
Docas virtuais
são solução
para trotinetas

Poder deixar as scooters
elétricas em qualquer lado
tem gerado problemas em
várias cidades europeias.
Mas é possível resolver
Trotinetas dentro de caixotes
do lixo, penduradas nas ár-
vores ou caídas nos passeios
tornou-se uma realidade diá-
ria em Lisboa e noutras cida-
des europeias. Se a principal
vantagem destas scooters é

estarem disponíveis em qual-
quer lugar, essa é também a
origem do problema. E a solu-

ção proposta por especialistas
em mobilidade urbana é criar
docas virtuais, ou seja, lugares
espalhados pela cidade onde
as trotinetas têm de ser obri-
gatoriamente deixadas para
que a aplicação no telemóvel
permita terminar a viagem.

"Uma solução possível é

adotar um sistema de geofen-
cing, ou seja, definir geogra-
ficamente uma cerca virtual
dentro da qual as pessoas são

obrigadas a deixar as scooters

para poderem fazer logoff. Es-
sas zonas podem ser colocadas
em cada frente de quarteirão,
onde haja espaço e não per-
turbe", descreve Filipe Moura,
professor no Instituto Supe-
rior Técnico e especialista em
mobilidade urbana. Com este
sistema, se deixar a trotineta
fora da área a aplicação con-
tinua a contar o tempo da via-

gem e a cobrar.
A necessidade de ter estações

— físicas ou virtuais — tem sido
defendida em outras cidades,
por exemplo em Austin, no
Estado americano do Texas.
E as start-upsjá começaram a
produzir soluções que permi-
tem estacionar trotinetas de

todas as operadoras existen-
tes, num espaço equivalente a
um lugar de estacionamento
para um carro e aproveitando
a energia solar para carregar
as baterias.

Em Lisboa, existem seis ope-
radoras diferentes. A Lime foi
a primeira a entrar no mer-
cado e é a que tem maior nú-
mero de scooters elétricas a
circular. E há novos pedidos a
serem analisados pela Câmara
Municipal de Lisboa, que é a
entidade responsável pela ges-
tão das várias formas de mo-
bilidade. Em cada viagem de
trotineta em Lisboa são feitos,
em média, dois quilómetros,
com uma duração que ronda
os 15 minutos e um custo entre
€2e€2,5.

A cidade conta ainda com as
bicicletas Gira, geridas pela
autarquia através da EMEL.
E desde fevereiro que a Über
disponibiliza 750 bicicletas
elétricas Jump, que também
não têm doca física. Para re-
solver o problema, sugere o

professor do IST, poderá ser
suficiente que as bicicletas
tenham obrigatoriamente de
ficar presas a um poste ou num
estacionamento para terminar
a viagem. Mas para isso, acres-
centa, também é necessário
ter mais estacionamentos de
bicicletas na cidade.
O inimigo não é a trotineta

"É preciso lutar contra a
ideia de que as trotinetas são

uma desgraça para a cidade
e é necessário não legitimar
o vandalismo de que têm sido
alvo. Esquecemo-nos de que
o inimigo para a mobilidade é

o automóvel porque nos habi-
tuámos de tal forma a ver um

carro mal estacionado que já
achamos isso normal", defen-
de o especialista.

A entrada das trotinetas em
Lisboa deu-se em 2018, que já
é internacionalmente consi-
derado como o ano da expan-
são destas scooters elétricas
em várias cidades do mundo.
Filipe Moura acredita que
as trotinetas vieram induzir
mais deslocações e não tanto
substituir a utilização de ou-
tros transportes. Ou seja, en-
quanto que a bicicleta é usada
em alternativa ao carro ou aos

transportes públicos, seja au-
tocarro ou Metro, a trotineta
é sobretudo usada para fazer
deslocações que, de outra for-
ma, talvez não fossem feitas,
nem a pé nem de carro.

A nível internacional, as tro-
tinetas elétricas têm sido tema
nos debates sobre mobilidade.
Não só pelos desafios que re-
presentam para a gestão das

cidades, mas também pelo
modelo de negócio e susten-
tabilidade financeira das em-

p/esas que prestam o serviço.
É que o nível de vandalismo e

a necessidade de permanente
manutenção das trotinetas e
bicicletas têm representado
um custo elevado. Em Lon-
dres, no mês passado, três
empresas de bicicletas parti-
lhadas sem doca retiraram-se
do mercado.

Em Lisboa, onde a trepida-
ção de andar sobre a calçada
causa ainda maior desgaste,
estima-se que o tempo de vida
de uma trotineta não exceda
em muito um mês. Se 2018 foi
ano de expansão, 2019 é ano
para traçar rumos e soluções.

'E preciso lutar
contra a ideia de que
as trotinetas são uma
desgraça", defende
Filipe Moura,
professor no IST
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