
“PORTO SANTO SMART FREE FOSSIL ISLAND” 
 

CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE VIATURAS ELÉTRICAS À POPULAÇÃO 
 

FAQS 
 

1. Quem pode inscrever-se? 

Qualquer cidadão com idade igual ou superior a 21 anos, com carta de condução válida há pelo 

menos dois anos e com residência permanente no Porto Santo; 

 

2.        Qual o período de inscrição e critério de seleção? 

As inscrições poderão ser concluídas no site da DRET, entre os dias 3/5/2018 e 17/5/2018, sendo 

os participantes selecionados por ordem de inscrição; 

 

3. Qual o período de utilização? 

O período de utilização será de 2 meses por utilizador, existindo 6 períodos distintos, entre os 

dias 2/6/2018 e 31/5/2019; 

 

4. Quais os custos associados à participação neste projeto de experimentação? 

Não existem custos de inscrição ou participação. O seguro contra terceiros e contra todos os 

riscos está incluído. No entanto, os encargos com a franquia em caso de danos serão por conta 

do participante. O IUC – imposto único de circulação está isento nos termos da Lei.  

 

5. Em caso de danos na viatura quem assume a responsabilidade? 

Quaisquer danos causados pela utilização da viatura, incluindo roubos, furtos e danos por 

acidente, serão imputados ao participante signatário do empréstimo, nos termos do número 

anterior; 

 

6. Em caso de avaria a quem devo reportar? 

Quaisquer avarias devem ser reportadas à Atlantic Rent a Car; 

 

7. O abastecimento da viatura está incluído? 

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. 

Só existirão custos com o carregamento para o participante se a instalação do carregador for 

dentro da residência sendo neste caso englobada na fatura de energia do titular do contrato de 

fornecimento de energia da residência em questão. O valor associado ao carregamento pode ser 

estimado entre 1,80 e  2,00 Euros/100km quando carregado nas horas de vazio. 

 



8.  Será necessário aumentar a potência contratada para carregar a viatura em casa? 

Os postos de carregamento a instalar nas residências terão a potência de carregamento limitada 

a 3,45 kVA. Se tiver uma potência contratada de 6,9 kVA (maioria dos casos) provavelmente não 

precisará de aumentar a potência contratada. No entanto, terá que limitar os consumos da 

restante instalação a 3,45 kVA, de modo a evitar que o limitador de potência atue por sobrecarga. 

 

     9. Poderei ceder a viatura para utilização por terceiros? 

Não. A utilização e responsabilidade pela utilização da viatura é única e exclusivamente do 

participante signatário do acordo de empréstimo. A única exceção é o caso da indicação de outro 

membro da família desde que cumpra os requisitos indicados no ponto 1 e desde que o nome 

conte no formulário da Rent-a-Car, que deve acompanhar sempre o veículo. 

 


