
mobilidade elétrica sustentável

O que nos criou?
A centelha, a vontade de ter uma 
abordagem única no mercado: 
Claramente amiga do ambiente, original 
e direccionado às necessidades dos 
clientes.

O que nos faz mover?
As pessoas. Num mundo em clara 
mudança, e em que o amanhã tem 
que ser feito hoje, procuramos ajudar
a responder às necessidades das 
cidades, das pessoas.

De onde vimos?
De Águeda, casa mãe da indústria 
das duas rodas em Portugal e que foi 
durante décadas, ponto focal de refe- 
rência europeia e mundial de tudo o 
que às duas rodas diga respeito.



O contextoO contexto
Em 1911 nascem as primeiras empresas de compo- 
nentes para bicicletas.
Mas seria entre 1946 e 1965 que surgiriam empresas do 
chamado sector das duas rodas à razão de uma por ano, 
no fabrico de bicicletas, motociclos, motores e compo-
nentes. Pese embora a indústria Portuguesa não ter 
conseguido manter a competitividade face à agressiva 
concorrência internacional e o sector dos motociclos ter 
entrado em declínio, sobretudo a partir dos anos 80, 
Águeda demonstrou uma enorme capacidade de reno- 
vação e de adaptação às novas exigências de mercado.

O que queremos ser?O que queremos ser?
O paradigma da mobilidade está hoje em mudança, 
com novos desafios e novas necessidades. 
Estamos aqui para ser líder de mercado.
Líder por que temos o know-how de décadas 
(MIRALAGO), e queremos deixar uma marca clara 
de inovação e dedicação.

Quem SomosQuem Somos
A LightMobie foi constituída por um conjunto de pro- 
fissionais do setor atentos ao crescimento nacional e 
internacional do mercado da mobilidade suave, com 
experiência nas áreas da eletrónica, software, sistemas 
de gestão, automação e metalomecânica, que após 
vários anos envolvidos em projetos de duas rodas deci- 
diram juntar esforços e criar uma empresa para dar 
resposta aos desafios e necessidades deste mercado. 

O que fazemosO que fazemos
Atualmente a LightMobie dispõe de um conjunto de 
soluções de mobilidade, personalizáveis de acordo com 
as necessidades do cliente:

• Bicicletas elétricas para cidades;
• Bicicletas convencionais para cidades;
• Plataforma de gestão;
• App. móvel para aluguer;
• Sistema de localização GPS;
• Plataformas de ancoragem e carregamento;
• Bicicletas de passeio (homem e senhora);
• Bicicletas para criança (menino e menina);

O que já fizémosO que já fizémos
Exemplos de alguns projectos em território nacional 
em que a LightMobie instalou, operou ou reparou 
diferentes tipologias de bicicletas partilhadas e 
estações.
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concebido, desenvolvido e produzido em Portugal



Parque empresarial do Casarão
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A. 
3750-041 Aguada de Cima . Portugal
 
www.lightmobie.pt
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Prepare-se para o Futuro


