Designação do Projeto | Substituição de veículos de serviços urbanos ambientais por veículos
elétricos destinados à mesma utilização
Código do Projeto | Candidatura n.º 114
Objetivo principal | Contribuir para a redução dos consumos e das emissões poluentes e ruído
em meio urbano
Região de intervenção | Oliveira do Bairro
Entidade beneficiária | Município de Oliveira do Bairro
Data de aprovação | 19-05-2017
Data de início | 23-05-2017
Data de conclusão | 31-10-2017
Custo total elegível | 40.036,50 EUR
Apoio financeiro do Fundo Ambiental | 18.895,88 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 21.140,62 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | Este projeto diz respeito à
substituição de um veículo de serviços urbanos ambientais por veículos elétricos destinados à
mesma utilização no âmbito das competências nas áreas de limpeza urbana, de jardins e na
prestação de outros serviços ambientais, visando a redução dos consumos e das emissões
poluentes e, consequentemente, reduzir os custos diretos e indiretos na sua utilização.
A aquisição de uma viatura elétrica de quatro rodas, com caixa aberta basculante, tem a função
de aspiradora, apresentando um depósito com dimensão superior a 499 litros, com uma
autonomia de 70 km, permite um ganho de conforto e de tempo, aumentando a higiene e a
segurança no trabalho, ao mesmo tempo que diminui as emissões de CO2 e o ruído para níveis
inexpressivos. O sistema de aspiração de folhas é uma ferramenta fundamental para os
trabalhos de limpeza dos serviços urbanos, uma vez que não exige qualquer equipamento
adicional e é de fácil manuseamento, elevando a eficiência das equipas afetas a este serviço, na
realização dos seus trabalhos diários.
A aquisição de um triciclo elétrico de condução sentada, sem pedais, para serviços de limpeza
urbana, está a ser utilizado no transporte de pequenos resíduos deixados na via pública, tais
como embalagens descartáveis, papéis, pontas de cigarros e outros resíduos.
A aquisição dos dois veículos enquadra-se na estratégia municipal definida no âmbito do Pacto
de Autarcas e no ClairCity, projetos europeus que o Município de Oliveira do Bairro integra, com
o objetivo de reduzir as emissões de carbono.

