Guia de introdução à

mobilidade  
elétrica

A miio explica-lhe como dar os
primeiros passos no mundo da
mobilidade elétrica!

Como carregar o meu veículo?
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Instale a aplicação
Descarregue gratuitamente  
pela Play Store/ App Store

3
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Procure um posto
Existem milhares de postos  
à sua escolha

Carregue o seu veículo
Sem cartões, sem contratos, 
sem complicações

Instalar a aplicação miio
Leia o QR Code e aponte para o código abaixo, ou
pesquise por "miio” na Store do seu telemóvel.
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Procurar por postos
Procure os postos mais perto do si e filtre os
mesmos consoante as suas preferencias.

Aceda aos seus favoritos e postos visitados
recentemente.

Pesquise pela cidade, nome do posto, código do posto
ou mesmo pelo local em que o posto está instalado.

Filtre a sua pesquisa para encontrar os postos
adequados mais facilmente.

Ao clicar em cada posto, poderá ver os
Rua Gregório Lopes de Almeida dos...

9.3

Lisboa
17 min

detalhes do mesmo:

11

Tesla Model X

20% - 70%

Ir (9.6km)
2x

TYPE 2

5x

Obtenha as direções para o
posto. 

TYPE 2

Disponível

Ocupada

1h 30min

1h 30min

€ 6,62

€ 6,62

Utilizado há 1h

Livre em aprox. 20min

Quando estiver nas proximidades do posto, clique no
botão Carregar para iniciar o carregamento.

Carregar

Ir (9.6km)

Carregar

Tipos de postos
Há três tipos de postos de carregamento, classificados conforme a
potência, e consequentemente, a velocidade de carregamento do veículo.

Postos de Carregamento  

Exemplo

Normal

Este tipo de posto é comum em parques de
estacionamento, centros comerciais,
supermercados, entre outros.

até 22kW

Preco

Tempo

kWh

10€

5:00 h

50 kWh

Exemplo

Postos de Carregamento 

Rápido

Estes postos podem ser encontrados
maioritariamente na via pública e em
auto-estradas.

50kW

Preco

Tempo

kWh

24€

2:35 h

50 kWh

Exemplo

Postos de Carregamento  

Ultra Rápido
mais de 50kW

Estes postos costumam estar em vias
públicas muito movimentadas ou
auto-estradas.

Preco

Tempo

kWh

40€

0:35 h

50 kWh

* Os valores são indicativos, sendo que podem oscilar consoante o comercializador de energia.

Será que o posto está ocupado? Veja as cores:
Todas as
tomadas livres

Algumas
tomadas livres

Sem estado 
em tempo real*

Offline ou fora de
serviço

Nenhuma
tomada livre
*Posto não compatível
com a app miio
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Inicie o carregamento
Com a miio, os cartoes físicos sao coisa do
passado.

Aproxime o cartão físico do posto OU
toque em “carregar” na miio;

Selecione a tomada (Postos Rápidos) ou
conecte o cabo ao posto (Postos Normais);
Conecte o cabo ao seu veículo;

e já está!

Terminar o carregamento
Volte a aproximar o cartão físico ao posto OU
toque em terminar na nossa aplicação.
Retire o cabo de carregamento do veículo.

€

Quanto custa  
para carregar com a miio?
Na miio a energia tem valor indexado ao preço
de mercado diário de eletricidade (OMIE), o qual
tem uma variação horária.

OPC
Energia

Posto

TAX

Imposto

O valor da energia varia conforme o CEME, e o valor final sempre incluirá uma
taxa ao Operador do posto (OPC) e impostos/taxas fixas (TAR, IEC, IVA). Poderá
simular os preços na nossa aplicação.

Quando posso começar?
Poderá começar a carregar hoje mesmo!
Não precisa de esperar por cartões ou
assinar contratos.
Dentro da aplicação, escolha pré ou
pós-pagamento, insira o seu método
de pagamento, dados de faturação e já
está!

Vamos viajar juntos?

As nossas dicas!
Mantenha a bateria do seu veículo entre os 20% e os 80% para
ajudar a preservar o estado de saúde da mesma e possivelmente
ter carregamentos mais eficientes.
Utilize a tomada recomendada para um melhor preço da sua
sessão de carregamento.
A partir de 80%, o carregamento torna-se mais lento e dispendioso.
Acompanhe a curva de carregamento e decida qual o melhor
momento de encerrar a sessão.
Não deixe o seu veículo no posto após a sua sessão terminar,
retire o seu veículo.

Descarregue já 
e simplifique!

