Identificação da empresa
A MOBI.E, S.A.
A MOBI.E, S.A. é uma sociedade de capitais públicos que tem por objetivo assegurar o
processo de transição para a mobilidade sustentável, designadamente, através da mobilidade
elétrica, atuando no mercado regulado como Entidade Gestora da rede de Mobilidade Elétrica
("EGME").

Missão
Gerir e monitorizar a rede de Mobilidade Elétrica (“rede Mobi.E”), em termos de fluxos elétricos,
de informação e financeiros.

Objectivos
Procurando responder ativamente ao Programa de Governo que prevê manter a aposta na
Mobilidade Elétrica através de um conjunto de medidas que visam facilitar a transição, a
MOBI.E, S.A. enquanto empresa do Setor Empresarial de Estado e Entidade Gestora da
Mobilidade Elétrica tem definidos os seguintes objetivos estratégicos:
1.

Garantir a existência de uma Rede de Mobilidade Elétrica em Portugal em pleno
funcionamento, assegurando a integração de todos os pontos de carregamentos
existentes, a interoperabilidade das várias propostas do mercado, fomentando a
concorrência e a livre escolha dos utilizadores de veículos elétricos;

2.

Promover a Mobilidade Elétrica em Portugal, criando condições para uma maior
adoção de veículos elétricos;

3.

Promover o alargamento da Rede de Mobilidade Elétrica, nomeadamente a sua
expansão para espaços privados, quer de acesso público, quer de acesso privado;

4.

Monitorizar o funcionamento da rede de mobilidade elétrica e respetivo impacto no
país, disponibilizando a respetiva informação a todos os interessados;

5.

Garantir a integração da Rede de Mobilidade Elétrica nacional nas várias redes e
iniciativas internacionais, assegurando a interoperabilidade do sistema nacional e o
acesso dos utilizadores nacionais às diversas redes internacionais, nomeadamente às
europeias;

6.

Prestar um serviço de qualidade garantindo os mais elevados padrões de eficiência;

7.

Reforçar o papel da empresa enquanto instrumento público para o desenvolvimento da
mobilidade sustentável.

Políticas da Empresa
Para prosseguir os objetivos a que se propõe, a MOBI.E, S.A. reflete os seus valores através
de comportamentos e atitudes responsáveis, profissionais, rigorosas, de qualidade, éticas e de
cidadania corporativa.
A MOBI.E, S.A. assenta a sua atuação e as suas políticas de gestão em três eixos essenciais:
Eixo 1 – Qualidade
Nesta fase de arranque, a prestação de um serviço de qualidade é fundamental para
garantir o sucesso e crescimento da rede Mobi.E, sendo um fator decisivo para a sua
credibilização depois de um período de cerca de 10 anos de avanços e recuos.

Eixo 2 – Cooperação
Num mercado novo e que está rapidamente a desenvolver-se, a cooperação entre os
diversos agentes é crucial para a afirmação da rede Mobi.E. A MOBI.E, S.A. enquanto
entidade pública responsável pela criação da rede piloto de postos de carregamento e
pelo desempenho das funções de EGME tem um know how e um posicionamento únicos
que permitem naturalmente desempenhar o papel de integrador de forma independente e
equidistante.
Eixo 3 – Eficiência
As empresas do Setor Empresarial do Estado pelo facto de utilizarem recursos públicos
deverão pautar a sua conduta por princípios de transparência e eficiência. Estes recursos
públicos são escassos pelo que deverão ser geridos de forma a garantir que a sua
utilização permite prestar à comunidade os melhores serviços possíveis.

Obrigações de Serviço Público
Não aplicável

Termos Contratuais da Prestação de Serviço Público
Não aplicável

Modelo de Financiamento Subjacente à Prestação de Serviço
Público
Não aplicável

