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Breve descrição

O Global Mobi Awards / Sponsored by Ok Teleseguros é uma iniciativa da Global Notícias –
Media Group, S.A., promovida pela Motor24. São prémios que visam distinguir e promover
uma nova cultura de mobilidade inteligente em Portugal. Os prémios visam reconhecer
produtos, serviços, tecnologias, projetos, políticas e casos de relevo nas áreas da Mobilidade
Inteligente.
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Introdução

A iniciativa é de âmbito Nacional.

As partes
interessadas e
associados

Quem são os beneficiários ou o grupo-alvo da boa prática?

A ideia desta iniciativa, surge como resposta ao facto de não existir em Portugal algo que
promova desta forma as Boas Práticas nacionais em prol de um melhor ambiente. As
cidades, empresas, associações, cidadãos portugueses já não precisam de concorrer a
prémios lançados por redes ou entidades europeus ou mundiais…. Agora, finalmente, têm
prémios nacionais para demonstrar excelência e darem a conhecer as suas boas práticas e os
resultados conseguidos!

Os beneficiários desta acção serão na pratica todas as entidades concorrentes que se
enquadram no âmbito da candidatura.

Empresas, instituições, parceiros, que estão envolvidos nas boas práticas, e qual é a
natureza da sua participação?
Os parceiros desta Acção são: Global Notícias – Media Group, S.A, na qualidade de
organizador; o Site Motor24, como promotor; a OkTeleSeguros, como patrocinador e conta
ainda com o Apoio internacional da POLIS (network of European cities and regions
cooperating for innovative transport solutions) e o apoio Nacional da UVE Associação de
Utentes de Veículos Eléctricos, e também da APVE- Associação Portuguesa do Veiculo
Electrico.

Descrição
detalhada

O site Motor24 e o Global Media Group promovem os primeiros prémios para a mobilidade
inteligente em Portugal. http://globalmobiawards.motor24.pt/
Mobilidade elétrica, condução autónoma, mobilidade partilhada, gestão da mobilidade nas
cidades e transportes mais eficientes e flexíveis, são temas cada vez mais prementes na
agenda pública.
É para promover uma nova cultura de mobilidade e distinguir as melhores práticas,
produtos, tecnologias e ações de mobilidade inteligente em Portugal que o site Motor24

lança os Global Mobi Awards.
O objetivo destes prémios é dar visibilidade pública aos novos paradigmas da mobilidade
inteligente e estimular projetos e políticas que possam contribuir para uma economia
descarbonizada. Para isso, foram criadas nove categorias de prémios, que abarcam diversos
temas da mobilidade inteligente, divididos em duas grandes áreas — uma primeira
destinada a Cidades, Empresas/Organizações e Cidadãos/ONG e uma segunda mais
orientada para produtos, tecnologias e serviços. Os prémios visam reconhecer produtos,
serviços, tecnologias, projetos, políticas e casos de relevo nas seguintes áreas da Mobilidade
Inteligente:

a) Mobilidade Descarbonizada: Redução ou eliminação das emissões de CO2;
b) Mobilidade Inteligente: Mobilidade conectada, soluções de conexão veículo-infraestrutura, veículo-veículo, veículo-condutor, veículo-serviços
c) Mobilidade Assistida: Soluções de auxílio à condução nos seus diferentes níveis
d) Soluções ITS (sistemas inteligentes de transportes) e TIC (tecnologias de informação e
comunicação)
e) Gestão de mobilidade
f) Mobilidade Partilhada: Modelos de partilha de soluções de transporte e mobilidade
(carsharing, carpooling, bikesharing, etc).
1.2. Categorias de prémios
As Categorias dos prémios são divididas em duas grandes áreas; uma primeira destinada a
veículos, produtos e tecnologias; e uma segunda destinada a cidades e organizações e
cidadania, com soluções de mobilidade inteligente já implementadas ou em fase de
implementação em Portugal.
Na área dos transportes, destinam-se a eleger os veículos, meios de transporte e tecnologias
que constituam um avanço importante em matéria de mobilidade inteligente, quer no
domínio da mobilidade elétrica, quer na redução das emissões de CO2, através de uma
maior eficiência energética, nomeadamente veículos elétricos, híbridos Plug-in ou movidos a
energias alternativas.
As categorias:










Melhor Carro eléctrico - Automóveis ligeiros de passageiros movidos
exclusivamente a energia eléctrica
Melhor Carro Híbrido - Automóveis ligeiros de passageiros híbridos ou híbridos
plug-in
Melhor Veículo de Frota - Ligeiros ou pesados, de passageiros ou de mercadorias de
transporte privado ou público de passageiros movidos integralmente a energia
eléctrica
Melhor Veículo de Energias alternativas - Ligeiros de passageiros, veículos de
mercadorias ou transporte privado ou público de passageiros, não elétricos,
movidos a combustíveis alternativos, como biocombustíveis, gás natural, GPL, etc
Melhor Veículo Elétrico LEV (light electric vehicles) - Veículos de duas ou quatro
rodas movidos a energia elétrica com peso bruto inferior a 500 quilogramas,
nomeadamente motociclos ou bicicletas
Melhor Tecnologia de apoio - São tecnologias que contribuem a comunicação e

localização, deteção e pagamentos, segurança, interação, condução assistida,
centradas no veículo (e infraestruturas)

Na segunda área, para cidades, organizações e cidadãos, destina-se a eleger: Programas e
projetos; Estratégia para novas mobilidades e Práticas de programas, projetos ou atitudes de
governação em curso, em Portugal, para o futuro da mobilidade urbana inteligente e da
qualificação do espaço público na cidade. Os prémios serão denominados de:
a) Global Mobi Awards Cidades (Cidades com projetos, de acessibilidade e mobilidade
inteligente com maior inovação ou impacto na população);
b) Global Mobi Awards Cidadania (Personalidades, cidadãos, associações sem fins lucrativos,
ONG`s ou instituições de ensino e pesquisa, que tenham contribuição de relevo para a
mobilidade inteligente e para a gestão da mobilidade resultando numa melhor qualidade e
diversificação dos serviços de transportes e do espaço.)
c) Global Mobi Awards Empresas/Organizações (Empresas e entidades do setor da
mobilidade inteligente ou empresas e entidades com projetos de descarbonização dos
transportes ou frotas ou mobilidade inteligente, com demonstração das suas consequências
para a sustentabilidade e que partam das consequências para os objetivos.)
Cada uma destas áreas terá um júri independente, constituído por personalidades ligadas
aos temas da mobilidade — académicos, jornalistas, representantes de associações e
empresas.
Os prémios serão: Diplomas, para o vencedor em cada um das categorias e subcategorias.
Esta iniciativa teve início oficial em 26 de Janeiro 2018, com a abertura deinscrições, o até
fim de Abril, para ambos tipos de prémios; seguida de um périodo de teste drives é
avaliação, para dos veículos e produtos, e a preparação de uma candidatura, no caso dos
prémios das categorias Cidades, Empresas/Organizações e Cidadãos/ONG, até final de Julho.
Em Agosto de 2018 serão seleccionados os finalistas e em Setembro, haverá uma Sessão
final de testes e votação, nas categorias de veículos e produtos; e ume sessão pública de
apresentação dos finalistas aos prémios Cidades, Cidadania, Empresas e votação. A entrega
dos prémios ocurrerá durante o evento da WebSummit em Setembro.

Impacto

Qual tem sido o impacto:
O projecto constituiu um valioso contributo para promover a mobilidade inteligente e
consequentemente um ambiente mais limpo através não só dos veículos e produtos que
usamos, como também da utilização do espaço onde habitamos. O impacto de uma
iniciativa que visa por visível, e premiar é sempre motivador de boas práticas.

Inovação

Em que sentido a boa prática pode ser considerada uma inovação?

Esta iniciativa é inovadora no sentido em que é inédita em Portugal. Não existe em Portugal
nenhum prémio neste âmbito e escala. Assim, a grande inovação desta iniciativa é sem

duvida a Premiação de Boas Práticas em Portugal.

Factores de
sucesso

Quais são as condições (institucionais, económicas, sociais e ambientais), que tem que ser
para que boas práticas podem ser reproduzidas com êxito (em um contexto semelhante)?
Os factores essenciais para o sucesso desta iniciativa, para além do factor premio, estão
também na organização do evento em si e o facto que duas entidades importantes prestam
os serviços e financiam esta acção (Global Média e OK Teleseguros) tal como um júri
voluntário (5 no caso dos prémios de Cidades, Empresas/Organizações e Cidadãos/ONG, e
15, jornalistas e especialistas, no caso dos veículos e produtos.

Limitações

As principais limitações do projecto são a disseminação e promoção da participação de
entidades e pessoas.

Lições
aprendidas

A lição apreendida passa por transmitir e incentivar boas práticas que visam potenciar a
inovação, governança da descarbonização, e promover o ‘mindset’ para sermos ‘pessoas comodais e multi-modais.

Réplica y/o
adaptar-se

Quais são as possibilidades de alargar esta boa prática?

Conclusão

Com a criação destes prémios se conseguirá propulsionar e divulgar boas praticas e obter
um efeito multiplicador

Contato

rstussi@gmail.pt

Este evento, foi pensado para ter continuidade. A organização espera conseguir que o
evento seja anual.

Eng. Robert Stussi;
Urbanista e especialista de Transportes; Presidente do Júri

URL de la
práctica

http://globalmobiawards.motor24.pt/

