
 

 

Comunicado à Imprensa 

 

Apresentação do Projeto-Piloto 

Moove Oeste Portugal 

Arruda dos Vinhos 

 

No passado dia 5 de Março, foi apresentado no Auditório Municipal do Centro Cultural 

do Morgado, em Arruda dos Vinhos o Projeto-piloto MOOVE OESTE PORTUGAL e que 

consiste em colocar à disposição do cidadão em cada um dos 12 concelhos da Região 

Oeste, um veículo 100% elétrico (VE), abastecido através de um sistema solar-

fotovoltaico. 

O Projeto-piloto irá decorrer entre Abril e Junho de 2015 e tem como objetivo a 

demonstração do uso das energias renováveis e das tecnologias inteligentes nos 

transportes públicos em ambiente urbano. 

O Moove Oeste Portugal é promovido em Portugal pela Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, com o apoio da OesteSustentável (Agência Regional de Energia e Ambiente do 

Oeste) 

O Moove Oeste Portugal está inserido no projeto europeu REPUTE -Renewable Public 

Transport Enterprise. O projeto REPUTE visa criar um enquadramento no Espaço 

Atlântico para incentivar a inovação nas empresas que promovam o uso de energias 

renováveis nos transportes públicos. Tem como parceiros de projeto entidades dos 

Países do Espaço Atlântico, representantes dos sectores público, privado e académico, 

da Escócia, Irlanda do Norte, Inglaterra, França e Espanha. 



  

Estiveram presentes no ato de apresentação do Projeto-piloto responsáveis pelas 

entidades parceiras do projeto a nível nacional e internacional, entre elas os 

Presidentes das 12 autarquias participantes no projeto, responsáveis da OesteCIM e 

OesteSustentável, bem como o Coordenador do projecto REPUTE,Action Renewables, 

Dr. Terry Waugh 

No exterior, em frente ao Centro Cultural do Morgado foram ainda experimentados os  

veículos elétricos que serão disponibilizados à população a partir do próximo mês de 

Abril de forma gratuita. 

Durante a tarde teve lugar no mesmo local uma ação de formação para os técnicos 

que vão operar o sistema nos 12 Municípios participantes no Moove Oeste Portugal. 

Todo o registo de utilização será feito online numa plataforma criada para o efeito e 

que no final do projeto permitirá avaliar com rigor os seus resultados. 

Para agendamento de entrevistas sobre o projeto: susana.gustavo@oestecim.pt 

Tlf: 262 839 030 | Fax:262 839 031 | oestecim.pt | oestesustentavel.pt 

 

Notas adicionais sobre a OesteCIM: 

 A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) é composta pelos Municípios de 

Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, 

Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. Criada em 

2008,sucedendo à extinta Associação de Municípios do Oeste, tem sede nas Caldas da 

Rainha. Tem, entre outras, competências na área da promoção do desenvolvimento 

regional, incluindo o planeamento e a gestão de projetos comuns dos municípios. 

Notas adicionais sobre o programa REPUTE: 

O REPUTE está alicerçado no trabalho realizado em projetos anteriores de transporte 

em matéria de energia, de suporte à interoperabilidade, intermodalidade e 

continuidade das redes de transporte existentes. Trata-se de um projeto do Programa 

mailto:susana.gustavo@oestecim.pt


Operacional de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013, inserido na 

Prioridade 3 - Melhorar a acessibilidade e as ligações internas. 

Caldas da Rainha, 19 de março de 2015 


