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Mobilidade Partilhada
eCooltra chega a Lisboa com 170 motas elétricas
A eCooltra chegou a Lisboa trazendo consigo 170 motas elétricas e uma nova forma de
mobilidade partilhada para a capital portuguesa. A eCooltra é uma aplicação para telemóveis
que disponibiliza uma frota de scooters elétricas para qualquer utilizador que esteja
registado na sua plataforma. Sem jóia de adesão, qualquer utilizador paga apenas os
minutos que utilizou a mota, entre 0,29 e 0,24 cêntimos por minuto, consoante as opções
escolhidas. Esta empresa espanhola está presente em Madrid, Barcelona e Roma, tendo
agora chegado a Lisboa numa cerimónia de apresentação onde Pedro Pinto, country
manager da eCooltra em Portugal, e Timo Bluetefisch, CEO da Cooltra, apresentaram as
novas motas da cidade, num evento onde esteve presente o secretário de Estado da
Indústria, João Vasconcelos e o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Duarte Cordeiro.
No apresentação a eCooltra falou de uma "capacidade ilimitada" de investir em Lisboa caso
a tecnologia seja aceite e deixou a porta aberta para a chegada a mais cidades portuguesas
no futuro. Com um investimento de 750 mil euros, calcula-se que as 170 scooters
disponíveis sirvam mais de 25 mil utilizadores em Lisboa.
Para aderir a esta nova forma de mobilidade urbana basta instalar a aplicação, fornecer os
dados necessários, como o nome, morada, dados de identificação fiscal, cartão de débito ou
crédito e dados da carta de condução. Quanto à carta de condução será mesmo necessário
o envio de uma fotografia deste documento, para que se possa verificar as habilitações para
conduzir as scooters. De acordo com o Notícias ao Minuto caso se sinta desconfortável em
enviar os dados pelo telemóvel, pode deslocar-se a uma loja da eCooltra para que os dados
sejam verificados presencialmente.
Depois de estar registado, basta escolher a mota mais próxima de si num mapa
disponibilizado pela aplicação. Junta da mota vai poder desbloquear veículo bem como a
bagageira onde encontrará dois capacetes, toalhitas de limpeza e toucas higiénicas. Depois
de utilizar a mota terá apenas que a estacionar dentro da área de cobertura de serviço para
que possa fechar a sessão e pagar o valor devido.
A marca explica ainda que as baterias estarão sempre carregadas graças a uma equipa que
garante o carregamento elétrico das diferentes motas espalhadas pela cidade
A marca garante o carregamento constante das baterias graças a uma equipa de serviço
que circula constantemente pela cidade, a fazer a manutenção dos veículos e a trocar as

baterias descarregadas por baterias carregadas.
A tecnologia da eCooltra deve-se à portuguesa CeiiA que criou o sistema tecnológico para a
app.
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