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Recomendações 

O programa nacional Mobi-E 

foi lançado oficialmente em 

meados de 2009, tendo sua fase 

piloto terminado em Junho de 

2011 com a implantação de 1300 

estações de carregamento lento e 

50 de carregamento rápido. Para 

além disso, o programa instalou 

um sistema de pagamento      

através de dispositivos de   

comunicação pessoal (e.g. 

smartphones, tablets, portáteis), 

que permite ao utilizador     

seleccionar a operação de carre-

gamento mais adequada à      

optimização do consumo de 

energia, permitindo ainda       

analisar os custos de mobilidade. 

No entanto, o programa não   

c o n s e g u i u  e n vo l v e r  o s           

consumidores esperados e, em 

2012, apenas uma reduzida frota 

u t i l i zo u  o s  p o s t o s  d e               

carregamento existentes em todo 

o país. 

A divergência entre as ideias 

iniciais do governo e a         

existência de uma infra-

estrutura pronta mas sem utili-

zação levou à análise deste caso, 

em particular da política        

portuguesa de mobilidade     

eléctrica. Nesta análise foram 

tidos em conta o papel do     

Estado na promoção da         

transição tecnológica para um 

s i s t e ma  de  m ob i l id ad e         

alternativa, das ambições       

nacionais para a mobilidade 

eléctrica, o processo de criação 

de conhecimento associado a 

esta política pública e o impacto 

desta na sociedade. 

 Os processos de          

formulação de política 

pública devem incluir uma 

reflexão em torno dos   

indicadores a utilizar. De 

facto, é mais razoável     

partir para a resolução de 

um problema com base 

numa realidade mensurada, 

do que conceber políticas 

sem uma caracterização do 

problema de forma     

objectiva, informada e 

reflectida, deixando a     

fundamentação da política 

pública só ao nível da     

dialéctica partidária.  

A formulação da política 

pública deverá incluir    

elementos para a sua      

avaliação em várias fases 

(e.g. ex-ante, durante e ex-

post), elementos estes que 

também devem incluir 

indicadores. A contratação 

de estudos de apoio à    

decisão deve ocorrer antes 

da decisão política.  
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No início de 2005, o recém-eleito governo português encontrou 

condições favoráveis para iniciar um esforço de mudança             

tecnológica, promovendo a mobilidade eléctrica através                

da criação de uma infra-estrutura de carregamento.                         
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Resultados Preliminares 

A análise dos dados recolhidos revela que não houve sucesso na tentativa de promover uma      

transição para os veículos eléctricos. O programa teve problemas significativos na sua formulação, 

desenvolvimento e implementação. De facto, os estudos preparatórios foram escassos, a            

sustentação dos argumentos foi tardia e bastante controversa, e alguns actores queixaram-se de 

confusão e de exclusão. Apesar de ter concluído o objectivo de instalar a infra-estrutura, as      

ambições iniciais governamentais não se concretizaram e os efeitos da política foram escassos. Os 

resultados mostram ainda que, neste caso, o Estado foi voluntarista em termos do seu papel na   

promoção do desenvolvimento através de políticas de tecnologia. Além disso, os resultados     

apontam também para a existência de problemas frequentes com a formulação de políticas de    

tecnologia. 

Metodologia 

 

Este trabalho combinou pesquisa bibliográfica, análise de documentos oficiais, um questionário e 

entrevistas preparatórias, semi-estruturadas e em profundidade, realizadas entre Outubro de 2011 e 

Abril de 2013. O questionário e as entrevistas semi-estruturadas foram concebidos especificamente 

para lidar com a natureza sensível da informação solicitada, e evitar qualquer suspeita de uso    

indevido de informações. O questionário e as entrevistas foram confidenciais, anónimas e duraram 

em média uma hora, o que permitiu a recolha de informação a partir de uma posição privilegiada, 

e criou o espaço de confiança necessário entre o entrevistador e os decisores e outras partes      

interessadas envolvidas no programa para recolha de informação. 
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