
Bike Sharing
a mobilidade na sua cidade



O ContextoO Contexto
Em 1911 nascem as primeiras empresas de componentes para 
bicicletas.
Mas seria durante a década de 50 e 60 que surgiriam em 
Águeda pequenas empresas que manufaturavam umas para as 
outras, e que deram origem ao reconhecido cluster industrial 
especializado.

A partir dos anos 80, as potencialidades, ambição e pretensões 
tornam-se europeias e mundiais e este setor demonstrou uma 
enorme capacidade de renovação e de adaptação às novas 
exigências de mercado.

FactosFactos
• As bicicletas elétricas (e-bikes) são mais 

rápidas; aumentam as distâncias percorri-
das, cansam menos o utilizador e auxiliam 
a realizar as subidas das cidades

• A meta para a população portuguesa da 
quota modal do uso da bicicleta é de 7,5% 
até 2030

• O Bike Sharing pode ser integrado no MaaS 
– Mobility as a Service: através do paga-
mento de uma subscrição, possibilitando o 
acesso dos utilizadores a diferentes modos 
de transporte. O futuro da mobilidade 
urbana incluirá a bilhética integrada com o 
transporte público.

A EvoluçãoA Evolução
O primeiro sistema, implementado em Amesterdão, remonta a 
1965 onde cinquenta bicicletas brancas (witte fietsenplan) são 
espalhadas para uso da população.

Em Portugal só começaram a ser implementados estes  siste-
mas em 2020, com o projecto BUGA na cidade de Aveiro, com 
350 bicicletas e 30 locais de estacionamento.
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fonte: The Bike-sharing World Map

evolução nº de cidades com sistema
de bicicletas partilhadas
(até 2015)
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SISTEMA
BICICLETAS 

PARTILHADAS
LIGHTMOBIE

Solução One-Stop-ShopSolução One-Stop-Shop
Um dos nossos fatores diferenciadores é a nossa oferta de uma solução integrada, flexível e completa 
de todos os componentes de um Sistema de Bicicletas Partilhadas (SBP). Dentro do nosso portefólio de 
produtos é possível encontrar o que necessita para o SBP se materializar: a consultoria e apoio ao proje-
to, o modelo de bicicleta de acordo com as necessidades, docas bonitas e robustas, totems recheados 
de tecnologia e software apelativo e intuitivo.
Conseguimos ainda realizar o desenvolvimento de soluções inovadoras, caso a fasquia nos seja elevada! 

Covilhã 
Doca individual
com fundação

Lousada 
Doca agrupada
com fundação

Lisboa 
Doca individual
sem fundação

Urban 
Elétrica ou Convencional

Lyon 
Convencional

SeiaÁgueda Aveiro Vilamoura

Bicicletas
As bicicletas são a alma do sistema! Os nossos dois modelos 
abrangem as necessidades de qualquer SBP, oferecendo uma 
montagem flexível de acordo com as necessidades do cliente.

Docas
Os nossos pontos de descanso e armaze- 
namento das bicicletas são robustos, este- 
ticamente agradáveis e fáceis de usar. 
Cada modelo oferece caracteriticas únicas 
e que coadunam com o projeto desejado.

Totems
Tratamos cada projeto como sendo único, como tal oferecemos 
quatro modelos de totems – o ponto de comando da operação. 
Com vários extras a nível de sensores, videovigilância, ecrã 
informativo ou iluminação, conjugamos  design apelativo 
com tecnologia.

É sem dúvida o componente que une todos 
os outros.  A plataforma de gestão é intuitiva 

e personalizável com vários módulos, 
permitindo interagir com toda a operação.

E nossa aplicação móvel facilita a 
utilização do sistema!

Software

Como sabemos que o segredo para um 
SBP bem-sucedido é o planeamento, 

oferecemos entre os nossos serviços a 
possibilidade de acompanhamento 
profissional durante os estágios de 

conceção e implementação, assim 
como acompanhamento operacional. 

Consultoria

imag. original: Global Street Design Guide Book



PersonalizaçãoPersonalização
Todas as peças têm espaços 
definidos e reservados a 
personalização. 

concebido, desenvolvido e produzido em Portugal

ExperiênciaExperiência
Exemplos de alguns projetos em território europeu em que instalamos, operamos ou repara-
mos diferentes tipologias de bicicletas partilhadas e estações.

Águeda

Alcochete

Alenquer

Alijó

Alvito

Bragança

Caldas da Rainha

Covilhã

Lisboa (EMEL)

Lousada

Mesão Frio

Monção

Oliveira de Azeméis

Pombal

Seia

Valença

Vila Nova de Cerveira

Vilamoura

Graciosa (Açores)

Torminho (Espanha)

Salvaterra do Minho (Espanha)

Tui (Espanha)



Quando começamos 
a pedalar juntos?

Parque empresarial do Casarão
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A. 
3750-041 Aguada de Cima . Portugal

+351.967 176 349 | geral@lightmobie.pt
 
www.lightmobie.pt
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