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DECRETO LEGISLATIVO REGIONf\L N.0 17/2019 

. ·DEFINE A ESTRATEGIA PARA A IMPLEMENTAc;A.o oA. MOBILIDADE ELETRICA 

· NOS At';ORES 

; ' 

A Regiao Aut6norna dos A9ores tern irnplementado, nos ultimos an?s, uma polftica energetica 

alinhada com as orienta9oes e com os coinpromissos nacionais e intemacionais subscritos nesta 

tematica, mas tarnbem com novos desafios que, entretanto, tem surgido e aos quais tern sabido 

. corresponder. 

Atualmente, urn dos principais desafios com que a Humanidade se depara e o fen6meno das 

altera9oes climaticas, cujos impactes amea9am reverter decadas de desenvolvimento, com 

efeitos especialmente gravosos nos territ6rios mais frageis, como sejam as zonas costeiras e as 

ilhas. 

A luta contra os efeitos das altera9oes climaticas faz-se em dois pianos, atraves da mitiga9ao e · 

da adapta9ao. No plano da mitiga9ao, reduzindo as emissoes de gases com efeito estufa (GEE), . 

investindo na descarboniza9ao e no aumento da eficiencia energetica, tornando-a menos 

dependente dos recursos energeticos externo~. No plano da adapta9ao, implementando medidas 

que protejam os recursos, as pessoas e bens, aumentando a resiliencia aos impactes das 

altera9oes clirnaticas. 

Neste sentido, o Programa do XII Governo Regional dos A9ores definiu, para a area da energia, 

diversos objetivos que visam adotar ou refor9ar politicas de redu9ao de consumo de 

combustiveis f6sseis e de dependencia energetica face ao exterior, de prorno9ao de consumos. e 

comportamentos energeticamente eficientes, de aposta na inova9ao, na tecnologia e na 
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. · eficiencia energetica, bern c~mo potenciar · os A9ores, n~ contexto das regioes insulares e 

· ultraperifericas europeias, como urn _ verdadeiro laborat6rio de solu9oes para a mobilidade 

eletrica. 

Os A9otes reun~m co:Qdi96es ideais·para a implementayao da niobilidade eletrica, considerando . . . . 

. a cresce~te autonomia dos veiculos eletricos, as caracteristicas geognificas, fisiograficas e 

· ambientais de cada uma das ilhas e as suas dimensoes. Estas condi9oes, propiciam a existencia 

de percursos medios diarios relativamente curtos face a autonomia crescente dos veiculos 

eletricos e a evolu9ao tecnol6gica deste.setor, que esta fortemente empenhado em acompanhar 

a concretiza9ao do novo paradigma de deserivolvimento sustentavel, fomentando, ainda, a 

competitividade da Regiao, enquanto espayO insular, no contexto nacional, europeu e mundial~ 

0 designio da mobilidade sustentavel de b~se eletrica, sobretudo no setor dos transportes 

terrestres, publicos e privados, mas tambem nos setores social, do ambiente e do turismo, entre 

· outros, e hoje · uma aposta consensual que visa o desenvolvimento de urn novo eixo de 

crescimento da economia ayoriana de baixo carbono, associado a iriova9ao tecnol6gica, a 
partilha de novas formas de conectividade e a qualificayao ambiental, possibilitando, ainda, a 

integrayao de fontes de energia renovavel no sistema electroprodutor dos A9ores. 

Numa primeira fase, encontra-se em implementayao uma rede de carregamento de veiculos 

eletricos de acesso publico, que abrangera todas as ilhas e concelhos do arquipelago dos Ayores. 

Promover-se-a, tambem, a instalayao progressiva da rede de carregamento de veiculos eletricos 

em edificios em regime de propriedade horizontal, em empreendimentos turisticos e 

infraestruturas turisticas, sociais, recreativas, culturais e desjJOrtivas, entre outras, bern como 

em estabelecimentos e conjuntos comerciais, em parques de estacionamento de acesso publico 

e em opera9oes de loteamento urbano, tudo com o objetivo de proporcionar maior conforto e 

seguranya aos utilizadores dos veiculos eletricos, nos varios percursos e itinerarios que 

realizem, satisfazendo as necessidades imediatas ou emergentes de carregamento. 
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Serao, ainda, previstos inceiltivos e metas para a ado~tao da mobilidade eletrica que contemplein 

a dJscrimina~tao po~itiva dos utilizadores de veiculos eletricos dos A~tores, considerando a 

natureza estrategica e operacional deste tipo de mobilidade, incluindo na administra~tao publica 

. -e no setor publico empresarial, e desenvolv~das a9oes de sensibiliza~tao, de informa~tao e de 

promo~tao da mobili~ade eletrica, dirigidas aos diferentes publicos-alvo e setores de atividade. 

Esta estrategia de ~tua((ao sera acompanhada pela elabora~tao de instrumentos de planeamento 

da mobilidade eletrica, de ambito regional e municipal, que serao alvo de avalia~tao peri6dica. 

Nestes teimos, a impleinenta~tao da mobilidade eletrica nos A~tores sera suportada por urn 

programa robusto que visa a concretiza~tao de medidas e a9oes definidas pela estrategia adotada, 

constituindo-se como urn instrumento catalisador da participa((ao de entidades do sistema 

cientifico e tecnol6gico, das empresas, da administra~tao publica regional e da sociedade civiL 

Assim, a Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos A~tores decreta, nos termos da alinea 

a) do n.0 1 do m:tigo 227.0 da Constitui~tao da Republica·Portuguesa e do n.0 1 do artigo 37.0 e 

n.0 1 do artigo 54.0 do Estatuto Politico-Administrativo da Regiao Aut6noma dos A~tores, o 

seguinte: 

Capitulo I 

Disposi~oes gerais 

Artigo 1: 
Objeto e ambito 

0 presente diploma estabelece a estrategia para a implementactao da mobilidade eletrica na 

Regiao Aut6noma dos A9ores, adiante designada por RAA, considerando as suas caracteristicas 

geograticas, fisiograficas e ambientais. 
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Artigo 2.0 

Principios 

Sem prejuizo da aplicayao dos principios previstos na legisla9ao aplicavel, a implementavao da 

mobilidade eletrica na RAA deve respeitar os objetivos do desenvolvimento sustentavel, bern 

como o do acesso universal, em ccindi9oes de igualdade, a todos os cidadaos, empresas e demais 

organiza9oes publicas e privadas, assegur~ndo a sua concretiza9ao em cada uma das ilhas e em 

todos os concelhos do arquipelago dos A9ores. 

Artigo 3.0 

Prioridades estrategicas 

0 fomento da mobilidade eletrica na RAA deve estar alinhado com a~ orienta9oes politicas 

nacionais e europeias, em coerencia com as linhas de atua9ao da comunidade intemacional, em 

materias de transi9ao energetica e clima, e tern como prioridades estrategicas: 

a) Reduzir a dependencia energetica da RAA, no que respeita ao consumo de combustiveis 

f6sseis provenientes do exterior, bern como a imprevisibilidade dos custos para a economia 

resultantes da oscila9iio de pre9os associados aqueles; 

b) Contribuir para a redu9ao de emissoes de gases com efeito. estufa, como aposta na transi9ao 

energetica para uma economia . competitiva e de baixo carbono, assente num modelo 

democratico e justo de coesao territorial que potencie a gera9ao de riqueza e o uso eficiente 

de .recursos, mitigando, tam bern, os efeitos das altera9oes climaticas; 

c) Apostar, de forma significativa,·na produ9ao e consumo de energia eletrica proveniente de 

fontes renovaveis e end6genas, bern como no incremento da sua penetra9~0 nos diversos 

sistemas electroprodutores dos Avores, e.potenciar a mobilidade eletrica atraves da alocayao 

do consumo para o carregamento das baterias dos veiculos eletricos em periodos de vazio, 

garantindo condi9oes de seguran9a no abastecimento energ6tico; 
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d) Prom over a eficiencia energetica e apoiar a mobilidade sustentavel, estimulando a transi9ao 

energet~ca do setor dos ·transportes terrestres, sobretudo atraves da sua eletrificayao, 

incentivando a introdu9.ao · de vefculos eletricos e a instala9ao de infraestruturas de 

ca~egamento, ·bern como ~e servi9os de partilha de veiculos, · garantindo a melhoria da · 

qualidade anibiental, com vantagens para a saude publica; 

e) Sensibilizar a sociedade qivil para as vantagens da eficiencia energetica, da eletrifica9ao da 

economia, da descarboniza9ao dos transportes e da importancia do combate as altera9oes 

climaticas,. incentivando· a assun9ao de padroes de produ9ao e consumo de energia mais 

sustentaveis, atraves da ado9ao de comportamentos inerentes a economia circular da energia; 

f) Potenciar os A9ores, no contexto das regioes insulares e ultraperifericas europeias, como urn 

verdadeiro laborat6rio de solu9oes para a mobilidade eletrica e incentivar a investiga9ao, o 

desenvolvimento e a inova9ao nos sistemas de transportes, sobretudo terrestres, incluindo os 

individuais e os coletivos, bern como os afetos ao uso da administra9ao publica regional; 

g) Reduzir a fatura energetica para as familias e para as organiza9oes que optem por esta 

altemativa de mobilidade, contribuindo para o aumento da competitividade regional e para 

o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. 

Artigo 4.0 

Especificidades 

A RAA, considerando a sua natureza insular e arquipehigica, bern como as particularidades 

geograficas e ambientais que caracterizam as diversas ilhas, apresenta, no que respeita ao 

desenvolvimento da mobilidade etetrica, urn conjunto de especificidades, nomeadamente: 

a) 0 sistema eletrico regional esta repartido por nove sistemas isolados de energia, 

correspondentes a cada uma das ilhas, nao permitindo a interliga9ao entre estes, e por 

consequencia, nao sendo possfvel a transferencia da energia excedentaria prodilzida por 
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fontes end6genas e renovaveis de umas ilhas para as outras, tal como- acontece a nivel 

continental; 

b) 0 dimensionamento das . ilhas, com percursos medios diarios relativamente curtos face a 
. cresce~te autonomia dos ·veiculos ·eletricos e aos progresso~ tec~ol6gicos destes, e as suas 

particularidades fisiograficas, determinam menores necessidades de carregamento das 

baterias; 

c) A natureza · exuberante e distintiva de cada_- uma das ilhas do arquipelago da RAA e a 

qualidade ambiental que apresentam, associada a crescente notoriedade dos A9ores enquanto 

destino turfstico, impelem a perseCUyaO. dos objetiVOS atinentes ao desenvolvimento 

sustentavel, OS quais podeni ser robustecidos atraves da aposta na mobilidade eletriea; 

d) A condi9ao e o Estatuto Politico-Administrativo da Regiao Aut6noma dos A9ores, no 

contexto europeu, enquanto Regiao Ultraperiferica no ambito da Uniao Europeia, convocam 

a assun9ao de especiais responsabilidades na implementayao das politicas europeias 

relacionadas com a mobilidade eletrica e com a eficiencia energetica. 

Capitulo IT 

Implementa~ao da mobilidade eletrica 

Artigo 5.0 

Instrumentos de concretiza~ao 

1- A implementayao da mobilidade eletrica na RAA concretiza-se atraves da assun~tao de urn 

conjunto coerente, integrado e articulado de medidas e a~toes, nomeadamente: 

a) Implementa~tao da rede de carregamento de veiculos eletricos de acesso publico; 

b) Desenvolvimento da rede de carregamento de veiculos eletricos em: 
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i) Edificios em regime .de propriedade horizontal; 

ii) Etnpreendimento~ turisticos; 

! 

Hi) lnfraestruturas turisticas, sociais, recreativas, culturais e desportivas, ·entre outras; 

iv) Estabelecimentos e conjuntos comerciais; 

v) Parques de estacionamento de acesso publico; 

c) Atribui9ao de incentivos para a ado9ao da mobilidade eletrica; 

d) Defmi9ao de metas para a introdu9ao de veiculos eletricos por entidades que possuam 

frotas; 

e) Fomento da mobilidade eletrica na administra9ao publica regional e local; 

f) Promo9ao da mobilidade eletrica na sociedade civil, designadamente atraves da 

disponibiliza9a0 de urn portal dedicado a tematica. 

2- A rede de carregamento de veiculos eletricos de acesso publico, referida na alinea a) do 

numero anterior, deve ter uma expressao territorial em todas as ilhas e concelhos da RAA. 

3 - No desenvolvimento da rede de carregamento de veiculos eletricos, referida na alinea b) do 

n.0 1, deve ser prevista a instala9ao de dispositivos destinados ao carregamento de vefculos 

eletricos, nas situa9oes seguintes: 

a) Nas opera9oes urbanfsticas, sujeitas a licenciamento, de constru9ao, reconstru9ao e 

amplia9ao de edificios em regime de propriedade horizontal, destinados a habita9ao, 

comercio e servi9os; 

b) Nas opera9oes urbanisticas, sujeitas a licenciamento, de constru9ao, reconstru9ao e 

amplia9ao de edificios afetos a empreendimentos turisticos; 
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c) Em infraestruturas turisticas, sociais, recreativas, culturais e desportivas, entre outras; 

d) Na instala<;ao· e modifica<;ao de estabelecimentos comerciais e conjuntos.comerciais; 

e) Em parques de estacionamento de acesso publico . 

. 4- Os incentivos para a ado<;ao da, mobilidade eletrica, referidos na alinea c) do n.0 1, podem 

abranger incentivos fmanceiros e nao financeiros, designadamente: 

a) Financeiros, entre outros, os seguintes: 

i) Aquisi<;ao de veiculos eletricos e dispositivos de carregamento; 

ii) Aquisi<;ao de veiculos eletricos destinados ao transporte coletivo de passageiros 

para a renova<;ao ou reconversao de frotas; 

iii) Aquisi<;ao de veiculos eletricos afetos aos setores social, econ6mico e ambiental; 

b) Nao fmanceiros, entre outros, os seguintes: 

i) Cria<;ao de lugares de estacionamento destinados a veiculos eletricos em parques . . 

de estacionamento de acesso publico; 

ii) Cria<;ao de solu<;oes de mobilidade e outras medidas e a<;oes que facilitem a 

acessibilidade ao sistema de mobilidade eletrica; 

iii) Cria<;ao de incentivos fiscais. 

5 - A defini<;ao de metas para a introdu<;ao de veiculos eletricos por entidades que possuam 

frotas, referidas na alinea d) do n.0 1, visa a substitui<;ao progressiva de veiculos de combustao 

interna por veiculos eletricos. 
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6 - A ado<;ao de medidas e a<;oes de fomento da mobilidade eletrica na administra<;ao publica 

regional, b.em como no setor publico _empresarial, referidas na alinea e) do n. 0 1, visa a 

substitui<;ao progressiva da :frota de veiculos de combustao intema por veiculos eletricos. 

7 - A prorrio<;ao da mobilidade eletrica, referida na alinea .f) ·do n. o . 1, contempla: o 

. desertvolvimento de medidas e ·a9oes de sensibiliza<;ao e de promo<;ffo da mobilidade eletrica 

junto dos cidadaos, das empresas e demais entidades e institui<;oes representativas da sociedade 

civil, bern como da divulga<;ao de informa<;oes sobre os diversos prestadores de servi<;os e os 

pontos de carregamento disponiveis na Regiao. 

8 - Os termos e as condi<;oes para a instala<;ao da rede de carregamento de veiculos eletricos 

referida na alinea b) do n. 0 1 e no n. 0 3 e os incentivos para a ado<;ao da mobilidade eletrica 

referidos na alinea c) do n. o 1 e no n. o 4 sao regulados em regulamenta<;ao propria. 

Artigo 6.0 

Instrumentos de planeamento 

1 - A implementa<;ao da politica de mobilidade eletrica na RAA implica a existencia de 

instrumentos de planeamento, de ambito regional e municipal, nomeadamente os seguinte~: 

a) 0 Plano de Mobilidade Eletrica dos A<;ores (PMEA); 

b) Os Pianos de Mobilidade Eletrica Municipais (PMEM). 

2 - 0 departamento do Govemo Regional com compet8ncia em ·materia de ertergia, em 

coopera<;ao com os municipios e em articula<;ao com entidades representativas da sociedade 

civile dos setores social, econ6mico e ambienta~ deve desenvolver o PMEA, com atualiza<;ao 

peri6dica. 

3 ~ Para o desenvolvimento dos PMEM, os municipios devem envolver os cidadaos, as 

entidades representativas da sociedade civil, as empresas dos setores econ6micos 

representativos dos seus concelhos e demais entidades que se justifiqu:em, podendo solicitar o 
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acompanhamento tecnico do departamento do Govemo Regional com competencia em materia 

de energia. 

Artigo 7.0 

Acompanham(mto 

0. 6i'g~o com competencias consultivas que vier a constituir-se no ambito das atribui95es do 

departamento do Govemo Regional com .competencia em materia de energia deve emitir 

pareceres, acompanhar a implemenffi9ao dos instrumentos de concretiza9ao, particularmente a 

realiza9ao de programas; medidas e a9oes, dos instrumentos de planeamento, e propor linhas 

de estudo e investiga9ilo para o desenvolvimento tecnol6gico .e cientffico no domfnio da 

mobilictade eletrica. 

Artigo 8.0 

Avalia~ao 

1 - 0 departamento do Govemo Regional com competencia em materia de energia deve elaborar 

relat6rios de avalia9ao da implementa9ao da mobilidade eletrica na RAA, com periocidade 

trienal. 

2 - Os municipios devem proceder a elabora9ao de relat6rios de avalia9ilo dos seus planes de 

mobilidade eletrica, com periodicidade trienal. 

3 - Os relat6rios de avalia9ao referidos no n. 0 1 devem refletir o grau de implementa9ilo dos 

instrumentos de concretiza9ao, constantes do artigo 5.0
, e dos instrumentos de planeamento, 

mencionados no artigo 6. 0 , particularmente o PMEA e os PMEM. 

4 - Os relat6rios de avalia9ilo referidos no n. o 2, devem refletir o grau de implementa9ilo dos 

PMEM. 
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Artigo 12.0 

Competencias organicas 

As referertcias feitas no Decreto-Lei n.0 39/2010, de 26 de abril, na reda9ao atua~ ao Instituto 

da Mobilidade e dos Transportes; I.P. e ~ Dire9ao Geral de Energia e Geol9gia consideram-se; 

ria RAA, reportadas aos departamentos do Govemo Regional com competencia em materia de 

transportes terrestres e de energia, ·respetivamente. 

Artigo 13.0 

Entidade gestora e inspe~oes peri6dicas 

1 - A entidade gestora: da rede de mobilidade eletrica e indicada pelo membro do Govemo 

Regional com competencia em materia de energia. 

2 - Compete ao departamento do Govemo Regional com competen~ia em materia de energia, 

em articula9ao com a entidade gestora da rede de mobilidade eletrica, a realiza9ao das inspe9oes 

· peri6dicas aos pontos de carregameri.to explorados por cada operador de ponto ·de carregamento 

naRAA. 

Artigo 14.0 

Entrada em vigor 

0 presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicayao. 

Aprovado pela Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos A9ores, na Horta, em 5 de 

julho de 2019. 

/ .' 

A Presidente da Assemb~~ia Legislativa 
' . ; ' 

da Regiao A ' oma dosA9ores 
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