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As cidades e a sociedade deverão estar preparadas para que haja um equilíbrio entre as
diferentes escolhas individuais de mobilidade, em particular dos modos mais sustentáveis,
procurando ainda que a oferta responda às reais necessidades da população. Foi nesta
perspetiva que o Município de Águeda desenvolveu o projeto-piloto beAgueda – bicicletas
elétricas de Águeda. Um projeto de utilização pública e gratuita da bicicleta elétrica e que
assenta no pressuposto do “ser Águeda”, ser no sentido cultural e industrial, num concelho tão
conhecido pelo setor das “duas rodas”. Este projeto assume particular importância face às
acidentadas características do território municipal e da cidade de Águeda em particular,
consideradas por muitos como dissuasoras da utilização da bicicleta convencional.
A cidade e os seus cidadãos são, neste projeto, o palco vivo de teste e ensaio da utilização da
bicicleta elétrica. Desenvolvido em diferentes fases, o sistema e a forma como está
disponibilizado ao público é repensado e reavaliado tendo por base os resultados dos inquéritos,
utilizações e avaliação realizadas aos utilizadores finais: os Aguedenses. Disponível desde junho
de 2011, o beAgueda representa um investimento municipal para a aquisição de 10 bicicletas
elétricas e correspondente sistema de parqueamento e gestão. Este último constitui outro
aspeto inovador do projeto onde, com recurso às novas tecnologias wireless, o gestor do
parque identifica on-line as bicicletas disponíveis, quando são retiradas, o utilizador que
procede à remoção e demais informação que, em tempo real, fica registada no backoffice da
plataforma de gestão. Em nove meses foram percorridos cerca 14.000 Km, resultado de 3.295
utilizações e que se poderão traduzir numa poupança nas emissões de CO2 de,
aproximadamente, duas toneladas.
O beAgueda foi já considerado como uma das melhores ações locais para promoção da
sustentabilidade e da emissão de CO2, um prémio Europeu do Energy-cities e que demonstra, à
escala europeia, que projetos similares ao beAgueda poderão ser fáceis de replicar noutras
cidades cujas encostas acidentadas podem ser desanimadoras para a utilização da bicicleta.

