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Mobilidade partilhada
As trotinetas elétricas Circ chegam a Gaia
A cidade de Vila Nova de Gaia já disponibiliza as trotinetas elétricas da Circ. Na fase de
arranque do projeto de mobilidade partilhada na localidade nortenha, vão estar ao dispor dos
utilizadores 150 trotinetas, espalhadas por 19 pontos de partilha junto à zona ribeirinha. “O
objetivo é proporcionar à população local e a todos os visitantes uma nova forma de
mobilidade, mais ecológica e mais rápida face a outras soluções”.
Vila Nova de Gaia passa assim a ser a décima cidade portuguesa a ter trotinetas Circ, antiga
Flash, juntando-se a localidades como Faro, Lisboa, Coimbra, Maia, Almada, Cascais,
Gondomar, Matosinhos e Figueira da Foz. A frota da Circ conta com o modelo desenhado e
desenvolvido pela empresa, construído para permitir uma experiência de condução mais
segura e confortável, com suspensões reforçadas, travões duplos, leds de sinalização e
rodas maiores.
“Gaia vem reforçar a estratégia da Circ de pôr à disposição das cidades um meio de
transporte que funcione de acordo com uma lógica intermunicipal, permitindo às pessoas
circularem de trotineta entre várias cidades vizinhas. Queremos dar um solução de
mobilidade urbana mais eficiente e ecológica para o Grande Porto”, afirma Felix Petersen,
diretor-geral da Circ para Portugal.
O desbloqueio das Circ tem um valor de um euro, ao qual acrescem 0,15 euros por minuto.
Para incentivar uma utilização responsável dos veículos, a Circ oferece um desconto de
50% no desbloqueio da viagem, a todos os utilizadores que estacionarem nas zonas de
estacionamento indicadas pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.
Na aplicação da Circ, disponível para os sistemas operativos Android e iOS, é possível ver
quais os lugares de estacionamento indicados pelo município.
A Circ conta com equipas próprias que asseguram, diariamente, o carregamento das
baterias, a verificação da segurança das trotinetas, o seu correto estacionamento e a sua
colocação nas zonas de estacionamento estabelecidas.
A Circ atingiu recentemente a marca de um milhão de viagens em toda a Europa, tendo
alcançado este número no espaço de 132 dias.
Por: Sara Pelicano
Fonte:

