Comunicado à Imprensa
Carregamento rápido condicionado
A Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos - UVE, manifesta o seu total
desagrado pela forma abusiva com que os operadores da mobilidade elétrica,
Mobiletric e Galp, decidiram desligar os Postos de Carregamento Rápido, por
si operados, sem qualquer aviso prévio aos seus clientes e utilizadores da rede
pública de carregamento. Esta atitude inaceitável, deixou vários utilizadores de
veículos elétricos, que estavam em viagem com as suas famílias, sem
possibilidade de regressar às suas casas, tendo necessidade de recorrer a
carregamentos em tomadas domésticas ou ao reboque das suas viaturas.
Esta intervenção foi justificada com o estado muito degradado das fichas
CHAdeMO dos respetivos PCR que alegadamente punham em causa a
segurança dos seus utilizadores. Para a UVE, não está em causa a necessidade
de interrupção dos postos. Aliás, a UVE no dia 21 de fevereiro deste ano, já
tinha alertado para o estado de degradação de algumas fichas CHAdeMO e a
necessidade de se desligarem alguns PCR, para salvaguardar a segurança dos
seus utilizadores e a respetiva substituição das fichas danificadas. O que não
podemos aceitar é tal intervenção, o desligar dos PCR, ser executada sem aviso
prévio e durante um fim de semana, nesta fase inicial da mobilidade elétrica e
da sua Rede de Carregamento, quando todos sabemos que a Rede é
insuficiente e ainda não cobre todo o território, nem disponibiliza alternativas.
À MOBI.E, como entidade gestora da Rede Pública de Carregamento, tendo
tido conhecimento prévio desta intervenção, cabia-lhe exigir aos operadores o
anúncio público e prévio do desligar dos PCR, e, não tendo os operadores em
causa procedido em conformidade, deveria ter sido ela própria a avisar os
utilizadores da Rede de Carregamento, de que é a gestora, desta situação, o
que veio a acontecer, tarde, e já com as consequências referidas para os
utilizadores de veículos elétricos.
Nesta fase inicial, jovem e imatura em que os diversos players do mercado da
mobilidade elétrica estão a dar os primeiros passos, são as chamadas dores de
crescimento, todos temos que ter em atenção que situações como a descrita
são muito más para o avanço da mobilidade elétrica e para a sua credibilização.
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Uma última palavra para os utilizadores de veículos elétricos e para alguma falta
de cuidado no manuseamento dos respetivos equipamentos, que devem ser
preservados através do seu correto uso. Alertamos, assim, todos os operadores
para nos seus respetivos Postos de Carregamento afixarem instruções claras
sobre como utilizar os equipamentos. A UVE irá também lançar uma Campanha
sobre a utilização dos Postos de Carregamento Normal (PCN) e dos Postos de
Carregamento Rápido (PCR).
Cabe-nos a nós, os utilizadores, zelar pelos equipamentos e fazer o uso correto
dos mesmos.
Entre todos, utilizadores, operadores dos postos, comercializadores para a
mobilidade elétrica, fabricantes de sistemas de carregamento, marcas
automóveis, concessionários e a gestora da Rede - a MOBI.E, levaremos a bom
porto esta tarefa gigantesca de lançar os alicerces de uma nova, mais limpa,
mais eficiente, mais económica, e, mais, muito mais sustentável, forma de
mobilidade dos humanos, que é a mobilidade elétrica.
Saudações Elétricas,

Lisboa, 13 de março de 2018
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