 
12 PCUR que foram recentemente motivo de concurso 
público? E, já agora, os 10 hubs (incluindo posto PCUR) que 
estiveram igualmente a concurso público?
Conforme referido, o investimento da Mobi.E irá centrar-se este 
ano no aumento da potência. Inserido no Programa de Estabili-

zação Económica e Social aprovado pelo Governo, iremos pro-
mover a instalação de 10 hubs – cada um composto por 1 Posto 
de Carregamento Ultrarrápido de 150 kW (PCUR), 3 Postos de 
Carregamento Rápido de 50 kW (PCR) e 5 Postos de Carrega-
mento Normal de 22 kW (PCN) –, a que acrescem mais 12 PCUR, 
espalhados por 12 cidades do País. Neste momento, os concur-
sos encontram-se a decorrer e prevê-se que os postos de car-
regamento irão entrar em exploração ao longo do 2º semestre 
deste ano. A estes investimentos devem ser adicionados aque-
les que quer os municípios, quer o setor privado estão a promo-
ver, que envolvem também PCURs e, sobretudo, PCRs.

Apesar de começar a ser usual ver, tanto em meio urbano 
como nas autoestradas, postos de abastecimento de 
combustível que disponibilizam carregadores para VE, não 
acha que – tal como parece ir acontecer noutros mercados – 
alguma intervenção a nível legislativo no sentido de tornar 
essa oferta obrigatória poderia ser uma medida decisiva, 
ao ajudar a vulgarizar os postos de recarga elétrica? 

“O investimento da Mobi.E 
irá centrar-se este ano 
no aumento da potência”
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“Em pouco tempo 
(carregar um veículo 
elétrico) tornar-se-á 
uma tarefa ainda 
mais simples”

Sem colocar de parte a possibilidade de vir a existir uma in-
tervenção legislativa que possa vir a determinar essa obri-
gatoriedade em função de critérios a definir, o crescimento 
que temos verificado na infraestrutura de carregamento nos 
últimos meses e os anunciados para os próximos permitem-
nos encarar com otimismo a afirmação crescente da mobili-
dade elétrica, ainda para mais no contexto de saúde pública 
adverso que atravessamos que é fortemente condicionador 
da mobilidade.

Concorda que, pese embora o tema da mobilidade elétrica 
ser agora do domínio público e não mais reservado a um 
punhado de “early adopters” e de meios especializados, 
existe ainda um grande desconhecimento por parte 
dos consumidores, a começar pelas muitas dúvidas e 
confusões sobre o carregamento elétrico? Em seu entender, 
o que deveria/poderia ser feito para ajudar a acelerar a 
informação? E que papel poderá ter nisso a MOBI.E? 
Vivemos uma era em que a divulgação de informação está à 
distância de um clique. Esta rapidez facilita que tanto a “boa” 
informação como a “má” coexistam, conduzindo paradoxal-
mente a um sentimento coletivo de desinformação. Também 
a mobilidade elétrica não foge a este fenómeno, com a agra-
vante de ser uma tecnologia relativamente recente e, por isso, 
pouco conhecida, o que favorece a criação de mitos e de in-
verdades. Torna-se necessário combater este estado. A estra-
tégia da MOBI.E, com o seu novo posicionamento, pretende 
também responder a este desafio em duas vertentes: por um 
lado, tornando-se uma entidade de referência em termos de 
informação produzida no setor da mobilidade elétrica e, por 
outro, investindo na promoção e divulgação de informação, 
como forma de educar para a mudança que coletivamente 
almejamos de sermos uma sociedade ambientalmente mais 
sustentável.

Em 2020, mesmo com o mercado automóvel fortemente 
condicionado pela pandemia, os veículos elétricos 
recarregáveis (BEV e PHEV) registaram recordes de 
vendas, colocando ainda mais Portugal no “top” europeu.  
Ainda assim, não raras vezes ouvimos o comentário de 
alguém que afirma não aderir ainda à mobilidade elétrica 
por considerar não existirem postos de carregamento 
suficientes e/ou o tempo de recarga ser muito demorado.  
Que responderia o Presidente da MOBI.E a esses 
comentários?
A transição para a mobilidade elétrica é um processo que não 
se esgota de um momento para o outro. O ano de 2020 foi 
um ano histórico para a mobilidade elétrica em Portugal. Ao 
termos conseguido atingir a fase plena de mercado, tornámos 
também a mobilidade elétrica uma certeza. Atingimos o pon-
to do não retorno. Este será o primeiro ano de consolidação 
desta nova tecnologia que nos vai levar na próxima década a 
atingir os objetivos traçados pelo PNEC 2030. Para isso, vamos 
também investir em campanhas de informação e divulgação 

que permitam esclarecer todos os potenciais atores das vanta-
gens em aderirem à mobilidade elétrica, contribuindo de forma 
construtiva para a criação de um sentimento geral de confian-
ça que permita às pessoas conscientemente evoluírem para 
padrões de mobilidade cada vez mais sustentável.

Da mesma forma que as estatísticas 2020 indicam vendas 
recorde de veículos recarregáveis, há algum dado oficial 
que permita conhecer os números do carregamento 
elétrico no último ano em Portugal?
Os consumos durante o ano de 2020 foram afetados pelo 
período de confinamento que atravessou quase todo o 2º tri-
mestre. Contudo, no final do ano o consumo na rede Mobi.E 
acabou por registar um crescimento de 10% quando compa-
rado com o consumo verificado durante o ano de 2019.

A mobilidade elétrica vai por certo continuar a crescer e, 
com ela, também a necessidade de mais e melhores postos 
de recarga para “abastecer” os veículos plug-in.  Como 
alguém sintetizou, “para os utilizadores, carregar um VE 
deverá ser uma tarefa tão simples e clara como encher 
o depósito numa estação de serviço”.  Em seu entender, 
daqui a quanto tempo será isso possível? 
Em pouco tempo tornar-se-á uma tarefa ainda mais simples. 
A possibilidade que temos de poder carregar um veículo elé-
trico quando estamos a descansar, a trabalhar, nas compras 
ou numa outra qualquer atividade torna tudo muito mais 
simples. Acresce que também o desenvolvimento tecnológi-
co que temos vindo a assistir, quer na capacidade das bate-
rias, quer na potência dos carregadores, permite aproximar 
cada vez mais os tempos de carregamento com os tempos de 
abastecimento e acredito que, em breve, a capacidade de ar-
mazenamento das baterias permita ultrapassar a capacidade 
dos depósitos de combustível, com uma vantagem adicional 
que se traduz num custo mais baixo. Algumas destas vanta-
gens são já uma realidade, outras ainda vão demorar um par 
de anos a atingir, mas será, certamente, mais cedo do que 
tarde, uma vez que os investimentos em inovação e desen-
volvimento dos construtores estão focados na evolução das 
motorizações elétricas. n


