
“PORTO SANTO SMART FREE FOSSIL ISLAND” 

CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE VIATURAS ELÉTRICAS À 
POPULAÇÃO  

 

CONDIÇÕES GERAIS  

 

 

01. Enquadramento e informação geral  

Porto Santo Smart Free Fossil Island é um modelo de desenvolvimento sustentável que passa 

pela implementação de soluções inovadoras a nível de eficiência energética, entre as quais a 

promoção do veículo elétrico como alternativa viável de transporte para a população. Num âmbito 

mais vasto pretende-se tornar o Porto Santo numa ilha auto sustentável do ponto de vista 

energético, com forte redução a nível de emissões poluentes, objetivo apenas possível de atingir 

se tiver o envolvimento de todas as entidades públicas e privadas e da população em geral. 

 

02. Objetivos 

Pretende-se colocar ao dispor da população do Porto Santo um conjunto de veículos elétricos, 

num quadro de projeto de demonstração e experimentação que procure evidenciar, junto da 

população do Porto Santo, as mais valias deste tipo de veículos, numa lógica de opção futura por 

parte da população. Este projeto, deve ser entendido como ponto de partida para uma gradual 

conversão do parque automóvel da ilha do Porto Santo para veículos elétricos. Nesta fase serão 

colocados à disposição da população, pelo período de um ano, um total de 6 viaturas da marca 

Renault ZOE, no âmbito de um protocolo celebrado entre a EEM – Empresa de Electricidade da 

Madeira, S.A. e a Renault Portuguesa. O empréstimo à população decorrerá pelo prazo de um 

ano, prevendo-se um período de utilização, por pessoa, de 2 meses, abrangendo um total de 36 

utilizadores. 

 

03. Destinatários 

Todos os cidadãos maiores de 21 anos e portadores de cartão de condução há pelo menos dois 

anos, válida para o veículo em questão e que provem ter residência permanente na ilha do Porto 

Santo. O empréstimo do veículo a determinado participante, não é passível de trocas ou 

permutas, sendo o único responsável o signatário do acordo de empréstimo. Admite-se a partilha 

por um segundo condutor, desde que cumpra os requisitos acima indicados, devendo o nome do 

mesmo constar no formulário da Rent-a-Car, que deve acompanhar sempre o veículo. O veículo 

apenas poderá circular na ilha do Porto Santo. 

 



 

04. Candidatura 

As inscrições são feitas online, no site da DRET, entre os dias 3 e 17 de Maio de 2018, podendo 

o prazo terminar antes, no caso de se registarem 72 inscrições até à data e hora limite. Terão de 

ser preenchidos todos os campos obrigatórios. Não existem custos inerentes à candidatura ou 

participação.  

 

05. Condições para participação 

As inscrições são gratuitas. Uma vez confirmada a inscrição a mesma não poderá ser alterada. 

Não serão aceites permutas durante o período de empréstimo. Não poderão candidatar-se 

pessoas coletivas. Apenas poderão inscrever-se pessoas singulares residentes no Porto Santo.  

 

06. Seleção dos participantes admitidos 

A seleção dos 36 participantes atenderá unicamente à ordem de inscrição. Os demais inscritos 

serão seriados, de acordo com igual critério, numa lista de espera com 36 participantes, que 

poderá resultar em confirmação de participação em caso de desistência de algum dos 36 

participantes inicialmente apurados. 

  

07. Comunicação aos participantes selecionados  

Os participantes selecionados, serão notificados via email, dispondo de um prazo de 48h00 para 

confirmação do período durante o qual pretendem utilizar o veículo elétrico a título de 

empréstimo.  

 

08. Condições de entrega e utilização 

Uma vez confirmado o período de utilização afeto a cada utilizador, será permitida a permuta de 

períodos de utilização mediante acordo entre os utilizadores selecionados, exceto quando ao 1º 

período de utilização, em que não serão permitidas permutas.  

Serão considerados os seguintes períodos por cada utilizador: 

 2/6/2018 a 31/7/2018; 

 1/8/2018 a 30/9/2018; 

 1/10/2018 a 30/11/2018; 

 1/12/2018 a 31/1/2019; 

 1/2/2019 a 31/3/2019; 

 1/4/2019 a 31/5/2019. 

 

A entrega da viatura ao participante selecionado far-se-á em cerimónia pública a decorrer no dia 

2 de junho às 17h00. O participante terá de apresentar os documentos de identificação 

(documento de identificação pessoal e carta de condução) e assinar um documento de aceitação 



da viatura pelo período selecionado, obrigando-se à devolução da viatura em condições idênticas 

àquelas em que a mesma lhe foi entregue.  

 

Está incluído o seguro base obrigatório contra terceiros e ainda um seguro contra todos os riscos, 

com uma franquia de 4% do valor do veículo (a que corresponde um montante de cerca de 800 

Euros). Quaisquer danos ocorridos durante o período de empréstimo não cobertos pelos seguros 

acima referidos correm por conta do participante, nomeadamente a franquia. 

Existirão dois postos de carregamento por cada viatura, sendo um localizado em zona pública 

(sem custos de utilização) e um outro na residência do participante ou na vizinhança da mesma. 

No caso desta última instalação ocorrer na residência o consumo do carregamento da viatura é 

englobado na fatura de energia do titular do contrato de fornecimento de energia da residência 

em questão, à semelhança de qualquer equipamento da mesma.  

Se o posto de carregamento for instalado na via pública o participante não terá custos com o 

carregamento de energia elétrica. 

 

09. Desistências 

Os participantes selecionados que não se apresentem para formalização da entrega da viatura 

na data e hora designadas cederão automaticamente o seu lugar ao participante suplente 

selecionado, pela ordem apurada durante o processo de seleção. 

 

 

 

 

 


