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Editorial

ANO NOVO, vida nova. Este é o 
primeiro número do Green Futu-

re AutoMagazine neste novo forma-
to ‘folheável’ – e partilhável, Não é 
uma mudança de ‘casa’; somos uma 
revista online e é no nosso site que 
continuaremos a trazer-lhe, como 
temos feito até aqui, as notícias, 
novidades, opiniões e tendências 
na área da mobilidade sustentável, 
transportes, cidades e energia. Mas 
a partir de agora, e todos os meses, 
pode ler-nos também neste suporte, 
também digital, mas mais interativo 
e, esperamos, mais amigável.

Este formato é também um espaço 
que nos oferece outras possibili-
dades. Em termos visuais, replica, 
ainda que digitalmente, a flexibili-
dade do papel, libertando-nos dos 
padrões mais rígidos do online tra-
dicional. É ainda um espaço no qual 
exploramos novos tipos de aborda-

gem ao tema da mobilidade verde e, 
mais importante, é também um for-
mato que inclui conteúdos exclusi-
vos, que não terão presença no site, 
além de conteúdos aqui publicados 
em primeira mão.

O Green Future AutoMagazine é, an-
tes de mais, um projeto com conteú-
dos próprios e originais, que procura 
o contributo de pessoas diferentes 
– académicos e especialistas, po-
líticos, comunidade empresarial e 
cidadãos comuns –, porque a mobi-
lidade é um tema multidimensional 
e fundamental para o futuro do pla-
neta, dizendo-nos, por isso, respeito 
a todos. É um projeto que tem vindo 
a fazer o seu caminho e a conquistar 
novos leitores, registando sucessi-
vamente números mais expressivos. 
Esperamos que este novo formato 
seja mais um marco importante no 
nosso percurso e crescimento.
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DEPOIS DE um 2020 muito difí-
cil, era esperança de todos que 
2021 marcasse o regresso a 

uma relativa normalidade. A realidade 
neste início de ano está, contudo, a ser 
o oposto daquilo que desejávamos. 
Numa emergência em que o mais im-
portante é salvar vidas, todas as ou-
tras questões perdem importância, e 
perante a ameaça global da pandemia 
e a tragédia particular que vivemos no 
país, com o sistema de saúde pública 
sobrecarregado, é apenas normal que 
as atenções estejam todas voltadas 
num só sentido.

Vivêssemos tempos normais, e talvez 
o surpreendente anúncio de que a Ge-
neral Motors antecipará o abandono 
da produção de veículos ligeiros com 
motores de combustão interna para 
2035 merecesse maior atenção, ainda 
que a voragem mediática não tenha 
por costume deter-se muito nestas 
questões. Por outro lado, apesar de 
ser um dos cinco maiores fabrican-
tes mundiais, a GM tem uma presen-
ça residual na Europa – não se vêm 
muitos Buick e Cadillac deste lado 
do Atlântico –, e os planos de eletri-

Uma notícia muito importante  
que passou (quase) despercebida

da GM, com destaque para a Ford, 
estarão desde já sob pressão para 
acelerarem os seus planos de ele-
trificação, e as marcas europeias e 
asiáticas verão o mercado abrir-se 
para num segmento em que têm 
mais experiência, reforçando assim 
as suas estratégias de eletrificação 
globais. Será ainda necessário um 
investimento em infraestruturas de 
carregamento e em estratégias de 
reconversão de empregos ao longo 
de toda a cadeia de valor e setores 
complementares.

A nível sistémico, o anúncio da Gene-
ral Motors, uma das maiores corpo-
rações americanas, que gera milhões 
de dólares e representa milhares de 
empregos num setor que representa 
uma grande parcela das emissões de 
carbono, pode ainda refletir uma me-
nor resistência da corporate America 
em aceitar que a adoção de mode-
los de negócio mais sustentáveis e a 
rejeição completa dos combustíveis 
fósseis é uma necessidade da maior 
urgência. A acontecer, as repercus-
sões serão enormes e, porventura, 
decisivas.

Editorial

PARTE II

ficação ambiciosos da grande maioria 
dos construtores europeus, japoneses 
e coreanos não são novidade para os 
consumidores do Velho Continente.

Mas esta é uma notícia extremamen-
te importante que, a concretizar-se, 
pode marcar um ponto de viragem na 
descarbonização do setor dos trans-
portes a nível global. A GM é a empre-
sa que mais ligeiros vende na China e 
nos Estados Unidos, os dois maiores 
mercados do mundo por larga mar-
gem. Se o primeiro é um dos mais 
avançados a nível da mobilidade elé-
trica, já no segundo a quota de merca-
do dos electrificados é muito pequena.

O plano agora anunciado pela Gene-
ral Motors forçará seguramente uma 
profunda redefinição do mercado au-
tomóvel norte-americano a diferen-
tes níveis. Dentro de quinze anos, os 
consumidores dos Estados Unidos 
e Canadá verão um dos fabricantes 
mais populares oferecer apenas veí-
culos eletrificados, o que acabará por 
converter os últimos céticos – que, 
nessa altura, esperemos não serem 
já muitos. Os rivais norte-americanos 
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EntrevistaPARA VER

Marcos Pinto
em busca da experiência elétrica

O Green Future – AutoMagazine 

foi ao Vila Galé Opera 

conhecer o jornalista da TVI/

TVI24 Marcos Pinto, uma 

referência no que toca ao 

jornalismo nacional.

Quando é que percebeu que o jorna-
lismo era o seu futuro? E porquê o 
jornalismo?

As minhas brincadeiras de infância 
passavam muito pelo contacto que 
eu tinha com a comunicação e em 
concreto a rádio. Apesar de eu es-
tar a trabalhar em televisão, a rádio 
sempre foi, e na verdade, continua a 

ser,  o meu meio de eleição. Enquan-
to as outras crianças brincavam na 
rua à bola ou ao berlinde, eu gostava 
de investir muito do meu tempo de 
criança a ouvir rádio. Eu faço parte 
de uma geração que cresceu a ou-
vir o António Sala e a Olga Cardoso 
no Despertar da Renascença, com 
o João Chaves no Oceano Pacífico 
da RFM e que me fascinavam ouvir. 

Depois, tive um rádio gravador que 
me foi oferecido, e comecei a fazer 
as primeiras experiências com a 
voz. Fui percebendo que era aquilo 
que gostava realmente de fazer nos 
meus tempos livres, que era algo 
que potenciava muito a minha cria-
tividade, de maneira que, ao longo 
do meu percurso, essa paixão pela 
comunicação fez com que a minha 

Por Valentina Soares
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Enquanto que outras crianças brincavam na rua à bola 
ou ao berlinde, eu gostava de investir muito do meu 

tempo de criança a ouvir rádio.

opção na universidade fosse muito 
muito clara. Foi aqui em Lisboa, num 
sítio perto de onde nós estamos, que 
eu tirei o meu curso de comunicação 
social, mas sempre com o foco na 
rádio, esse era o meu objetivo. Claro 
que olhando para estes mais de 20 
anos que levo no ativo, já fiz um pou-
co de tudo, já trabalhei em jornais e 
revistas, consegui concretizar o so-
nho de trabalhar em rádio e agora 
estou em televisão. O foco sempre 
foi a comunicação, até porque, ape-
sar de estar a exercer jornalismo, 
também já estive noutros registos, 
não só em rádio como também em 
televisão. Esta é um pouco da mi-
nha história. Eu acredito que na vida 
nada acontece por acaso, portanto 
fui construindo a minha história. Sou 
natural de São João da Pesqueira, 
um concelho do interior na região do 
Douro e estudei alguns anos em Vi-
seu, seguindo para Lisboa a pensar 
naquilo que poderia fazer na área da 
comunicação. Há uma enorme di-
ferença entre passar a  infância na 
aldeia e depois estudar em Viseu, 
uma grande cidade hoje, mas que 
na altura era mais calma e chegar 
a Lisboa em 1997, com 18 anos, foi 
um choque tremendo mas bom, no 
sentido que me fez evoluir  e crescer. 

O ambiente e a sustentabilidade são 
assuntos que estão cada vez mais 
na ordem do dia. Qual é o papel dos 
media nestes assuntos?

Têm um papel crucial mais do que 
nunca. Deixem-me desde já dar os 
parabéns ao vosso projeto, porque 
investir numa plataforma de comu-
nicação que aposte nestas temáti-
cas, que constitua um meio de par-
tilha de informação e conhecimento, 
é muito, muito bom. Portanto para-

béns para ti e a toda a equipa. Re-
lativamente à tua pergunta, lembrei-
-me daqueles primeiros tempos de 
confinamento quando muitas pes-
soas comentavam que já há muito 
tempo que não sentiam o que era 
ouvir os pássaros, sentir a natureza, 
e, algo inimaginável antes, a ausên-
cia de aviões no céu. Acho que fez 
despertar a consciência ambiental 
nas pessoas, porque em determina-
da altura percebemos que para além 
da forma como a pandemia afetava a 
nossa vida, estava de alguma forma 
a ajudar a natureza, o meio ambien-
te. Essa consciencialização foi muito 
interessante. Aliás muitas pessoas 
tinham a teoria de que a pandemia 
e o coronavírus foram um reflexo da 
natureza para obrigar o homem a 
parar e a repensar, a sua vida e as 
suas escolhas. Mas de facto foi mui-
to interessante, Voltou a despertar 
consciências adormecidas para es-
tas matérias do ambiente e susten-
tabilidade. Além disso criou um con-
ceito que acho muito interessante, a 
“verificação ecológica”.

Gosto muito da expressão porque 
nos ajuda a perceber a nossa atua-
ção na natureza e no meio ambiente, 

“
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mas também as consequências, ou 
de que forma nos podem afetar.

Por exemplo ajuda-nos a perce-
ber de que forma uma decisão que 
aparentemente nos beneficia, pode 
simultaneamente causar graves 
prejuízos ao meio ambiente e, ine-
rentemente redundar em prejuizo 
de todos.

Obviamente todas as nossa deci-
sões tem de refletir esse equilibrío, 
por forma a que toda a envolvente, 
incluindo a pessoal não sejam afeta-
das. Estou convencido que as ques-
tões do ambiente e sustentabilidade 
marcarão a atualidade nos próximos 
tempos. Diria que é uma questão 
decisiva nas nossas vidas e no nosso 
futuro. 

Já experimentou algum automóvel 
elétrico?

Já experimentei, gosto muito e não 
tenho dúvida alguma que o próximo 
carro vai ser este elétrico. Hà cerca 
de 3 anos comprei um carro a com-
bustão, na altura poor uma razão 
economicista e prática. Necessitava 
de um automóvel familiar e tomei 
essa decisão. Mas é muito curioso 

porque eu estava a conduzir o car-
ro e pensei, este foi o último carro 
a combustível que eu comprei, eu 
tenho a certeza absoluta de que a 
próxima viatura vai ser elétrica. Cla-
ro que como sou jornalista, pesqui-
sei previamente o que seria de facto 
mais vantajoso para o que pretendia. 
Acho que na altura, o que pode ter 
sido determinante e condiciona-
da a decisão, foi a perceção de um 
conjunto de coisas, entre as quais a 
questão da autonomia. Recordo que 
o cenário era à época bastante dife-

rente no que à oferta deste tipo de 
veículos diz respeito.

Hoje em dia essas questões altera-
ram-se bastante e neste momento 
o que pode condicionar a decisão  
é o facto de o preço incial ser ain-
da bastante diferente dos veículos 
convencionais, mais alto, apesar dos 
incentivos fiscais e ajudas do estado 
para a compra destes veículos, que 
não sei se se mantém nesta altura. 
Estamos um puco confusos relativa-
mente a esta questão lá em casa.

Lembro-me entretanto que foi notícia 
a rapidez com que se esgotaram es-
ses incentivos à compra de veículos 
elétricos, o que originou alguma con-
fusão. Acredito que se deveria refor-
çar esses incentivos, apesar da pan-
demia e dos desafios que aí vem. Está 
em causa um claro benefício  para a 
nossa vida e a das gerações futuras e 
também na pedagogia que nós deve-
mos implementar. Voltando ao início 
da questão, já conduzi elétricos. Ape-
sar de previligiar os transportes pú-
blicos, quando sou obrigado, por mo-
tivos profissionais a usar automóvel 
em trabalho, peço sempre um elétri-
co e sinto que é uma boa decisão.

...a dada altura nós 
percebemos que a 

pandemia estava a afetar 
a nossa vida, mas ao 

mesmo tempo estava a 
ajudar o meio ambiente, e 
esse foi um tempo muito 

interessante.

“



Por outro lado é facilmente verfificá-
vel um benefício económico imediato 
em comparação com outras platafor-
mas de transporte, o que é também 
um bom incentivo. Por todas essas 
razões já tenho a certeza que a minha 
próxima viatura será elétrica.

Acho por outro lado que é muito 
importante trabalhar e investir nos 
postos de carregamento, até para 
combater o estigma da autonomia, 
sabendo que hoje em dia, entre Viana 
e Faro, terei forçosamente de parar 
para carregar, e seria muito bom que 
isso pudesse ser feito de forma práti-
ca e funcional.

Que tipo de cidade é que o Marcos 
gostaria de viver no futuro?

Eu acredito numa cidade verde sus-
tentável, estou-me a lembrar de Vi-
seu. Vivi muitos anos em Viseu que 
tem um pulmão verde impressionan-
te, extraordinário, o Parque do Fon-
telo, mas não só. Viseu é uma cidade 
amiga do ambiente e da natureza, é 
um exemplo. Acredito numa cida-
de que promova uma ligação intíma 
entre o homem e natureza com par-
ques, ciclovias e a promoção de mo-
bilidade sustentável sem recurso ao 
uso de combustíveis fosseis. 

Uma cidade que recorra à energia 
elétrica sustentável e fomente a li-

gação do homem com a natureza. O 
vosso projeto chama-se Green Future 
e está alinhado com o que deve ser o 
futuro de facto, verde.  

O presente é já verde em alguns lo-
cais, por exemplo na aldeia onde nas-
ci, a minha aldeia, Riodades no Con-
celho de S. João da Pesqueira.

Continuo a gostar de regressar preci-
samene para reavivar e para renovar 
a minha ligação afetiva e emocional 
com a natureza.

Tenho a certeza que cada vez mais 
pessoas tem essa consciência e, 
aqueles que ainda não aí chegaram 
vão rapidamente despertar  para a 
necessidade de fomentarem esse 
tipo de comportamentos.

Tenho esperança que essa possa ser 
a herança da pandemia, quando for 
necessário fazer um balanço do pon-
to em que se encontra a nossa rela-
çáo com a natureza e de que forma 
pode ser reforçada. Acredito nesse 
caminho enquanto sociedade para 
garantir o futuro.

Tenho a certeza que a 

próxima viatura será 

elétrica, com todas as 

vantagens disso.

“

NÃO PERCA a entrevista  
completa em www.greenfuture.pt 

no dia 11/02
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OpiniãoCOLUNA DE

Como vender automóveis

no ‘novo hoje’!?

atrás, discutir planos semestrais, 
anuais e mesmo a dois anos; e ago-
ra? Agora, temos um planeamento a 
semanas ou, em alguns casos, dias. 
E com uma dinâmica que obriga a 
ler os dados e o enquadramento dia-
riamente. Ou seja, nunca o medir e 
os indicadores foram tão relevantes, 
em gestão de equipas de vendas au-
tomóveis, como o são hoje.

Temos de ter um novo modelo de 
abordagem comercial. Novos canais 
de venda. A transformação digital 
terá de ser abrupta. O estar em vá-
rios canais e no online é um caminho 
– trabalhar o virtual selling e o social 
selling. E nada de lentidão: a velocida-
de de adaptação é muito importante. O 
que não fizermos na reformulação de 
processos comerciais, hoje, pode pro-
vocar resultados dramáticos amanhã. 
Pois estes tempos incertos e voláteis 
vão continuar por muitos meses.

Existe, então, uma clara oportunida-
de para repensar a estrutura, o con-
trolo da operação, o que gera fluxos 
de caixa e liquidez (modelos, mar-
cas, equilíbrio entre novos, combus-
tão, elétricos, usados e seminovos), 
reestruturar a oferta por segmento 
ou rentabilidade, adaptar as condi-
ções comerciais… alterar o modelo 
de abordagem.

Aconselho a um grande foco naquilo 
que são variáveis passíveis de con-
trolar e que só dependem da equipa 
e do concessionário, sem perspetiva 
de que tudo vai normalizar em se-
manas ou meses, pois não vai. Julgo 
que apostar fortemente no relacio-
namento passou a ser ainda mais 
importante do que era. O momento 
não é de vender a todo o custo e de 
atingir objetivos; é de criar relacio-
namentos, mais do que dar origem 
a clientes.

Esta pandemia veio imprimir 

uma significativa transformação 

no processo de venda de 

automóveis. E agora? Como 

vender automóveis quando o 

cliente evita as visitas ao ponto 

de venda? 

Texto de José Carlos Pereira

UMA NOTICIA: o comércio de au-
tomóveis, neste novo confina-

mento em Portugal, não poderá con-
tinuar aberto!

Sem querer ser dramático logo à 
partida, como fica o planeamento em 
vendas? Poderíamos, há uns tempos 
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Alguns dados para quem anda nas 
vendas de automóveis e está atento 
ao novo contexto (fonte: HUBSPOT): 
67% da viagem do comprador já é fei-
ta digitalmente; quem compra e entra 
num processo de decisão consome 
pelo menos cinco peças de conteúdo 
antes de se envolverem com um ven-
dedor ou visitar um concessionário; 
75% de quem quer comprar um au-
tomóvel usa redes sociais para tomar 
decisões de compra.

Outra fonte (Guy Schueller, Diretor 
da Indústria Automóvel no Google): 
95% dos compradores de veículos 
utilizam o digital como fonte de in-
formação; 60% de todas as pesqui-
sas de automóveis vêm de um dis-
positivo móvel (e as principais delas 
relacionam-se a concessionários); 
cerca de 25% de todas as pesquisas 
automóveis são sobre peças, ser-
viços e manutenção; mais de 40% 
dos compradores que assistiram a 
um vídeo sobre carros visitaram um 
concessionário como resultado.

E neste contexto mais difícil julgo 
que a revista Green Future, para 
além de informar, também educa, 
forma e deve influenciar comporta-
mentos.

Deixo então estas perguntas para a 
sua equipa: já virtualiza o processo 
de vendas, com uma prospeção via 
live videos em várias plataformas 
ou webinars? Qualifica e desqua-
lifica clientes com uma reunião no 
Whatsapp ou Zoom? Descobre pre-
ferências com um vídeo no Youtube/
Instagram ou artigo no LinkedIn? E 
demonstrações virtuais (test drive) 
de novos lançamentos? E um caso 
de uma compra com testemunho de 
um cliente? Responde a um cliente 
com vídeo ou mensagem de voz? 
Coloca de imediato (por sugestão) o 
influenciador numa video call?

Todo o processo de venda sem es-
tar fisicamente juntos, é possível? E 
quais as ferramentas que mais uti-
liza?

De uma coisa estou certo, com ou 
sem pandemia, o VIRTUAL SELLING 
já é um caminho e vai continuar a 
ser! – a criatividade na abordagem 
pode-nos diferenciar.

A nossa mensagem tem de chegar 
à pessoa certa, no contexto certo e 
com a informação certa, garantindo 
o melhor resultado para o negócio 
(oferecer a melhor experiência de 

compra de um automóvel). E refor-
ço, convicto, que é apenas isso que 
conta na Era da Assistência!

Os drivers para os próximos tem-
pos devem ser estes: redescobrir 
os clientes – manter proximidade 
e relevância; novo foco da força de 
vendas – novo caminho do com-
prador; reinventar a comunicação 
– novas narrativas e abordagens; 
alinhamento da equipa –indicado-
res e incentivos; muscular a equipa 
– simplificar, treinar e reorientar em 
tempo real.

Acima de tudo continue a ser um en-
tusiasta e cuide da sua saúde mental 
no meio da tempestade, assim como 
da sua equipa. Em tempos normais, 
algumas das alterações a fazer po-
deriam levar meses a serem execu-
tadas, e que têm, hoje, de ser imple-
mentadas em apenas horas. 

Pode estar aqui uma oportunida-
de para fazer aquilo que sempre se 
pensou e nunca se fez. A urgência 
e o estado de emergência do nos-
so ecossistema empresarial a isso 
obrigam. O risco de não fazer nada, 
ou demorar nas decisões, pode ser 
dramático…

O VIRTUAL SELLING 

já é um caminho e vai 

continuar a ser! – a 

criatividade na abordagem 

pode-nos diferenciar.

“

Sobre o autor 

José Carlos Pereira é engenheiro do ambiente, com MBA Executivo em Gestão 
Empresarial. É business expert, consultor, formador e speaker na área comercial e 
de negócios internacionais.
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Especial ELÉTRICOS 2021

Audi e-tron GT
Depois do e-tron e e-tron Sportback, o terceiro modelo 
totalmente elétrico da Audi será desvendado já no dia 9 
de fevereiro. Partilha a arquitetura com o Porsche Taycan, 
e os dois motores elétricos deverão disponibilizar uma 
potência de 375 kW (590 cavalos) – até 470 kW no modo 
overboost. Acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,5 segundos 
e a marca germânica publicita uma autonomia de 400 qui-
lómetros. Espera-se ainda capacidade de carregamento 
rápido até 150 kWh. A Audi lançou já um modelo RS, usado 
como pace car nas 24 Horas de Spa, que deverá ser o Audi 
mais potente de sempre, atingindo 515 kW (700 cavalos) e 
acelerando até aos 100 km/h em menos de 3 segundos.

Audi Q4 e-tron
Construído com base na plataforma MEB do Grupo 
Volkswagen, o Q4 e-tron posiciona-se – como o nome 
indica –, entre os crossovers Q3 e Q5, mas distingue-se 
por disponibilizar somente uma versão 100% elétrica. 
Os clientes podem optar por uma pintura que minimiza o 
aquecimento do habitáculo refletindo a luz solar, e esco-
lher entre 25 propostas de iluminação diferentes. Os dois 
motores debitam 225 kW (306 cavalos) e a bateria de 82 
kWh deverá permitir uma autonomia de cerca de 450 qui-
lómetros.

Os elétricos que chegam em
2020 foi um ano em grande para os automóveis elétricos a bateria, com um número record de vendas e vários lançamen-
tos importantes. Modelos como o Volkswagen ID.3, o Honda-e, o Peugeot e-208 ou o MINI Cooper SE, que geraram grande 
expectativa, chegaram finalmente ao mercado. 2021 promete ser ainda melhor, à medida que os construtores introduzem 
novos modelos para responderem à procura crescente por veículos de zero emissões e às cada vez mais rígidas regras 
ambientais. Para não se perder entre tantas novidades e lançamentos, compilámos uma lista com os principais modelos 
100% elétricos que poderemos ver nas estradas europeias até ao final do ano.
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BMW i4
O novo sedan 100% elétrico da BMW foi desenvolvido com 
base no novo Série 4 Gran Coupe, também previsto para 
2021. Com uma autonomia de 600 quilómetros e um mo-
tor de 390 kW (530 cavalos) – acelera dos 0 aos 100 km/h 
em menos de 4 segundos –, promete uma luta renhida 
com rivais como o Tesla Model 3 ou o novo Audio e-tron 
GT. O i4 terá um ecrã único que abrange o painel de ins-
trumentos do condutor e a consola central, com a maioria 
das funções controladas por touchscreen. A BMW estuda 
já o desenvolvimento de uma versão M.

BMW iX
Este é primeiro BMW desenvolvido de base como elétrico 
desde o i3, em 2013. Uma montra da capacidade tecnológica 
da BMW, promete ser um dos trunfos da marca bávara nos 
próximos anos. Com uma autonomia entre carregamentos 
superior a 600 quilómetros e dois motores que debitam uma 
potência superior a 370 kW (500 cavalos), o iX acelera dos 0 
aos 100 km/h em menos de 5 segundos. As primeiras uni-
dades deverão ser entregues no final de 2021. 

BMW iX3
A versão elétrica do SUV X3 foi apresentado em meados 
de 2020, mantendo, no essencial, as linhas da versão tér-
mica. É o primeiro elétrico da marca a utilizar a tecnolo-
gia eDrive de quinta geração. A bateria de 80 kWh permite 
uma autonomia de 460 quilómetros, e o motor elétrico de 
210 kW (285 cavalos), no eixo traseiro, acelera o iX3 dos 0 
até aos 100 km/h em 6,8 segundos.

Byton M-Byte
A Byton lança este ano o seu primeiro carro, o M-Byte, 
desenvolvido na Alemanha e nos Estados Unidos, e pro-
duzido em Nanjing, na moderna fábrica da startup chi-
nesa. A versão de tração traseira acelera dos 0 aos 100 
km/h em 7,5 segundos e a versão de tração integral fá-lo 
em 5,5 segundos. A velocidade máxima é de 190 km/h 
para ambos. A duas opções de baterias, de 72 kWh e 95 
kWh, permitem uma autonomia de 426 e 483 quilómetros, 
respectivamente. Este SUV, que vem equipado com um 
grande ecrã touch de 48 polegadas, será lançado no mer-
cado chinês nos próximos meses, e a chegada a Europa e 
aos Estados Unidos é aguardada para finais de 2021.
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Cupra el-Born
Desenvolvido integralmente em Barcelona, o primeiro 100% 
elétrico da “face mais emotiva” da SEAT, será fabricado na 
Alemanha utilizando a plataforma MEB do Grupo Volkswa-
gen. Terá uma bateria de 77 kWh e uma autonomia de 500 
quilómetros, e promete acelerar dos 0 aos 50 km/h em me-
nos de 2,9 segundos. O controlo dinâmico DCC Sport do el-
-Born foi desenvolvido exclusivamente na plataforma MEB. 
No interior, destaca-se o Head-Up Display com realidade 
aumentada, bem como a utilização de materiais reciclados. 
A SEAT lançará posteriormente uma versão menos ‘picante’ 
do el-Born.

Dacia Spring Electric
A Dacia distingue-se pelos seus modelos muito económicos, 
portanto é com curiosidade que aguardamos o Spring Elec-
tric, o primeiro automóvel elétrico da marca romena, que 
garante que este será o elétrico mais acessível do mercado. 
Foi apresentado em conjunto com duas variantes: uma ver-
são orientada para a mobilidade partilhada e uma versão 
Cargo, para entregas last mile com zero emissões. Tem uma 
potência de 33 kW (44 cavalos) e 125 Nm de binário, e uma 
bateria de 26,8 kWh, para uma autonomia de 225 quilóme-
tros – 295 quilómetros no ciclo WLTP City. O modo ‘Eco’ li-
mita a potência a 23 kW e a velocidade máxima a 100 km/h, 
permitindo aumentar a autonomia em quase 10%.

Hyundai Ioniq 5
A Ioniq foi anunciada pela Hyundai no verão de 2020, e o 5 
será o primeiro automóvel comercializado com a assinatura 
da nova marca, que oferece exclusivamente veículos elétri-
cos. O grupo coreano não revelou imagens do novo crossover 
baseado no concept 45, mas algumas fotografias de pro-
tótipos foram já captadas em diferentes países, e parecem 
prometedoras. O mesmo acontece com as especificações: a 
Hyundai não revelou dados do primeiro automóvel construí-
do na sua nova plataforma E-GMP, mas os rumores apontam 
para uma inovadora arquitetura elétrica ultrarrápida de 800 
V e capacidade de carregamento bidirecional, além de uma 
aceleração dos 0 aos 100 km/h em cerca de 5,2 segundos.

Lexus UX300e
O primeiro Lexus totalmente elétrico tem por base o 
crossover compacto UX. Está equipado com um motor 
elétrico de 150 kW (203 cavalos) nas rodas dianteiras, e 
uma bateria de 54 kWh que lhe conferirá uma autonomia 
de cerca 315 quilómetros. O UX300e arranca até aos 100 
km/h em 7,5 segundos e a velocidade máxima é limitada 
a 160 km/h. As primeiras unidades deverão chegar às es-
tradas europeias na primavera.

Especial ELÉTRICOS 2021
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Lotus Evija

Fiat 500
O Fiat 500 foi agora relançado como elétrico, mantendo os 
traços gerais da nova versão térmica, que, por sua vez, não 
alteram significativamente as linhas que tornaram este mo-
delo tão popular desde o seu lançamento, em 2007. Esta 
proposta elétrica da marca de Turim está equipada com um 
motor elétrico de 87 kW (117 cavalos), que acelera dos 0 aos 
100 km/h em 9,1 segundos – 3,1 segundos dos 0 aos 50 km/h 
–, e uma bateria de 42 kWh, para uma autonomia de 320 qui-
lómetros, maior do que os rivais Mini Cooper SE e Honda E. 
Suporta carregamentos até 85 kWh e, como seria de esperar, 
disponibiliza múltiplas opções, incluíndo uma versão desca-
potável. Estará à venda durante o primeiro trimestre de 2021
.

Ford Mustang Mach-E
A Ford pegou no emblema do seu mais famoso muscle car e 
‘colou-o’ a um 100% elétrico, ao mesmo tempo que lhe con-
feriu uma carroçaria de quatro portas típica de um crossover. 
Estas decisões não foram pacíficas, mas o novo Mustang Ma-
ch-E não é (apenas) um carro para ir às compras e levar os 
filhos à escola: a versão topo de gama, com dois motores e 
tração integral, promete 251 kW (341 cavalos) e uma acelera-
ção 0-100 km/h em cerca de 5 segundos. Os modos de condu-
ção dividem-se em Whisper (sussurro), Engage (participativo) 
e – não estamos a brincar – Unbridled (desenfreado). Se isto 
não bastar, e para descansar definitivamente os puritanos, a 
Ford prevê ainda uma versão GT com 342 kW (465 cavalos) e 
um tempo de cerca de 3 segundos dos 0 aos 100 km/h.

Lucid Air Touring

A Lotus inicia a seu percurso elétrico com o Evija, um hi-
percarro de emissões zero com quatro motores e 1.470 
kW (1.973 cavalos) de potência – a marca britânica afir-
ma que será o carro de produção mais potente do mun-
do. Pode atingir uma velocidade máxima de mais de 320 
km/h, e graças à capacidade de carregamento ultrarrá-
pida, uma carga completa demora apenas 18 minutos. 
A autonomia ronda os 400 quilómetros. Apenas  serão 
produzidas 130 unidades, com um preço unitário de 2,315 
milhões de euros. 

Com uma autonomia de cerca de 800 quilómetros e 1.080 
cavalos de potência, o Lucid Air aspira a ser mais do que 
um mero copycat do Tesla Model S. Possui uma forma ae-
rodinâmica e muito elegante, e um habitáculo espaçoso e 
sofisticado, onde se destaca o tejadilho em vidro. A versão 
mais potente cumpre o sprint clássico em 2,5 segundos, 
e a startup norte-americana afirma que a bateria pode 
ser carregada em 20 minutos. O início da produção está 
previsto para 2021, após a conclusão da primeira fase da 
fábrica da Lucid Motors, em Casa Grande, no Arizona. 



GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº1 - JAN 2118

Mercedes-Benz EQA
O modelo de entrada da gama EQ será um SUV compacto, 
mais próximo do crossover GLA do que do Classe A. A 
Mercedes ainda não adiantou muito detalhes, nomeada-
mente sobre a motorização e desempenho, mas prevê-se 
que a autonomia se situe próximo de 400 quilómetros. 
Com estreia marcada inicialmente para 2020, a pandemia 
obrigou a marca alemã a adiar o lançamento, mas o EQA 
deverá estar disponível ainda antes do final deste ano.

Mercedes-Benz EQS
O Classe S ocupa um lugar especial na oferta da Merce-
des-Benz, indicando que a marca alemã tem expectativas 
em relação a este elétrico EQS. As primeiras imagens su-
gerem uma aposta num design algo inesperado, um com-
promisso algures entre um crossover e um sedan. Pro-
mete ser, contudo, um veículo de luxo equipado com uma 
vasta panóplia de soluções tecnológicas, com um desem-
penho capaz de rivalizar com o Porsche Taycan ou o Audi 
e-tron GT. A autonomia deverá rondar valores na ordem 
de 700 quilómetros. O EQS chegará no segundo semestre 
de 2021, estando prevista também uma versão AMG, com 
450 kW (600 cavalos) de potência, no ano seguinte.

Nissan Ariya
Pioneira na comercialização de veículos total-
mente elétricos, com o Leaf, foi preciso espe-
rar mais   de uma década para vermos o se-
gundo elétrico da marca nipónica. O Ariya é um 
crossover com um design inesperadamente 
agressivo e minimalista, que surpreende tam-
bém a nível da oferta, com duas configurações 
disponíveis – tração dianteira e tração integral 
(dois motores elétricos) – e dois tipos de bate-
ria – 63 e 87 kWh. A autonomia máxima deverá 
situar-se em cerca de 480 quilómetros, para a 
versão de tração dianteira equipada com a ba-
teria de maior capacidade.

MG E-Motion 
O MG E-Motion foi revelado como concept car no Salão 
Automóvel de Xangai de 2017, e a empresa afirma que 
irá iniciar a produção e comercializar as primeiras uni-
dades, na Europa, em 2021. O coupé puramente elétrico 
de tração integral impressiona pelo design, e será o mo-
delo principal da marca, inaugurando uma nova era para 
a MG, agora sob propriedade chinesa. O E-Motion reivin-
dica menos de 4 segundos dos 0 aos 100 km/h, enquanto 
uma carga completa deverá permitir percorrer cerca de 
500 quilómetros. A MG promete tecnologia de ponta neste 
modelo, tirando partido da sua herança como fabricante 
de carros desportivos.

Especial ELÉTRICOS 2021
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Opel Mokka-e
A Opel anunciou a segunda geração do Mokka no final do 
verão e, pela primeira vez, a variante elétrica de um mo-
delo da marca alemã estará disponível desde o início, a 
par das versões térmicas. As primeiras unidades estarão 
a circular ainda durante o primeiro semestre. Com uma 
autonomia bastante alargada – 322 quilómetros – sobre-
tudo quando comparado com os concorrentes mais dire-
tos, o Mokka-e distingue-se também pelo design arrojado. 
Está equipado com um conjunto de sistemas de conforto e 
segurança alargado, nomeadamente cruise control auto-
mático e sistema automático de travagem de emergência.

Renault twingo 
O Renault Twingo tem agora uma versão 100% elétrica, que 
chega em janeiro aos concessionários nacionais, reivindi-
cando o estatuto de elétrico mais barato à venda em Portu-
gal – pelo menos, até à chegada do Dacia Spring, também 
do Grupo Renault. A versão zero emissões do Twingo foi 
desenvolvida para receber uma motorização 100% elétrica 
desde o início, destacando-se também pelo menor raio de 
viragem do mercado, caraterística importante para as ma-
nobras na cidade. A bateria de 22 kWh oferece uma auto-
nomia de 270 quilómetros em ciclo WLTP City e de 190 qui-
lómetros no ciclo WLTP Completo – 225 quilómetros com 
utilização do modo Eco –, suficiente para uma semana de 
utilização para os condutores que percorrem uma média de 

30 quilómetros diários. O carregador Camaleão, idêntico ao 
do Zoe, pode carregar até quatro vezes mais depressa nos 
postos de carregamento públicos mais comuns.

Porsche Taycan Cross Turismo
Mais um modelo cujo lançamento foi adiado pela pandemia, 
a versão wagon do primeiro elétrico da Porsche fará sua es-
treia oficial nestes primeiros meses de 2021. Manterá prova-
velmente as mesmas opções de motorização que o Taycan: 
dois motores elétricos que produzem 390 kW no modelo 4S, 
e 500 kW e e 560 kW no Turbo e Turbo S, respetivamente. 
Este último acelera dos 0 aos 100 km/h em 2,6 segundos. O 
carregamento ultrarrápido deve permitir carregar a bateria 
em 15 minutos para de cerca de 400 quilómetros; a autono-
mia máxima é de 500 quilómetros.

Skoda Enyaq iV
O Enyaq iV é o primeiro Skoda a utilizar a plataforma MEB 
do Grupo Volkswagen, e apresenta cinco opções de mo-
torização, com três tipos distintos de bateria – 55, 62 e 
87 kWh. As três versões de tração traseira – com moto-
res de 109, 132 e 150 kW, respetivamente –, tem autono-
mias entre 340 e 510 quilómetros. As duas versões mais 
potentes, equipadas com dois motores (tração integral), 
têm uma autonomia de 460 quilómetros. A versão topo 
de gama, o Enyaq RS iV, acelera dos 0 aos 100 km/h em 
6,2 segundos, e é o único com velocidade máxima de 180 
km/h, mais 20 km/h do que as outras quatro versões. 
Como opção, a grelha frontal pode integrar um sistema 
de retroiluminação LED com animação de entrada/saída.
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Tesla Model Y
O SUV da Tesla chega à Europa na segunda metade de 
2021, um ano depois do início das entregas nos Estados 
Unidos e Canadá. Partilha a mesma plataforma e grupo 
motopropulsor do Model S, e destaca-se pelo volume de 
carga que consegue transportar – até 1,9 metros cúbicos 
– e pela versatilidade, sendo possível acrescentar uma 
terceira fila de assentos. Está disponível em duas ver-
sões, Performance e Long Range, com, respectivamente, 
480 e 505 quilómetros de autonomia, e 241 e 217 km/h 
de velocidade máxima. O Model Y integra também uma 
versão mais avançada do sistema de condução semi-au-
tónoma da Tesla.

Volkswagen ID.4
O SUV compacto ID.4 é o segundo elétrico da marca alemã, 
e mais um automóvel elétrico construído na plataforma 
MEB do Grupo. Este ‘irmão’ mais corpulento do ID.3 tem 
uma autonomia de cerca de 500 quilómetros, uma bate-
ria de 77 kWh, e será inicialmente lançado com um motor 
elétrico de 150 kW (204 cavalos) no eixo traseiro. No futuro, 
será lançada uma versão de tração integral, com os dois 
motores a prometerem um desempenho mais vivo.

Volvo XC40 Recharge
O Volvo XC40 Recharge é o primeiro veículo totalmente 
elétrico da Volvo, e apesar de suceder às versões térmica 
e híbrida plug-in, foi desenvolvido sobre uma plataforma 
projetada, desde o início, para apoiar a eletrificação. Os 
dois motores elétricos produzem uma potência total de 
300 kW (402 cavalos), capaz de acelerar o XC40 dos 0 aos 
100 km/h em 4,7 segundos. É um desempenho similar 
ao Audi e-tron e ao Jaguar iPace, mas o XC40 tem um 
preço bastante mais em conta. Entre as características 
do primeiro Volvo 100% elétrico, destaca-se a capacidade 
de carregamento rápido de 50 kWh, que carrega 80% da 
bateria em apenas 40 minutos.

Tesla Model S
Prometido há muito por Elon Musk, o Model S Plaid será 
o automóvel elétrico de produção mais rápido do mundo. 
Equipado com três motores capazes de produzirem 760 
kW (1.020 cavalos), promete acelerar vertiginosamen-
te dos 0 aos 100 km/h em 2,1 segundos, e percorrer os 
primeiros 400 metros após o arranque em menos de 10 
segundos. A velocidade máxima é de 322 km/h e a auto-
nomia é de cerca de 630 quilómetros. Existe também uma 
versão Long Range, um pouco menos alucinante, 660 
quilómetros de autonomia, com ‘apenas’ dois motores e 
velocidade máxima limitada a 250 km/h. As primeiras en-
tregas na Europa deverão acontecer no final do ano.

Especial ELÉTRICOS 2021
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OpiniãoCOLUNA DE

Em 2021, haverá mais de 3.000 postos 
de combustível em Portugal e mais 
de 14.000 na Alemanha. Estes são 
números do passado. Os números 
do futuro são bastante diferentes: 
atualmente, existem cerca de 2.250 
postos de carregamento para veículos 
elétricos em Portugal, com cerca 
de 5.200 pontos de carregamento. 
Na Alemanha, a situação não é 
assim tão simples. Porque existem 
muitos promotores de estações de 
carregamento, também existem 
muitos números diferentes. Os 
números variam entre 20.000 e 50.000 
pontos de carregamento (calculando-
se a necessidade de existirem cerca de 
1 milhão de pontos de carregamento 
de livre acesso em espaços públicos, 
até 2030). O caminho para o futuro 
parece não ter fim.

OS POSTOS de combustível torna-
ram-se sinónimos de mudança. 

Estão no centro da tempestade que se 
está, neste momento, a formar sobre 
todos os players da era fóssil. Quan-
do as exigências sobre as condições 
energéticas e as exigências sobre a 
mobilidade mudarem drasticamente 
no futuro, os postos de combustível 
terão de se adaptar, caso contrário 
tornar-se-ão irrelevantes ou, no me-
lhor dos casos, espaços no meio das 
cidades cobertos por ervas daninhas e 
reclamados pelos animais e pela natu-
reza. As opções futuras para os opera-
dores dos postos de combustível osci-
lam entre as dimensões dos sistemas 
de energia e mobilidade: por um lado, 
de operadores fósseis para operado-
res pós-fósseis (que inclui tanto as 
baterias elétricas como o hidrogénio); 
e de conceitos baseados nos veículos 
para conceitos assentes em serviços 
de mobilidade. A mudança de paradig-
ma pode ser resumida de uma forma 
especulativa:

A) POSTO DE ABASTECIMENTO 2.0: 
extensão da atual base económica. 
Muitas estações de serviço estão a 
tentar prolongar o modelo comercial 
atual o mais possível para o futuro: 
a comercialização de combustíveis 
fósseis, além de ofertas lucrativas de 
bens de primeira necessidade, assim 
como a lavagem de automóveis. Estas 
estações de serviço estão a retirar-se 
do ramo das oficinas de reparação, 
uma vez que circulam cada vez menos 
veículos particulares e os comerciais 
estão contratualmente vinculados às 
oficinas de reparação dos operadores 
da frota. Estas estações de serviço 
estão a acompanhar a mudança, e a 
disponibilizar também zonas de car-
regamento para veículos elétricos. Na 
melhor das hipóteses, são carregado-
res rápidos com equipamento técnico 
de última geração. Desta forma, as 
estações de serviço de última gera-
ção tornam-se montras da mudança, 
quando exibem as energias limpas aos 
condutores de carros a diesel.

B) HUB DE CARREGAMENTO: conver-
são radical, dos recursos fósseis para 
um portfólio completo de recursos 
pós-fósseis. Para além dos postos de 
carregamento, estas estações encon-
tram-se, igualmente, a establecer in-
fraestruturas de hidrogénio. Uma vez 
que a conversão é dispendiosa, apenas 
as grandes empresas petrolíferas se-
guirão este cenário. A Ubricity, um dos 
maiores fornecedores europeus de in-
fraestruturas de carregamento elétri-
co em espaços públicos, foi adquirida, 
em final de janeiro, pela Shell. É um 
sinal importante dos tempos atuais. 
Os hubs de carregamento serão muito 
importantes, especialmente para os 
players comerciais, à medida que as 
condições técnicas e as capacidades 
de carregamento rápido e reabasteci-
mento de hidrogénio estejam disponí-
veis. A partilha de carros, o aluguer de 
automóveis ou as frotas de entregas 
encontrarão aqui a sua base ener-
gética. Estes hubs de carregamento 
também serão necessários para di-

Preparar o futuro
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minuirem a ansiedade dos condutores 
em relação à autonomia. Ao longo das 
autoestradas e das estradas interesta-
tais, estas estações de abastecimento 
são as mais necessárias e serão as 
primeiras a serem desenvolvidas.

C) LOJAS SOCIAIS: um evolutivo afas-
tamento das estruturas fósseis, con-
centrando-se em serviços sociais. 
Este caminho leva os desenvolvimen-
tos de um passado recente para o 
futuro. Os operadores das áreas de 
serviço geram cerca de 20% dos seus 
lucros a partir dos combustíveis. 

Mais importantes são os segmentos 
comerciais complementares, como a 
lavagem de automóveis, disponibili-
zação de mantimentos, caixas multi-
banco ou zona de restauração. No fu-
turo, as áreas de serviço também irão 
tornar-se cada vez mais importantes 
como locais para o armazenamen-
to intermédio de serviços postais, 
graças ao crescimento progressi-
vo da venda a retalho online. Desta 
forma, a função social das áreas de 
serviço será preservada, enquanto 
os ‘antiquados’ do diesel e da gaso-
lina continuarão a encontrar aqui 
os seus combustíveis. Este futuro é 
idealmente concebido para as zonas 
rurais. É aqui que os pontos de en-
contro social e as ofertas tradicionais 
são adequadas e necessárias.

D) HUB DE MOBILIDADE: renovação 
radical do modelo de negócio. Da 
perspetiva atual, o único atrativo das 
áreas de serviço é a sua localização. 
Estes locais já não são reconhecidos 
como postos de combustível. Torna-
ram-se centros de mobilidade, ou 
seja, lugares com uma elevada fre-
quência de clientes, agrupando uma 

gama de diferentes serviços de mo-
bilidade, complementados e expandi-
dos com ofertas e informações sobre 
o tema da mobilidade (e energia). Aqui 
há a oportunidade de trocar baterias 
(de ciclomotores, scooters e talvez 
até de automóveis) e aceder a opções 
de partilha, aluguer e subscrição. No 
melhor dos casos, incluindo interface 
com opções de metro/autocarro e/ou 
de longa distância. Estes lugares são, 
simultaneamente, quiosques e zo-
nas de restauração, diferenciando-se 
também com base nisso, em função 
da vizinhança e dos clientes. Já não 
existem aqui infraestruturas de car-
regamento. Esta função é assumida 
por pontos de carregamento em es-
paços públicos ou em casa. 

O fim do diesel e da gasolina tem 
sido anunciado em muitos países 
(apenas a Alemanha ainda se man-
tém discreta). Os operadores das 
áreas de serviço têm agora de en-
frentar estas mudanças, caso con-
trário, tornar-se-ão no museu do 
mundo fóssil. Mas é questionável se 
haverá alguém com interesse em vi-
sitar um museu assim.

Os postos de combustível terão de se adaptar, caso contrário tornar-se-ão irrelevantes ou, no melhor 
dos casos, espaços no meio das cidades cobertos com ervas daninhas e recuperados pelos animais e natureza.“

Stefan Carsten, consultor e especialista nas áreas do futuro das cidades e da 
mobilidade, vive o futuro há mais de vinte anos. É um dos responsáveis pelo início 
da transição da indústria automóvel de um setor centrado no veículo para um setor 
centrado na mobilidade. Hoje em dia, vive e trabalha em Berlim.
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JÁ É POSSÍVEL comprar o carro 
com a aceleração mais rápida do 

mundo, o Aspark Owl. Concebido e 
revelado há vários anos - apresenta-
ção do protótipo em 2017 no Salão de 
Frankfurt - este modelo japonês 100% 
elétrico tem sido constantemente atu-
alizado sem nunca ter sido anterior-
mente comercializado.

Finalmente, a espera acabou e a aqui-
sição deste super carro já é uma re-
alidade. A Aspark comunicou que já 
existem revendedores em países da 
América do Norte e da Europa, estan-
do, igualmente, previstos mais alguns 
para a zona do Médio Oriente, nas 
próximas semanas. 

Este hiperdesportivo elétrico, jun-
ta uma tecnologia de excelência 
a um design e funcionalidade de 
ponta. Registando uma impressio-
nante aceleração de 1.69 segundos 
(0-100km/h), uma autonomia de 
450km e uma velocidade máxima de 
400km/h, o preço desde bólide elé-
trico é de 2.9 milhões de euros. 

Automóvel com a aceleração mais rápida  
do mundo já está à venda: 

O Aspark Owl, em produção na cidade 
italiana de Turim, é apoiado por qua-
tro motores elétricos produzindo, no 
total, uma potência de 1480kW (2012 
cv) e cerca de 2000Nm de binário. 
Estima-se que serão produzidos 
apenas 50 automóveis a nível mun-
dial, nos quais 20 destinados ao con-
tinente europeu.

Perto da sua sede em Osaka, Japão, 
a Aspark inaugurou um espaço de 
exposição com os dois protótipos 
que foram utilizados no desenvolvi-
mento do Owl. De acordo com infor-
mações da marca nipónica, o “de-
senvolvimento do segundo projeto já 
arrancou”.

o Aspark Owl

ELÉTRICOS

https://www.vilagale.com/pt/destaques/loja-online-vila-gale


https://www.vilagale.com/pt/destaques/loja-online-vila-gale
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A mobilidade será sempre 
uma necessidade básica do 
ser humano e um facilitador 
essencial para promover o 
desenvolvimento económico e a 
qualidade de vida. No entanto, é 
improvável que as deslocações 
diminuam: mesmo que a 
população conduza menos, a 
necessidade de nos movermos 

continuará a existir. 

O PESO DA apertada regulamen-
tação europeia, as metas a 

atingir impostas pelo Green Deal, 
a mudança de comportamento nos 
consumidores, o aumento da cons-
ciência ambiental e a introdução de 
soluções inovadoras, potenciam um 
ecossistema de mobilidade susten-
tável onde a indústria automóvel de-
sempenha um papel crucial na tran-
sição energética para um sistema 
de transporte sustentável. Assim, a 
indústria automóvel tem investido 
fortemente em I&D para fazer face 
a estes desafios, apostando em ve-
ículos mais sustentáveis ao nível da 
eficiência energética e com menor 
impacto ambiental. Contribuindo 
significantemente para a redução de 
gases de efeitos de estufa, melho-
rias na qualidade do ar, diminuição 
na dependência de combustíveis 
fosseis e permitindo a transição 
para energias renováveis e para a 
mobilidade sustentável. 

Complementariamente, o crescen-
te estímulo à aquisição e a crescen-
te procura de veículos com soluções 
energéticas elétricas, e de outras 
soluções inovadoras de mobilidade, 
mostra como a questão da sustentabi-
lidade se tornou importante. Em 2020, 
em Portugal, o peso destes veículos 
elétricos e híbridos no total de veícu-

los vendidos foi de cerca de 20%.

As funcionalidades de conexão dos 
veículos a redes de telecomunica-
ções, bem como a conectividade 
entre estes, o e-call, assim como o 
5G, abrem as portas aos construto-
res para fornecerem serviços feitos 
à medida para os consumidores.

Adicionalmente, as soluções de 
partilha de veículos continuarão a 
transformar o sector automóvel, 
permitindo o acesso da mobilidade 
individual àqueles para quem a pos-
se de veículo é impraticável.  

A crise pandémica COVID-19 afectou 
muitas indústrias. O sector automó-
vel e o sector da mobilidade estão 
num dos mais afectados. No sector 
automóvel, por um lado, o aumento 
da incerteza, resultou no adiamento 
do consumo de bens duradouros e o 
consequente aumento da poupan-
ça. Por outro lado, as quebras no 
sector do turismo, originaram uma 
quebra no mercado automóvel em 
2020, de cerca de 34%. O sector da 
mobilidade foi também afectado por 
questões ligadas à saúde, higiene 
e a universalização temporária do 
teletrabalho. Passou-se, por estes 
motivos, a privilegiar mais o trans-
porte individual.

“O alargamento da rede de carregamento 
de veículos elétricos deve ser um objectivo prioritário, por forma a 

responder às necessidades na redução de emissões.”
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Helder Pedro é Secretário-Geral da ACAP – Associação Automóvel de Portugal

os Governos desempenham 

um papel crucial no apoio à 

mobilidade sustentável,  bem 

como no relançar da economia 

portuguesa tão afectada por 

esta crise sanitária. 

Para cumprir as metas estabeleci-
das no Green Deal, e tal como a ACAP 
tem vindo a defender, os Governos, 
em particular o de Portugal, desem-
penham um papel crucial no apoio à 
mobilidade sustentável, bem como 
no relançar da economia portuguesa 
tão afectada por esta crise sanitária. 
Assim, a ACAP tem vindo a propor um 
plano de renovação do parque auto-
móvel, à luz do que foi feito, por exem-
plo, em Espanha, Alemanha, França, 
para um progressivo rejuvenescimen-
to de um dos parques mais velhos da 
Europa, para veículos de baixas emis-
sões, contribuindo para as metas de 
descarbonização. 

Este plano passaria por um incentivo 
ao abate de veículos em fim de vida, 
substituindo-os por veículos novos. 
Em média, estimamos que iriamos re-
tirar de circulação veículos com uma 
média de emissões de cento e setenta 
gramas, substituindo-os por veículos 
com uma emissão média de noventa 
e cinco gramas. Esta medida, teria um 

enorme impacto ao nível da redução 
das emissões de CO2 e do consumo 
de combustível.

Para além disso, é ainda necessá-
rio a reposição dos incentivos fiscais 
aos veículos híbridos, que são fun-
damentais para a desejada redução 
de emissões assim como deve ser 
aumentado o valor do incentivo à 
compra de veículos elécricos. O alar-
gamento da rede de carregamento de 
veículos elétricos deve ser um objec-
tivo prioritário, por forma a respon-
der às necessidades na redução de 
emissões. Esta renovação contribui 
também para uma maior segurança 
rodoviária ao fomentar a utilização de 
veículos equipados com tecnologias 
modernas e mais seguras.

Além de melhorar o desempenho 
ambiental nas fases de produção e de 
utilização, os fabricantes automóveis 
têm também promovido, em parceria 
com os operadores de reciclagem, 
uma utilização mais circular dos ma-

teriais presentes no automóvel quan-
do este atinge o fim de vida. A VALOR-
CAR, uma iniciativa da ACAP, promove 
uma rede nacional de centros de aba-
te, na qual os veículos são reaprovei-
tados, sob a forma de material ou de 
energia, em mais de 95%.

São estes os desafios que se colocam 
à indústria automóvel, no futuro!
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A AUDI continua o seu plano de ele-
trificação e acaba de lançar mais um 
modelo híbrido plug-in, o A6 50 TF-
SIe PHEV Quattro, que combina um 
motor 2.0 TFSI de quatro cilindros 
e um motor eléctrico de 14,1 kW. A 
potência combinada de 362 cavalos 
é suficiente para que o A6 atinja os 
250 km/h de velocidade máxima 
e precise de apenas 5,6 segundos 
para ir dos 0 aos 100 km/h.

Usualmente, a Audi apresenta os 
modos de condução Dynamic, Com-
fort e Auto. No entanto, o sistema 
híbrido presente permite ao con-
dutor optar por mais três: Elétrico 
(condução 100% elétrica), Híbrido 
(utilização em conjunto dos motores 
a combustão e elétrico) e Save (ar-
mazena a energia elétrica disponível 
para uso futuro).

A caixa de velocidades automática 
deste Audi A6 é composta por sete 
velocidades S tronic e faz uso da tec-
nologia de ultra-eficiência da Audi 

FICHA TÉCNICA

Autonomia (WLTP): 484 km
Bateria: 64 kWh
Potência: 150 kW (204 cv) 
Velocidade máxima: 167 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 7,9 
segundos 
Tração: FWD
Carregamento:
Carregador AC (trifásico de 10,5 
kW): 7h30
Carregamento rápido (50 kW; 
100 kW): 75 minutos
Preço: A partir de 43.200 

para transferir a potência do conjun-
to para os dois eixos.

Um dos conceitos inovadores é a 
gestão automática da carga da ba-
teria. No modo Híbrido, o A6 recorre 
a um conceito de operação prediti-
va que assegura eficiência máxima. 
Este processo permite que a maior 
parte do percurso seja feita sem 
emissões, ao mesmo tempo que re-
carrega a bateria através do motor 
de combustão (quando possível) re-
correndo aos dados da navegação, 
trânsito ou estilo de condução, alia-
dos aos dados recolhidos pelos sen-
sores de câmara e radar.

O A6 plug-in apresenta uma excelen-
te qualidade de condução e de con-
forto no seu interior, mas o particular 
sistema de travagem regenerativa, 
diferenciado entre modos de condu-
ção, exige alguma adaptação. Quanto 
à matéria de carregamento, e utili-
zando uma wallbox de 7kW, a carga 
total é carregada em 2h30 minutos.

Apesar do modo elétrico não ser tão 
suave e silencioso, a marca alemã 
vai assumindo uma posição de rele-
vo nesta linha de crescimento gra-
dual de veículos eletrificados. São 
esperadas, brevemente, mais no-
vidades, contudo este Audi A6 plu-
g-in - eficiente e inteligente - é um 
excelente exemplo do que a marca é 
capaz de conseguir.
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Range Rover Evoque P300e AWD

FICHA TÉCNICA

Autonomia (WLTP): 350km
Potência: Até 150kW (204cv)
Bateria: 90kWh
Tração: Dianteira
Velocidade máxima: 140km/h
Binário: 362Nm
Desempenho (0-100km/h): 10 
segundos 
Consumo: 28.6kWh/100km
Carregamento: 
– Rápido 110kW (DC) – 45 
minutos 
Preço: A partir de 78.608,50

AS VERSÕES mild-hybrid deste SUV 
compacto estão disponíveis desde a 
chegada desta segunda geração, em 
2019. Mas há agora, finalmente, uma 
bem vinda versão híbrida plug-in.

Com uma silhueta coupé distinta, o 
Range Rover Evoque P300e AWD foi 
um automóvel que conquistou, des-
de o início, o coração de condutores 
em todo o mundo. As linhas sofis-
ticadas e o alto nível de precisão 
desta segunda versão dão-lhe uma 
presença indiscutível e salientam a 
sua modernidade e a sofisticação, 
com pormenores como os puxado-
res encastrados ou os faróis LED. A 
qualidade dos interiores é aquela a 
que os britânicos nos habituaram.

Baseado numa arquitetura mais rí-
gida, projetada de raiz para apoiar a 
eletrificação, esta nova versão híbri-
da apresenta um motor a gasolina 
inédito num Land Rover: um turbo a 
gasolina de três cilindros e 1.5 litros, 
com 200 cavalos, apoiado por um 
motor elétrico de 109 cavalos inte-
grado no eixo traseiro.

Este SUV compacto, considerado o 
modelo mais cosmopolita da Land 
Rover, apresenta uma condução re-
laxada e refinada. A caixa automática 
de oito velocidades está muito con-

fortável com a motorização híbrida 
e, independentemente de conduzir-
mos na cidade ou em autoestrada, 
trabalha de forma suave e inteligen-
te. Uma das principais característi-
cas deste modelo é a sua agilidade, 
apresentando um bom comporta-
mento em curva, algo surpreenden-
te num carro com este peso.

Quem conduz o Ranger Rover Evo-
que P300e AWD pode escolher entre 
três diferentes modos de condução: 
Hybrid (combina o motor elétrico 
com o motor a gasolina), Elétrico 
(modo de condução 100% elétrico) e 
Save (permite preservar a carga da 
bateria para um uso futuro).

Através da utilização de uma wallbox 
doméstica (7kW AC), o Range Rover 
Evoque recarrega-se em 1h24 mi-
nutos (0-80%), ao passo que ao uti-
lizar-se um carregador rápido esse 
tempo baixa para os 30 minutos 
(32kW DC).

Em resumo, a nova versão híbrida do 
Evoque é um upgrade daquilo que já 
era um excelente automóvel. É um 
SUV muito confortável e divertido de 
conduzir, mas nunca deixa de nos 
lembrar, em cada momento, que 
estamos ao volante um requintado 
Range Rover.
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Hyundai Kauai EV Premium EV 64kw MY20’5

FICHA TÉCNICA

Autonomia (WLTP): 484 km
Bateria: 64 kWh
Potência: 150 kW (204 cv) 
Velocidade máxima: 167 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 7,9 
segundos 
Tração: FWD
Carregamento:
Carregador AC (trifásico de 10,5 
kW): 7h30
Carregamento rápido (50 kW; 
100 kW): 75 minutos
Preço: A partir de 43.200 

Minuto

A BASE É A MESMA dos restantes 
Hyundai Kauai, mas destacam-se 
algumas diferenças estéticas, no-
meadamente na dianteira, onde dei-
xamos de contar com uma grelha 
aberta em detrimento de uma nova 
solução fechada, novas jantes espe-
ciais e mais alguns detalhes exclu-
sivos desta versão Electric, como os 
frisos de cores exclusivas.

Em termos de dimensões o Kauai 
Electric é 1,5 cm mais comprido e 
2 cm mais alto do que a versão tér-
mica, para acomodar as baterias. 
Equipado com um pack de 64 kWh, 
o modelo tem uma autonomia muito 
apreciável de 482 km. 

Por dentro, a Hyundai operou uma 
pequena revolução no Kauai. A con-
sola central tem um novo design, 
mais estilizado, onde se destaca 
uma nova plataforma flutuante, e 
onde podemos encontrar os coman-
dos para selecionar a marcha e mais 
alguns equipamentos de conforto 
(aquecimento e ventilação dos ban-
cos, por exemplo).

O quadrante também ganhou novas 
funcionalidades, nomeadamente um 
display digital de sete polegadas, em 
tudo semelhante ao que já conhece-
mos do Hyundai Ioniq. Em termos 
de qualidade dos materiais e mon-
tagem, o Hyundai Kauai Electric está 
ao nível daquilo a que a Hyundai nos 
tem vindo a habituar.

Em termos dinâmicos, não sobram 
dúvidas nenhumas: o Hyundai Kauai 
Electric comporta-se de forma cor-
reta e segura, mesmo quando abu-
samos do ritmo e do momento que 
transportamos para o interior da 
curva.

Em suma, o Kauai Electric é um 
automóvel com vários trunfos, e se 
este é o presente da Hyundai, o fu-
turo do gigante coreano adivinha-se 
muito auspicioso.
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Mercedes-Benz EQV 300 Longo

FICHA TÉCNICA

Autonomia (WLTP): 350km
Potência: Até 150kW (204cv)
Bateria: 90kWh
Tração: Dianteira
Velocidade máxima: 140km/h
Binário: 362Nm
Desempenho (0-100km/h): 10 
segundos 
Consumo: 28.6kWh/100km
Carregamento: 
– Rápido 110kW (DC) – 45 
minutos 
Preço: A partir de 78.608,50

O TRANSPORTE de passageiros em 
furgões elétricos faz todo o sentido, 
e não é de admirar que a Mercedes-
-Benz proponha uma versão zero 
emissões do seu Classe V.

A Mercedes chama EQV 300 Longo a 
esta versão testada, que torna possí-
vel as viagens de turismo e de negó-
cios de pequenos grupos em experi-
ências premium amigas do ambiente, 
marcadas pelo verdadeiro ADN da 
marca germânica.

Com uma autonomia de mais de 350 
quilómetros, este EQV 300 Longo fica-
-se pelos oito lugares, o que permite 
maior espaço e conforto, sem abdicar 

dos pormenores luxuosos e tecnolo-
gia de vanguarda da Mercedes. Um 
dos exemplos disso é o assistente vir-
tual MBUX (semelhante à Siri da Apple 
ou ao Google Assistant), adicionando-
-lhe outros ‘mimos’ de topo de gama, 
como, por exemplo, o ar condicionado 
independente na parte traseira.

Parece-nos que o Mercedes EQV será 
seguramente uma das primeiras es-
colhas para as frotas premium que 
abraçam a mobilidade elétrica, dando 
assim sequência ao posicionamento 
da marca neste segmento.
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EntrevistaPARA LER

O que faz um analista de dados na 
sua área? Qual a importância dessa 
análise para as regiões, a nível do 
desenvolvimento sustentável?

Eu faço análise sócio-espacial com-
parativa de cidades. Através de in-
vestigação, mapas, e outras formas 
de visualização, tento entender 
como o ambiente construído influen-
cia a sociedade, cultura e ambiente. 
Como dizemos na LSE Cities, como 
as cidades e as pessoas interagem 
num mundo em rápida urbanização. 
Para saber o que mudar na política 
pública, temos de saber mais so-
bre a situação atual das cidades, e 
a análise sócio-espacial das cidades 
permite-nos fazer esse tipo de ava-
liação. No entanto, a importância da 
análise depende muito dos objetivos 
do projeto. Se, às vezes, o objetivo 
é usar dados existentes para criar 

evidência e mostrar o que se passa 
numa determinada cidade, outras 
vezes ajudamos a criar dados que 
permitam uma análise posterior.

Num dos principais projetos que te-
mos, o Urban Age, tentamos, atra-
vés de mapas e visualizações com-
parativas, analisar as diferenças na 
evolução das cidades, explorando 
fatores demográficos, económicos, 
de transporte, ambientais e de go-
vernança urbana. O Urban Age tem 
mais de dez anos de existência e 
permitiu acumular conhecimento 
e dados sobre cidades espalhadas 
pelo mundo inteiro. O desafio aqui é 
ter acesso a dados comparativos em 
cidades com escassez de dados – por 
exemplo, cidades africanas – ou em 
cidades em que os dados existem, 
mas não são disponibilizados, como, 
por exemplo, no Médio Oriente.

Como analista de dados, passo mais 
tempo a recolher dados, ou a criá-
-los, do que a analisar ou produzir 
resultados gráficos. O que não seria 
possível sem a colaboração de in-
vestigadores ou técnicos e políticos 
locais. Sem dados não há análise, e 
sem análise o conhecimento acadé-
mico não avança e o planeamento e 
a política pública não se adaptam à 
realidade. Na LSE Cities, o uso de 
mapas, visualizações e fotografia 
são importantes porque as imagens 
são os meios de comunicação mais 
eficientes e acessíveis. Por isso, 
muitas das nossas publicações são 
muito visuais. 

Considera que, em relação a outros 
países, Portugal está longe de se 
afirmar como um país sustentável? 

Sustentável é um termo muito abran-

O Green Future AutoMagazine 
entrevistou Alexandra Gomes, 
investigadora portuguesa radicada 
em Londres, responsável pela 
coordenação da análise sócio-
espacial em vários projetos 
na LSE Cities, referência 
internacional no estudo das cidades 
contemporâneas. Ensina também 
em módulos de planeamento 
urbano na Bartlett School of 
Planning da University College 
London (UCL), onde se encontra 
a concluir o Doutoramento: ‘Uma 
análise multi-sensorial do espaço 
público urbano’.

Alexandra Gomes

sua trajetória e ideais

por Carolina Caixinha

EntrevistaPARA LER
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gente. E eu não sei o suficiente sobre 
o que se passa neste momento em 
Portugal e nos países mais ‘susten-
táveis’ para poder comparar e fazer 
uma afirmação dessas. Mas sei que 
se tem feito muito em Portugal para 
melhorar a sustentabilidade na sua 
vertente ambiental, com as energias 
renováveis, com a mobilidade ativa 
– veja-se o exemplo do investimento 
em ciclovias em Lisboa – e o enco-
rajamento à mudança para veículos 
elétricos, com incentivos fiscais e de 
infraestrutura. Portugal atingiu já, 
este ano, o quinto lugar, na Europa, 
na percentagem de venda de carros 
elétricos.

Mas também vejo que há muito a 
fazer em termos de reutilização e 
reciclagem de recursos, por exem-
plo. No entanto, sinto que os maio-
res problemas de Portugal estão 
no edificado, cuja construção não é 
energeticamente eficiente, e no uso 
dominante do carro. Por causa do 
carro, temos menos passeios – os 

obstáculos obrigam a andar na es-
trada –, temos menos transportes 
públicos urbanos, e menos ainda 
em termos regionais e nacionais. 
Enquanto a rede ferroviária no Rei-
no Unido liga as grandes cidades, 
em Portugal temos cidades como 
Lisboa e Leiria que só estão liga-
das via autocarro, por exemplo. Isto 
sem falar das deficientes ligações 
ferroviárias internacionais, onde 
Portugal parece estar ainda longe 
do resto da Europa. Em termos so-
ciais e económicos, Portugal, como 
muitos outros países europeus – e o 
Reino Unido também não é exceção 
–, deveria lutar por menores desi-
gualdades sociais, muitas vezes 
promovidas por processos de gen-
trificação urbana.

A sua experiência em projetos de 
investigação à escala global per-
mite-lhe ter uma visão abrangente 
das diferentes geografias. Quais os 
aspetos ambientais mais relevan-
tes dos estudos urbanos que reali-

zou em países em desenvolvimento 
que gostaria de destacar?

Acho que a principal lição da minha 
experiência é que necessitamos de 
crescer ou desenvolver as nossas 
cidades melhor, para uma melho-
ria climática. A ideia de uma cidade 
compacta, conectada e resiliente 
emerge com maior importância na 
literatura académica e política de 
cidades, já que em 2030 está pre-
visto que 70% da população mundial 
esteja a viver em meios urbanos. O 
que significa que, se nada se fizer, o 
impacto das cidades nas alterações 
climáticas será ainda maior. 

As cidades existem para eliminar 
os custos de transporte de pessoas, 
bens e ideias, de acordo com Edward 
Glaeser [economista norte-america-
no], e daí que a forma de planear a 
cidade e a sua rede de transportes – 
para carros ou transportes públicos – 
produza efeitos de longo prazo. Mas 
vou tentar indicar alguns exemplos 

Londres é uma 
cidade em 

permanente 
construção. 

Foto: 
Alexandra 

Gomes
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de projetos de investigação da LSE 
Cities (todos em colaboração com in-
vestigadores locais) que demonstram 
que as cidades são sistemas comple-
xos de interação entre variáveis como 
pessoas e transportes, mas também 
edifícios, ambiente e outros.

Quando investiguei Hong Kong, veri-
ficámos que era uma cidade-estado 
hiperdensa, de usos mistos, trans-
portes energeticamente eficientes 
e confiáveis, e onde o trabalho está, 
em média, a vinte minutos da habita-
ção. No entanto, o rácio entre a sua 
população e o território disponível 
para desenvolvimento leva a que a 
dimensão média da habitação social 
para uma pessoa seja de cerca de 8 
m2, e a altura, proximidade e tipolo-
gias de edifícios, mesmo que ener-
geticamente eficientes, produzam 
claros efeitos de ilha de calor [au-
mento localizado da temperatura de 
uma área urbanizada, que contrasta 
com as menores temperaturas das 
áreas circundantes].  

Adis Abeba, a capital etíope, ainda 
tem a maior parte da sua população, 
54%, a andar a pé, e 31% de transpor-
tes públicos. É uma cidade com ruas 

As cidades são 

sistemas complexos 

de interação entre 

variáveis como pessoas 

e transportes, mas 

também edifícios, 

ambiente e outros.

“

Vias segregadas para 
autocarros e bicicletas, 
em Londres. Foto: 
Alexandra Gomes

EntrevistaPARA LER

cheias de vida por ter um desenvol-
vimento, em termos de transportes, 
muito diferente de muitos países de-
senvolvidos, por razões económicas. 
A questão aqui será de como manter 
estes níveis baixos de motorização, 
com o emergente crescimento eco-
nómico e desenvolvimento urbano 
que esta cidade está a ter.

Por outro lado, no Kuwait, um dos 
estados mais ricos do mundo, 99% 
dos seus cidadãos prefere guiar a 
andar a pé e, por consequência, os 
passeios não existem. Autoestradas 
rasgam o deserto e criam barreiras 
entre os diferentes bairros da cidade. 
Para além do clima, com temperatu-
ras extremas, a falta de um sistema 
de transportes de qualidade, e o ex-
tremo zonamento e níveis de disper-
são da cidade também não ajudam a 
reduzir os níveis de transporte moto-
rizado individual. O ambiente edifica-
do, com casas individuais de tamanho 
considerável, não está, no entanto, 
adaptado ao clima, o que resulta em 
baixa eficácia energética. 

Também no Kuwait, num dos meus 
últimos projetos, ainda não publicado, 
concluímos que o planeamento urba-
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Hoje vemos o impacto  que 
a COVID-19 está a ter na 
forma como vivemos a 
cidade. E a importância 
que irá ter no futuro do 

desenvolvimento urbano.

“

no, o desenho urbano e o comporta-
mento individual estão intimamente 
relacionados, na forma como condi-
cionam a falta de condições de uso e 
qualidade do espaço público urbano. E 
que questões de governação urbana, 
como responsabilidades sobrepostas 
e políticas de espaço público limitadas, 
têm dificultado o dinamismo das ruas 
associado à vida na cidade.

Por fim, o exemplo de Masdar, uma ci-
dade dita sustentável, uma Smart City, 
criada de raiz em Abu Dhabi, nos Emi-
rados Árabes Unidos, é um exemplo 
que demonstra que uma cidade inteli-
gente não funciona necessariamente. 
Os edifícios têm materiais adaptados 
ao clima, as ruas têm sistemas de 
ventilação próprios, e são desenhadas 
por forma a criar sombras, juntamente 
com um sistema de transportes públi-
cos elétricos – cápsulas de quatro pes-
soas – que viajam e distribuem os via-
jantes por baixo da cidade. No entanto, 
Masdar encontra-se longe do centro da 
cidade, e fora da continuidade urbana, 
e sem transportes rápidos de ligação 
a Abu Dhabi. Ou seja, tem tido dificul-
dade em atrair pessoas e empresas, 
e aqueles que lá vivem ou trabalham, 
guiam e têm um carro estacionado 
num enorme parque exterior. As pou-
cas lojas que lá existem são caras e a 
cidade tem tido dificuldade em atrair 
residentes e empresas… pelo que só 
parte do projeto está construída.

A mobilidade elétrica está em gran-
de crescimento em Portugal. Como 
vê o seu desenvolvimento no Reino 
Unido?

Também aqui só posso falar do que 
se passa em Londres. 

O DLR – Docklands Light Railway, 
que é um metro de superfície auto-
matizado e elétrico, é um dos inves-
timentos em termos de transportes 
que mais me surpreendeu pela po-
sitiva. Liga os dois principais centros 
económicos de Londres e transporta 
diariamente milhares de pessoas, 
sem alguns dos problemas que o 
metro ou os comboios têm, nome-
adamente os atrasos constantes e 
problemas de manutenção. 

Em 2018, o Mayor de Londres lançou 
a sua Estratégia de Transportes, com 
a ambição de tornar a rede de trans-

porte de Londres numa rede carbono 
zero até 2050, apoiando a mudança 
para tecnologias de emissão zero, 
como carros e autocarros elétricos. 
Em 2019, Londres tinha mais de 
20.000 veículos elétricos e 1.700 tá-
xis elétricos, e a rede de autocarros 
atingiu os 400 autocarros elétricos. 
O que, não sendo um número signifi-
cativo numa cidade como Londres, é 
uma das maiores frotas elétricas da 
Europa.

As bicicletas elétricas surgiram em 
Londres há uns anos, mas a relação 
preço-distância não compensa e não 
tinham, na altura, planos de preço 
anuais. Temos de perceber que a es-
cala de Londres não é a de Lisboa, e 
como a maior parte das pessoas não 
vive na zona 1, o preço de ir entre casa 
e trabalho torna-se demasiado caro. 
Note-se que só o Metro de Londres 
tem seis zonas e que a zona 1 tem 
o tamanho aproximado de Lisboa. 
Para distâncias curtas, sendo Lon-
dres plana, as bicicletas não elétricas 
promovidas pelos TFL – Transport for 
London compensam mais. 

Uma das importantes inovações tec-
nológicas, não necessariamente, 
mas dominantemente elétrica, pren-
de-se com o facto de a mobilidade 
ser cada vez mais partilhada: carros, 
bicicletas e mesmo táxis – por exem-
plo, a Uber – que têm revolucionado 

a forma como nos movemos em Lon-
dres. Ao mesmo tempo, a tecnologia, 
agora reforçada como consequência 
da COVID-19, tem reduzido o movi-
mento e a necessidade de encontros 
físicos para existir socialização.

Como consequência, não posso deixar 
de realçar o impacto que a COVID-19 
está a ter na forma como estamos a 
viver a cidade. E a importância que 
irá ter no futuro do desenvolvimento 
urbano, onde provavelmente haverá 
mais trabalho a partir de casa, com 
um claro impacto nos transportes 
públicos e privados. E onde oportu-
nidades poderão aparecer para um 
maior crescimento do uso de bicicle-
tas elétricas e de modos de transpor-
te elétricos partilhados.

Leia a entrevista na íntegra  de  
Alexandra Gomes em nossa página: 
Clique aqui.

DLR, o metro de superfície londrino. Foto: Alexandra Gomes

As opiniões da entrevistada são da sua responsabilidade e não representam 
necessariamente as posições da LSE Cities.

https://greenfuture.pt/2021/01/21/entrevista-alexandra-gomes-investigadora-na-london-school-of-economics/
https://greenfuture.pt/2021/01/21/entrevista-alexandra-gomes-investigadora-na-london-school-of-economics/
https://greenfuture.pt/2021/01/21/entrevista-alexandra-gomes-investigadora-na-london-school-of-economics/
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MatériaDE CAPA

DS Automobiles 
     apresenta o 

DS 4
Depois do DS 7 Crossback, do 

DS 3 Crossback e do DS 9, a 

DS Automobiles revelou ontem 

o seu mais recente, e quarto, 

modelo da gama, o DS 4.

Disponível numa versão híbrida 
– plug-in, o DS 4, pertencen-

te ao segmento C premium, junta 
um motor de 180cv a gasolina com 
um elétrico de 110cv, perfazendo 
uma potência combinada de 225cv. 
Com uma capacidade de bateria 
de 12.4kW/h, a autonomia 100% 
elétrica do DS4 é superior a 50km 
(ciclo combinado WLTP).
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Com um design diferenciador, o DS4 
apresenta-se com um largura de re-
ferência de 1,83 metros e rodas de 
720 milímetros, para um compri-
mento compacto de 4,40 metros e 
uma altura de 1,47 metros.

Baseando-se na evolução da pla-
taforma EMP2 com um sistema de 
info-entretenimento de última ge-
ração, este novo modelo premium 
apresenta um interior digital, per-
mitindo assegurar uma total tran-
quilidade a bordo do automóvel. 
Designado DS EXTENDED HEAD-UP 
DISPLAY, este sistema de head-up 
display oferece uma experiência vi-
sual de vanguarda que constitui o 
primeiro passo para a realidade au-
mentada. Recorrendo a uma nova 
tecnologia imersiva, a informação 
essencial à condução é projetada di-
retamente na estrada. 

A preocupação ambiental também 
se encontra patente neste novo DS 
4, na medida em que 95% dos ma-
teriais são reutilizáveis e 85% de pe-
ças recicláveis. Isto permite que 30% 
do seu peso total seja composto por 
materiais renováveis ou reciclados, 
divididos entre metais e polímeros.

Segundo Marion David, Diretora de 
Produto da DS Automobiles, «O DS 
4 foi concebido para redefinir as 
grandes linhas do segmento C-Pre-
mium. Destina-se a consumidores 
atraídos por dois tipos de silhuetas: 
os novos SUV-Coupé aspiracionais 
e as berlinas compactas tradicio-
nais. Ao longo de cada etapa de 
desenvolvimento,a ideia de atrair 
nestes dois segmentos orientou as 
nossas decisões.

Este modelo premium chegará ao 
mercado no quarto trimestre de 2021 
com três versões, nomeadamente o 
DS4, DS 4 Cross e DS 4 Performance 
Line. O preço ainda não se encontra 
definido para o mercado português.

https://greenfuture.pt/2021/02/03/ds-automobiles-apresenta-o-novo-modelo-premium-ds-4/
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VozAO UTILIZADOR

Henrique Sánchez

Como surgiu a Mobilidade Elétrica na 
sua vida? Foi um opção económica, 
ecológica ou outra?

A mobilidade elétrica na minha vida 
já surgiu há alguns anos. Eu vivi 20 
anos fora de Portugal, 10 dos quais 
em Madrid e desde essa altura (ini-
cio da década de 90) que as preocu-
pações ecológicas e ambientais sur-
giram na minha vida. Na minha área 
profissional, surgiu a possibilidade 
de em 2005 ir aos Estados Unidos 
da América, mais concretamente à 
Califórnia, ao Congresso Nacional 
do Hidrogénio. Aí pude experimentar 
vários carros, vários modelos a pilha 
de combustível. Esse foi o primeiro 
contacto que eu de facto tive com o 
carro elétrico, pois pude testá-lo, 
guiá-lo e ver de facto as grandes 
vantagens de um carro elétrico. Nes-
se Congresso, ficou claro para todos, 
na altura era o Arnold Schwarzene-
gger o Governador da Califórnia, 
que o custo absolutamente gigan-

tesco e insuportável  de infraestru-
turar todos os EUA com uma rede 
de distribuição e de armazenagem 
do hidrogénio era tal que não seria 
seguramente esse o sentido futuro 
do carro elétrico. Nessa altura, por 
exemplo, a Honda tinha centenas de 
carros a pilha de combustível distri-
buídos a várias famílias justamente 
para monitorizarem autonomias e 
trajetos do próprio carro. Mas eu ex-
perimentei vários carros, Mercedes, 
Honda, Toyota, Nissan e um GMC da 
General Motors. Havia um conjunto 
de carros. E aí eu apercebi-me de 
facto, que o carro elétrico iria ser o 
futuro e não seria, seguramente, o 
hidrogénio o futuro para este tipo de 
mobilidade ligeira.

Esse foi o primeiro contacto que 
tive, a partir daí acompanhei muito 
de perto quer o nascimento da Tes-
la por um lado, quer os primeiros 
passos que a mobilidade elétrica 
estava a dar em termos de veículos 

O Green Future Auto Magazine 

conversou com Henrique 

Sánchez, Fundador e Presidente 

do Conselho Diretivo da UVE, 

Associação de Utilizadores de 

Veículos Elétricos

Por José Oliveira
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produzidos em série para o comum 
dos mortais os poder comprar. Era 
a Nissan por um lado, era a Renault 
por outro e a Mitsubishi - eram os 3 
carros, o Nissan Leaf, o Mitsubishi 
i-Miev e o Renault Fluence. Foram 
estes 3 carros que saíram, tendo, 
curiosamente, o Nissan Leaf feito a 
sua apresentação e estreia na Euro-
pa aqui em Portugal. Este foi de fac-
to o primeiro contacto e logo nessa 
altura, em 2010, eu tive o primeiro 
contacto com o Nissan Leaf aqui em 
Portugal e acabei por reserva-lo e 
vê-lo já em 2011. Sou um dos pri-
meiros proprietários de um Nissan 
Leaf - na altura tinha 24kW/h - da 
primeira geração (no ano de 2011).  
A partir do momento em que eu fiz 
o Test-Drive do Nissan Leaf em Lis-
boa, lembro-me que cheguei a casa 
e que disse à minha família que 
já sabia qual seria o próximo car-
ro que íamos comprar. Depois foi 
só uma questão de durante algum 
tempo acompanhar na Internet o fe-
edback de quem já o tinha compra-
do nos Estados Unidos e no Japão 
e avançar com a reserva do carro.  
Portanto, a preocupação inicial era 
ecológica e ambiental, mas também 
do ponto de vista da eficiência do 
motor elétrico - sabia que o motor 
elétrico era mais eficiente -  e do 
ponto de vista económico (apesar 
dos primeiros carros elétricos se-
rem mais caros que carros equiva-
lentes com motores a combustão. 
De facto, o fator económico, a partir 
do momento em que começássemos 
a utilizar o carro era também muito 
importante.

Quais foram as suas maiores barrei-
ras quando há 10 anos aderiu à mobi-
lidade elétrica? 

Como sabe, o Nissan Leaf foi lança-
do em 2010 em Portugal, com as pri-
meiras entregas ao Governo da altu-
ra e à MOBI.E e em 2011 começaram 
as primeiras entregas a clientes 
particulares. Para minha preocu-
pação depois de eu ter reservado o 
carro e querer comprar o carro, hou-
ve uma mudança política em Portu-
gal e o que era a MOBI.E, o projeto 
da MOBI. E tudo o que isso que sig-
nificava ficou congelado. Na altu-
ra perguntei-me o que aconteceria 
dali para a frente. Arrisquei, pensei 
que, de facto, o carro elétrico seria 

de qualquer forma o futuro o que 
aconteceu. Passado pouco tempo 
os incentivos à aquisição de elétri-
cos foram suspensos. Felizmente só 
foram suspensos em 2012, portanto 
eu ainda usufrui desse incentivo em 
2011. Estamos a falar de 5.000€ que 
o Estado disponibilizava para a aqui-
sição de um veículo elétrico e esta-
mos também a falar de um desconto 
no IRS, como os painéis solares e os 
elétricos tinham na altura, portanto 
tudo o que estava próximo das ener-

Em 2010, eu tive o primeiro 

contacto com o Nissan Leaf aqui 

em Portugal e acabei por reserva-

lo e vê-lo já em 2011. Sou um dos 

primeiros proprietários de um 

Nissan Leaf da primeira geração, 

na altura tinha 24kW/h.

“
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gias renováveis e com a sustentabi-
lidade podia ser descontado no IRS. 
Portanto, houve incentivos substan-
ciais para dar esse passo em 2011. 
Depois, a partir de 2012 não. Atra-
vessamos então aqui 3,4,5 anos mui-
to complicados, onde a rede parou, 
deixou de ser alargada e deixou de 
ser mantida. O único ano em que as 
vendas de veículos elétricos caíram 
em Portugal foi em 2012, depois a 
partir dai foram recuperando gradu-
almente e em 2015 com a mudança 
do Ministro do Ambiente, Jorge Mo-
reira da Silva, e a fiscalidade verde 
e o regresso dos incentivos, houve 
uma grande expansão. Portanto, as 
grandes dificuldades foram a auto-
nomia de 140Km, sempre efetuados 
a uma velocidade muito moderada, 
não haver uma rede de carregamen-
to rápido. Nessa altura só havia três 
locais onde podíamos carregar o car-
ro rapidamente que era em Oeiras na 
A5, Aveiras de Cima e Pombal na A1 
em direção ao Porto. Portanto a limi-
tação era enorme, mas eu nunca dei-
xei de viajar, nunca deixei de ir com 
o meu Leaf com a bateria de 24kWh. 
Cheguei a ir a Espanha, saindo por 
Vila Real de Santo António, até Aya-
monte só para dizer que tínhamos 
passado para o lado de lá, cheguei a 
ir ao Monte de Santa Tecla na Galiza, 
passando por Viana do Castelo e vi-
sitei praticamente Portugal de lés a 
lés. Eram viagens que tinham de ser 
muito bem programadas que obede-
ciam ao apoio de um restaurante, de 
um hotel onde ficássemos a dormir, 
num turismo rural, num quartel de 

bombeiros, claro que previamente 
combinado e autorizado. Obviamen-
te que não era um carregamento em 
que a eletricidade era vendida, mas 
no fim eu dava sempre um donativo 
para os bombeiros pelo facto de ter 
carregado o meu carro lá. Portanto, 
muito rigor nas viagens, muita pla-
nificação, viagens muito mais lentas, 
lembro-me de andar na autoestrada 
a velocidades muito baixas, o que era 
perigoso, porque como sabe há que 
pessoas que andam a velocidades 
muito altas nas auto-estradas, mas 
felizmente nesses 4/5 anos até apa-
recer a rede rápida de carregamento 
que nunca deixei de visitar nenhum 
sítio, nunca fiquei parado sem bate-
ria e durante toda a minha vida fiquei 
demasiadas vezes sem gasolina ou 
sem gasóleo nos meus carros com 
motor a combustão. Portanto, é evi-
dente que tinha mais cuidado, porque 
já sabia que a autonomia era muito 
mais limitada e portanto o cuidado 
era redobrado.

Qual foi a reação da família e amigos 
quando disse que ia comprar um car-
ro elétrico ? 

A reação da família foi de apoio, 
como sempre tem sido, apesar de 
algumas ideias mais extravagan-
tes que eu possa ter sempre tive o 
apoio por parte da família. Em rela-
ção aos amigos aí a reação foi muito 
diferente, chamaram-me no mínimo 
maluco e daí para cima do que possa 
imaginar. A maior parte deles diziam 
que eu era maluco, não sabia o que 
ia fazer, não fazia sentido, que isso 
era o futuro daqui a 10 ou 20 anos - 
partindo de 2010. Sempre acharam 
que eu iria ter imensos problemas, 
que não iria conseguir carregar o 
carro, enfim. Por parte da família 
houve então um apoio total, pelo 
menos da família do núcleo chega-
do, uma vez que a família mais afas-
tada também não compreendeu, não 
percebeu e achava que era uma atitu-
de intempestiva e sem sentido que me 

VozAO UTILIZADOR

A reação da família foi de apoio, 
como sempre tem sido. Em relação aos 
amigos aí a reação foi muito diferente, 

chamaram-me no mínimo maluco. A 
maior parte deles diziam que eu era 

maluco, não sabia o que ia fazer, não fazia 
sentido, que isso era o futuro daqui a 10 

ou 20 anos, partindo de 2010.

“



poderia trazer problemas. Lembro-me 
que só ao fim de alguns anos é que 
consegui que um amigo comprasse 
um carro elétrico. Hoje em dia tenho 
dezenas de amigos e familiares que 
têm um carro elétrico, mas até eu con-
vencer o primeiro demoraram alguns 
anos - sensivelmente uns 5, 6 anos - 
porque havia uma grande resistência 
por falta de informação, basicamente, 
e por falta também de opção. Na al-
tura existiam poucos modelos e eram 
caros e, portanto era normal essa re-
ação. Lembro-me que fiz o test-drive, 
quando vinha do meu emprego para 
casa, parei no pavilhão de Portugal 
onde a Nissan estava a fazer a apre-
sentação. Após o test-drive cheguei a 
casa e disse isso. No dia seguinte  levei 
a minha mulher e o meu filho para ex-
perimentarem e a partir daí não houve 
nenhuma dúvida, apesar de ser um 
mundo novo, um pouco irreal até. Em 
2010, quando entramos no carro, em 
que os estofos eram produzidos à base 
de garrafas de plástico, onde havia um 
silêncio completo pela inexistència de 
motor a combustão e aliada à facilida-
de de condução automática, sem pe-
dal de embraiagem, entramos de facto 
numa nova fase de condução e clara-
mente com a sensaçáo de estarmos a 
viver o futuro, o que foi fantástico. Mas, 
era todo um mundo novo para quem 
estava a guiar o automóvel e foi essa 
sensação de estamos a viver o futuro, 
estamos a abraçar o futuro que foi de 
facto fantástico. 

Ao longo destes 10 anos, qual foi a 
maior viagem que fez? E qual a mais 
desafiante?

A maior de todas foi em 2019 com uma 
ida até Kristiansund, praticamente a 
meio da Noruega, a 1.000 km de Oslo. 
Essa foi a maior de todas, foi em agos-
to desse ano e foi uma viagem onde 
eu já tinha um Tesla Model 3, portanto 
muito facilitada pela utilização da rede 
de super-carregadores da Tesla por 
toda a Europa. Foi uma viagem sem 
qualquer tipo de problema, perfeita-
mente pacifica, uma experência mista, 
experimental e de turismo em simul-
tâneo, que comprovou a facilidade de 
viajar pela Europa em elétrico. Nessa 

viagem fiz vários desvios como por 
exemplo ao Monte Saint-Michel (na 
Bretanha), a Paris, a casa de amigos 
na Suécia e visitar também o meu filho 
que mora lá. Houve vários desvios, não 
foi uma viagem para ver se chego ali 
o mais rapidamente possível. Foram 
ao todo entre 9.400 - 9.500 quilóme-
tros.  Foi uma viagem absolutamente 
fantástica sem nenhum tipo de proble-
ma e muito económica, uma vez que 
na altura ainda tinha gratuitidade no 
uso dos super-carregadores da Tesla. 
Normalmente isso acontecia aos pro-
prietários de Teslas desde que fossem 
indicados por outro proprietário. Hoje 
em dia isso já não acontece, pelo me-
nos na totalidade. Penso que oferecem 
carga para 1500km. Na altura não 
havia essa limitação, portanto com os 
9.400 quilómetros que fiz gastei 0 de 
eletricidade, tendo apenas gastado em 
portagens e, obviamente, em aloja-
mento e todos os outros  aspetos rela-
cionados com a viagem. 

Essa foi a maior de todas, foi uma via-
gem muito suave, muito agradável. Vi-
sitei a sede da Associação de Utilizado-
res de Veículos Elétricos da Noruega, 
em Oslo. Enfim, foi um complemento 
de uma viagem de férias, de descanso 
em família, mas também para perceber 
como é que estava a mobilidade elétrica.  
A mais desafiante de todas foi a pri-
meira viagem que eu fiz a Marrocos,  
a Marraquexe em 2016.

NÃO PERCA a voz do utilizador 
completa www.greenfuture.pt 

no dia 11/02
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Como nasceu a sua relação com a Arquitetura? 
Quando descobriu a sua paixão por esta discipli-
na? Na infância ou apenas mais tarde?

Quando era criança, adorava construir pequenas 
cabanas com placas de madeira ou cobertores na 
velha quinta dos meus avós, no campo, criando es-
conderijos onde podia passar a maior parte dos dias 
da época do verão a desenhar. Recordo-me que um 
dos meus brinquedos favoritos era um modelo de 
geometria de plástico; compunha este modelo geo-
métrico com formas de casas, fábricas, bibliotecas 
e todos os tipos de edifícios públicos. Lembro-me 
que, em cada dia, desenhava uma cidade inteira, 
todas diferentes e com suas peculiares caracterís-
ticas, nomeadamente uma com um rio a atravessar, 
outra entre colinas, uma numa zona à beira-mar e 
até uma cidade no espaço. Na adolescência, assim 
que terminei o ensino secundário, comecei a ler e 
a aprender sobre Arquitetura e arquitetos; Sempre 
considerei fascinante as histórias e vidas de arqui-
tetos famosos como Ludwig Mies van der Rohe e 
Le Corbusier. Foi nesse momento em que decidi ser 
arquiteto e optar por estudar Arquitetura.

EntrevistaPARA LEREntrevistaPARA LER

Manuel Rodriguez é um arquiteto 

sénior espanhol que trabalha 

na China desde 2012. Com uma 

formação europeia, trabalhou 

no escritório RCR Arquitectes 

(vencedor do Pritzker Price), 

estando atualmente a trabalhar 

na ECE. Apresenta-se como uma 

pessoa positiva, workaholic 

e enérgica, buscando sempre 

entender e se adequar às 

necessidades dos clientes.

Manuel Rodríguez

“Uma cidade sustentável é aquela onde os cidadãos podem respirar 
e viver em harmonia com a Natureza”

Apresentação ao cliente

por Carolina Caixinha
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O que é para si arquitetura susten-
tável? O que significa construção 
sustentável? Quais são as princi-
pais diferenças? 

Durante o meu mestrado, tive a 
sorte de fazer parte de um peque-
no projeto durante o meu programa 
de intercâmbio universitário Eras-
mus, na Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto, realizado 
no gabinete do arquiteto Álvaro Siza 
Vieira. Denominei o projeto ‘Jane-
las’. Lembro-me de como ele [Siza 
Vieira] mencionou algo que perdura 
comigo desde então: “Qualquer bom 
design é sustentável”. Wow! Foi uma 
simples e leve bofetada na minha 
cara; pensem por um segundo… A 
sustentabilidade vem antes de qual-
quer estética de design; é a pergunta 
e a resposta ao mesmo tempo.

Quando nos deparamos com a rea-
lização, a construção sustentável é 
aquela que utiliza e promove esses 
elementos para que o edifício seja 
sustentável. Uma tem uma relação 
mais próxima com a primeira fase 
de conceção, a outra com a fase 
posterior. Ambas devem ter o mes-
mo objetivo.

A energia solar e eólica são exemplos 
de fontes de energia limpa e renová-
vel. A sua implantação em massa irá 
revolucionar as paisagens das cida-

des e das zonas rurais? Como vê esta 
transformação?

Neste momento, o problema mais ra-
dical de cidades como Xangai, onde 
moro atualmente, é a poluição. Este 
é o mais difícil de resolver e está re-
lacionado com o bem-estar diário de 
todos. O governo garantiu a redução 
das emissões de CO2 e PM2,5 ao fe-
char as fábricas e promover os carros 
elétricos, nos últimos anos. A China é 
líder mundial na geração de energia 
eólica e continua a crescer. Em 2020, 
o país estabeleceu a meta de ter 15% 

da sua eletricidade proveniente de re-
cursos renováveis. A China identificou 
a energia eólica como um componen-
te-chave do crescimento da economia 
do país, estabelecendo a sua próxima 
meta até 2050. A tecnologia evolui ra-
pidamente e a viabilidade da constru-
ção é mais fácil a cada ano. Existem 
algumas restrições de rede e desafios 
à distribuição, no entanto a China está 
comprometida com esse objetivo.

Com o forte crescimento da mo-
bilidade elétrica, como é que na 
China está a fazer a integração da 
crescente necessidades de carre-
gamento  das viaturas com espaço 
habitacional?

Esta é uma ótima questão; a injeção do 
governo chinês parte da sua tentativa 
em se tornar uma superpotência glo-
bal verde. A China comprometeu-se 
com o objetivo de 25% das vendas de 
automóveis até 2025 serem veículos 
movidos pela nova energia – não mo-
vidos, exclusivamente, a gasolina ou 
diesel–, criando um vasto mercado po-
tencial para novas empresas que co-
mercializam veículos elétricos, como 
a Tesla ou a NIO. A Tesla demonstrou 
que o crescimento sustentável é pos-
sível para uma empresa de veículos 
elétricos. A NIO tem o apoio da segun-
da maior economia global, com poten-
ciais clientes suficientes na China para 
nunca precisar de se expandir para 
nenhum outro lugar.

Leia a entrevista na íntegra de Manuel Ro-
dríguez em nossa página:   Clique aqui.

ECE TOD Shapingba

ECE Zhuanqiao

https://greenfuture.pt/2021/01/30/entrevista-manuel-rodriguez-vice-diretor-de-design-na-ece/
https://greenfuture.pt/2021/01/30/entrevista-manuel-rodriguez-vice-diretor-de-design-na-ece/
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Anda de bicicleta?
A bicicleta ganha, diariamente, novos utilizadores, quer pelo 

surgimento de novas ciclovias nas cidades, quer pelo aumento da 

procura de velocípedes durante o período da pandemia, resultante 

da recomendação de meios de transporte que promovam o 

distanciamento social.

Pedalar melhora a frequência cardíaca e fortalece o coração. O 

vento a bater na face fá-lo-á sentir-se mais livre e bem-disposto. 

Selecione trilhos diferentes para que, a partir do seu selim, disfrute 

da beleza natural ou urbana que estiver ao seu redor.

Como qualquer outro meio de transporte, andar de bicicleta implica 

também adotar um conjunto de cuidados e cumprir determinadas regras. 

A seguradora Zurich preparou 10 dicas sobre como andar de bicicleta em 

segurança. Curioso(a) em saber quais são? Veja na lista ao lado:



1Use equipamento de proteção. Apesar da utilização do capacete não ser obri-
gatória – apenas os condutores de velocípedes e trotinetas com motor são 
obrigados a tal -, este elemento deve ser tido em consideração, pois permite 

diminuir o risco de traumatismo craniano em caso de queda. Esta dica é ainda 
mais importante para pessoas com pouco experiência em andar de bicicleta, bem 
como para crianças, que para além do capacete poderão usar joalheiras e cotove-
leiras para uma maior proteção.

2 Mantenha-se visível. Sobretudo quando circula à noite ou em dias de muito 
nevoeiro, dois momentos em que a utilização de dispositivos de iluminação 
(luz branca à frente e vermelha atrás) é obrigatória. Adicionalmente, pode 

vestir roupa retrorrefletora para se destacar na estrada.

3 Não circule nos passeios. Uma vez que os passeios são exclusivos para os pe-
ões, conduza pelas vias destinadas às bicicletas sempre que possível, ou na 
estrada. A lei permite apenas às crianças, até aos 10 anos, circular de bicicle-

ta nos passeios, desde que não ponham em perigo ou perturbem os outros peões.

4 Esteja atento. Quer aos veículos e peões que o rodeiam, quer aos obstáculos 
na estrada, como buracos ou tampas de saneamento. O segredo para uma 
condução segura está na utilização da visão e da audição a todo o momento, 

bem como na antecipação dos movimentos, manutenção da distância de seguran-
ça e em não efetuar manobras arriscadas (como ultrapassar pela direita).

5Não use auscultadores. Para além de ser proibida, esta prática proporciona a 
alteração da perceção do que o rodeia e, por isso, pode dar origem a aciden-
tes. Poderá, em alternativa, utilizar aparelhos dotados de um único auricular 

ou de microfone com sistema de alta voz, cuja utilização não implique manusea-
mento continuado.

6Sinalize os seus movimentos. Quando quiser parar ou mudar de direção sina-
lize essa intenção através do movimento com o braço para que, tanto condu-
tores como peões saibam para onde se dirige. Antes de fazer a manobra, olhe 

sempre para trás, de forma a confirmar que não incorre nenhum perigo.

7 Respeite o código da estrada. Os ciclistas não podem andar em contramão, 
ignorar os semáforos ou não parar perante sinais STOP, pois se o fizerem es-
tarão a incorrer numa infração. Lembre-se também que todos os condutores 

de velocípedes devem ter consigo o seu documento legal de identificação pessoal.

8Faça uma manutenção periódica à sua bicicleta. Para garantir maior segu-
rança e durabilidade do veículo é importante manter as partes móveis da 
bicicleta sempre lubrificadas e limpas. Os aros das rodas precisam de se 

manter secos para que não enferrujem. Outros componentes como o selim ou os 
pedais devem estar apertados e regulados para maior conforto.

9Proteja-se com um seguro. Apesar de não ser obrigatório, um seguro espe-
cífico para ciclistas é essencial para se proteger contra eventuais acidentes, 
podendo assim encarar as suas deslocações com maior confiança e paz de 

espírito.

0E proteja os outros. Pense nas pessoas com quem se vai cruzar enquanto 
for a pedalar e tenha a preocupação de as proteger, contratando uma co-
bertura adicional que lhe permite assegurar danos materiais e corporais 

provocados a terceiros.

Fonte: Zurich

10 DICAS
de segurança que tem de saber

Assine a nossa
NEWSLETTER 
e fique sempre 

em dia com  
as notícias

https://greenfuture.pt/
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razões para mudar

Quando se fala sobre a 

viabilidade dos veículos elétricos, 

da rede de carregamento, do 

custo da eletricidade (e da fonte 

dessa mesma energia), é seguro 

afirmar que a mobilidade elétrica 

veio para ficar – é a solução 

mais viável para compatibilizar o 

transporte individual, coletivo e 

partilhado, com a qualidade do ar 

nas grandes cidades.

PROMOVER O BEM-ESTAR COMUM!

1Optar por meios de transporte 
elétricos reflete, não só a pre-
ocupação para com o ambiente, 

mas também para com o bem co-
mum, reduzindo o nível de poluição 
atmosférica e sonora nos meios ur-
banos.

A Mobilidade Elétrica não represen-
ta a única solução para resolução da 
crise ambiental, contudo, representa 
uma parte importante no dia-a-dia 
de cada um. Seja em viagens diárias 
ou de longa distância, é importante 
avaliar a disponibilidade de meios de 
transporte menos poluentes.

EMISSÕES ZERO

2Os Veículos Elétricos emitem 
zero gases poluentes durante 
a sua circulação, visto que não 

existem combustíveis no funciona-
mento dos motores elétricos.

Adicionalmente, se o carregamen-
to do Veículo Elétrico for efetuado 
durante a noite, as emissões se-
rão, na maioria das vezes, com-
pletamente limpas, inclusive na 
origem da produção da electrici-
dade que está a ser consumida. 
Ao optar pelo carregamento durante 
o horário noturno é feito o aproveita-
mento dos excedentes das energias 
renováveis (eólica, hidráulica…), que 
atualmente são desperdiçados mui-
tas noites por falta de procura, e por 

não existirem ainda formas de a ar-
mazenar.

Contudo, mesmo se o carregamento 
for efetuado durante o dia, mais de 
60% da energia elétrica produzida 
em Portugal provêm de fontes reno-
váveis (fonte: APREN).

POUPANÇA DIÁRIA

3A título de exemplo,  para per-
correr cerca de 800 km por 
mês, com uma média de 27 km 

por dia:

Veículo a gasolina - Com um consu-
mo médio de 7 l / 100 km, um veícu-
lo a gasolina consome cerca de 86€ 
em combustível por mês  (média de 
1,54€ por litro de gasolina).

Veículo a gasóleo - Com um consu-
mo médio de 6 l / 100 km, um veí-
culo a gasolina consome cerca de 66 
em combustível por mês  (média de 
1,37€ por litro de gasóleo).

Veículo Elétrico - Carregamento 
em PCR – Postos de Carregamento 
Rápido: Com um consumo médio de 
15 kWh / 100 km, um Veículo Elétrico 
consome cerca de 48€ em carrega-
mentos rápidos por mês  (média de  
0,40€ por  kWh) – se só utilizar os 
PCR para carregar o veículo;

Carregamento em Casa (Tarifa Sim-
ples): Com um consumo médio de 
15 kWh / 100 km, um Veículo Elétrico 

A PREOCUPAÇÃO para com o im-
pacto ambiental que os meios de 

transporte por que optamos têm no 
processo de descarbonização da so-
ciedade, deverá ser constante. É im-
portante a consciencialização da im-
portância do papel que cada cidadão 
desempenha e a desmistificação de 
alguns aspetos relativos à utilização 
diária de veículos elétricos.
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https://www.apren.pt/pt/energias-renovaveis/producao


acresce cerca de 24€ na fatura men-
sal de eletricidade  (média de 0,20€ 
por kWh, em tarifa simples);

Carregamento em Casa (Tarifa Bi-
-horária): Com um consumo médio 
de 15 kWh / 100 km, um Veículo Elé-
trico acresce cerca de 12€ na fatura 
mensal de eletricidade  (média de 
0,10€ por kWh, em tarifa bi-horária), 
quando o carregamento é efetuado 
durante o período de vazio (durante 
a noites);

Ou seja, mesmo numa situação em 
que carregue o seu Veículo Elétrico 
fora de casa, através de PCR – Pos-
tos de Carregamento Rápido, o valor 
de consumo é muito inferior a um 
veículo de combustão.

ESTACIONAMENTO GRATUITO / 
DESCONTOS

4Existem vários municípios 
que oferecem condições 
vantajosas para estacio-

namento de veículos elétricos. 
Consulte a listagem de  Municípios 
com isenção/desconto no estacio-
namento para Veículo Elétrico

Em Lisboa, por exemplo, basta solici-
tar o Dístico Verde junto da EMEL para 
que possa estacionar em todas as Zo-
nas de Estacionamento de Duração 
Limitada, nos lugares tarifados, sem 
haver lugar ao pagamento da tarifa 
de estacionamento e sem limite de 
tempo. Esta isenção é dirigida a veí-
culos 100% elétricos. Os Dísticos ver-
des têm a validade máxima de 1 ano e 
custam atualmente 12€/ano.

ISENÇÃO DE IMPOSTOS

5Os Veículos Elétricos são isen-
tos de  IUC – Imposto Único 
de Circulação  e  ISV – Imposto 

Sobre Veículos. Para as empresas, 
os Veículos Elétricos são também 
isentos de Tributação Autónoma em 
sede de IRC e o IVA – Imposto de Va-
lor Acrescentado é dedutível.

CARREGAMENTOS GRATUITOS

6Em vários locais de lazer, par-
ques de estacionamento, em-
presas, hotelaria e restauração, 

existem postos de carregamento, 
muitas vezes  gratuitos, instalados 
pelos proprietários dos espaços, que 
oferecem o carregamento aos seus 
clientes.

Adicionalmente, existe a rede de TDC 
– Tesla Destination Chargers,  gra-
tuita, contudo, poderá ser reservada 
a clientes dos espaços onde os TDC 
estejam instalados.

SEM PERTURBAÇÕES

7Um Veículo Elétrico não emite 
ruído e não apresenta trepida-
ções.

Se nunca conduziu um Veículo Elé-
trico, faça um test-drive. A experiên-
cia de condução de um veículo 100% 
elétrico não tem comparação com 
qualquer outro veículo.

A presença de perturbações – cau-
sadas pelo funcionamento de um 
motor a combustão – é uma fonte 
de distração, mesmo que seja qua-
se inconsciente. Quando um veículo 
é silencioso e suave, dá espaço para 
que os hábitos de condução também 
se adaptem a esse silêncio e a essa 
calma.

MENOS MANUTENÇÃO

8Menos peças, menos avarias, 
menos manutenção. Em com-
paração com os veículos com 

motor de combustão interna, os ve-
ículos elétricos têm uma manuten-
ção muito reduzida!

https://www.uve.pt/page/municipios-com-isencao-desconto-no-pagamento-de-estacionamento-para-veiculos-eletricos/
https://www.uve.pt/page/municipios-com-isencao-desconto-no-pagamento-de-estacionamento-para-veiculos-eletricos/
https://www.uve.pt/page/municipios-com-isencao-desconto-no-pagamento-de-estacionamento-para-veiculos-eletricos/
https://www.emel.pt/pt/disticos/estacionamento-na-via-publica/distico-verde/
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Um veículo elétrico ligeiro tem cerca 
de 1% do número de peças móveis, 
em comparação com um veículo li-
geiro a combustão. Visto que não 
usam óleos do motor, nem filtros, 
nem correias, em vez de ser efetua-
da a revisão a cada 15.000 quilóme-
tros para substituir estes elemen-
tos, só têm necessidade de o fazer a 
cada 50.000 quilómetros (embora as 
marcas aconselhem uma ida anual à 
oficina).

Travões- A maioria dos veículos elé-
tricos utilizam o motor para travar, 
o que permite utilizar essa energia 
para recarregar as baterias. Esta 
característica, chamada de trava-
gem regenerativa, evita o desgaste 
das pastilhas dos travões, e, simul-
taneamente, aumentar a eficiência 
do veículo.

Pneus- Na sua maioria, os Veículos 
Elétricos circulam quase sempre 
nas cidades e a velocidades baixas, 
logo, os pneus também duram mui-
to mais.

Segundo o testemunho de taxistas 
que utilizam carros elétricos, a ma-
nutenção destes é inferior a 100 eu-
ros anuais, além de uma mudança 
de pneus a cada 100.000 ou 120.000 
quilómetros. E isto percorrendo 
mais de 50.000 quilómetros por ano, 
algo quase impensável para um par-
ticular.

INCENTIVOS DE AQUISIÇÃO

9Desde 2015 que são disponibi-
lizados Incentivos para Aquisi-
ção de Veículos Elétricos, como 

medida para mitigar as Alterações 
Climáticas.

Esta iniciativa estatal encontra-se 
inserida no âmbito do  Fundo Am-
biental.

Para 2020, já foram entregue as ver-
bas para os Incentivos de Aquisição, 
válidos para veículos 100% elétri-
cos ligeiros de passageiros e mer-
cadorias, tal como para bicicletas, 
motociclos, ciclomotores elétricos, 
bicicletas de carga e bicicletas con-
vencionais.

 
Segundo o Orçamento de Estado, 
aprovado para 2021, os Incentivos 
de Aquisição serão novamente dis-
ponibilizados para Veículos 100% 
Elétricos adquiridos desde 1 de ja-
neiro de 2021.

ACESSO PRIVILEGIADO

0Cada vez mais cidades em todo 
o mundo optaram por reduzir 
a circulação de veículos nos 

centros urbanos, onde a densidade 
populacional é maior. Contudo, na 
grande maioria, os Veículos Elétri-
cos são exceção a essas regras, sen-

do permitida a circulação e/ou esta-
cionamento nas zonas de exclusão.

Em 2020 foi anunciado pela Câma-
ra Municipal de Lisboa, no âmbi-
to do galardão atribuído à cidade 
como Capital Verde Europeia 2020, 
a criação de uma Zona de Emissões 
Reduzidas (ZER), em que os veícu-
los 100% elétricos seriam excluí-
dos das restrições. O plano de im-
plementação destas restrições foi 
adiado para 2021.

Estas são somente 10 das muitas 
razões para mudar para um Veículo 
Elétrico.

A UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, é um organismo sem fins lucrativos,  
com a missão de promover a mobilidade elétrica. 

Conheça as Vantagens em ser nosso Associado.

Contactos: e-mail: geral@uve.pt

215 99 99 50 / 910 910 901 (dias úteis das 10:00 às 18:00)

De que está 
à espera?

Cada uma das nossas 
opções conta. Devemos 

efetuar as nossas escolhas, 
tendo sempre em vista 
o bem comum. Não há 

Planeta B!

“

5

22-24 Outubro 2021

O maior salão de elétricos do país. Garanta sua vaga.

https://www.fundoambiental.pt/
https://www.fundoambiental.pt/
https://www.uve.pt/page/vantagens-em-ser-associado-da-uve/
mailto:geral@uve.pt
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O TÉCNICO SOLAR BOAT foi fun-
dado em 2015 e atualmente é 

constituído por cerca de 50 estu-
dantes, maioritariamente do Insti-
tuto Superior Técnico, cujo objetivo 
passa por desenvolver embarcações 
de competição movidas a energias 
renováveis.

Desde da sua data de fundação, o 
TSB já desenvolveu dois protótipos 
movidos a energia solar, designados 
por São Rafael 01 e 02, e encontra-
-se nesta época focado e empenha-
do na construção da terceira embar-
cação solar, SR03, com a ambição 
de alcançar cada vez melhores re-
sultados.

Além disso, o TSB decidiu agarrar 
um grande desafio e começou a de-
senvolver o seu primeiro protótipo 
movido a hidrogénio, o São Miguel 01.

Estes protótipos têm como principal 
objetivo a participação em competi-

ções internacionais, que têm lugar 
no Mónaco e na Holanda. Durante 
as várias temporadas, o TSB parti-
cipou em diversas edições sendo de 
realçar que em 2019 alcançou a sua 
melhor classificação de sempre com 
o incrível segundo lugar na compe-
tição ‘Monaco Solar & Energy Boat 
Challenge’.

Na época passada, a competição re-
alizou-se com contornos distintos, 
de forma virtual onde a equipa teve 
a oportunidade de discutir os novos 
conceitos implementados nos seus 
processos de trabalho, tais como: a 
produção de hidrogénio verde e da 
sua própria fuel cell. A equipa por-
tuguesa arrecadou o prémio ino-
vação, destacando-se por entre as 
onze equipas de todo o mundo em 
competição.

Sem a possibilidade de demonstrar 
o trabalho feito ao longo da época 
numa competição, o TSB teve-se que 

adaptar e organizou a primeira edi-
ção do evento ‘Odisseia TSB’. Assim, 
a equipa percorreu o país de Norte 
a Sul, tendo realizado várias traves-
sias desde do Douro até ao Algarve, 
cada uma com a sua particularidade. 
Acredita-se que este será um marco 
bastante importante na história do 
TSB e certamente haverá uma se-
gunda edição mais ambiciosa!

Para esta época, 2020/2021, o gran-
de objectivo é levar as duas embar-
cações, a solar e a movida a hidro-
génio, às competições no Mónaco, 
procurando o melhor resultado de 
sempre e organizar a segunda edi-
ção da Odisseia TSB, onde se vai de-
safiar e testar ao limite!

É com enorme alegria que a nossa 
equipa inicia este espaço em par-
ceria com o Green Future AutoMa-
gazine! Nas próximas edições será 
possível acompanhar de perto o tra-
balho que desenvolvemos!

I. Introdução ao Técnico Solar Boat 
Sub23
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O planeamento da época 20/21 do 
TSB foi baseado em dois grandes 
objetivos: a conclusão do primei-
ro protótipo a hidrogénio, SM01, e a 
construção do SR03, com o objetivo 
de alcançar a melhor classificação 
de sempre no “Monaco Solar & Ener-
gy Boat Challenge” , que se realizará 
em Julho.

O SM01 começou a ser dimensiona-
do ainda em 2019, exigindo um gran-
de trabalho de pesquisa por parte 
do departamento de Propulsão a 
Hidrogênio. O primeiro objectivo foi 
dimensionar a PEM Fuel Cell, que 
deveria ser capaz de produzir potên-
cia suficiente para vencer a força de 
arrasto produzida pelos flutuadores 
e superar a potência produzida pelas 
restantes equipas, 5kW. O segundo 
objectivo, mais difícil de concretizar, 
prendeu-se com dimensionar todos 
os sistemas que garantem o controlo 
e o correto funcionamento da PEM 
Fuel Cell, como são o sistema de co-
oling, a admissão do hidrogénio e do 
ar, ou seja, o Balance Of Plant. Para 
esta nova temporada pretendemos 
dois grandes avanços tecnológicos: 

a construção de uma Fuel Cell e a 
construção de uma estação de pro-
dução de hidrogénio.

O outro grande objetivo deste ano é a 
construção do SR03 com vista a ser 
mais robusto, eficiente e mais rápido 
que o SR02. Para tal, o planeamento 
da sua construção começou na épo-
ca 19/20, com o dimensionamento 
do casco e a realização de testes em 
computador para otimizar o seu ren-
dimento. Para obtermos a robustez 
desejada, optámos por modificar o 
design do casco face ao SR02, sen-
do agora mais forte e que permitirá 
obter velocidades maiores. À seme-
lhança do protótipo anterior, este 
também terá implementado os hy-
drofoils (pequenas asas que permi-
tem que o casco não esteja em con-
tacto com a água, diminuindo o atrito 
e aumentando o rendimento), com a 
alteração de serem em fibra de car-
bono em vez de alumínio.

Posto isto, fizemos o planeamento 
da temporada, desde o dimensiona-
mento de protótipos, até a angariação 
de patrocinadores que nos possam 

II. Objetivos e Planeamento da Época 20/21

ajudar a crescer. Durante o processo 
de planeamento teve-se em consi-
deração as condicionantes da pan-
demia, que apesar de nos limitarem 
de estarmos a trabalhar presencial-
mente, não nos limita a ambição e o 
desejo de melhorar! Planeamos um 
recrutamento maior e mais intenso, 
onde procuramos novos membros 
motivados para aprender e dar o seu 
contributo ao projeto.

Nas próximas rubricas vamos parti-
lhar ao detalhe as várias fases da con-
cepção tanto do SR03 como do SM01!

         Durante o processo de 
planeamento teve-se em 

consideração as condicionantes 
da pandemia, que apesar de nos 

limitarem de estarmos a trabalhar 
presencialmente, não nos limita a 
ambição e o desejo de melhorar! 

“

Sub23
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Os Veículos Elétricos (VE) integram o Stop&Start, o Torque Assist, a 

travagem regenerativa e modo E-Drive. Não existem sub categorias para 

esta tipologia de veículos.

Os modelos Híbridos possibilitam uma condução totalmente elétrica 

(E-Drive) por alguns quilómetros, com recurso a motorizações mais 

potentes, bem como a baterias de maior capacidade de armazenamento.

O PHEV disponibiliza uma bateria de maior capacidade, conferindo-lhe 

maior autonomia em modo elétrico (normalmente a rondar os 50/60 km). A 

alimentação desta bateria é reforçada pela tomada de carregamento (como 

num VE), daí o termo Plug In (conectar)

Nestes modelos, para além de um sistema Stop&Start evoluído, encontramos 
um motor elétrico de alta tensão que permite disponibilizar a travagem 
regenerativa e o Torque Assist (assistência ao binário motor), permitindo ao 
veículo um maior aproveitamento do rendimento do motor de combustão. Esta 
sub categoria está associada às primeiras gerações de veículos híbridos.

Automóveis Elétricos

Automóveis Híbridos Plug-in

Automóveis Híbridos

Automóveis Mild-Híbridos

Mercado
1
2
3
4
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Automóveis Elétricos1
AUDI E-TRON 50 QUATTRO

Autonomia de Condução (WLTP): Até 417 km
Velocidade Máxima: 200km/h (Limitado)
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 8h30 minutos
Aceleração (0-100km/h): 5.7 segundos
Preço: 

AUDI E-TRON 55 QUATTRO

Autonomia de Condução (WLTP): Até 360km
Velocidade Máxima: 200km/h (Limitada)
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 9h
Aceleração (0-100km/h): 5.7 segundos
Preço:

BMW I3

Autonomia de Condução (WLTP): Até 260km
Velocidade Máxima: 150km/h
Carregamento Rápido: 40 minutos
Carregamento Normal: 4h15 minutos
Aceleração (0-100km/h): 7.3 segundos
Preço:

BMW I3 S

Autonomia de Condução (WLTP): 260km
Velocidade Máxima: 160km/h
Carregamento Rápido: 40 minutos
Carregamento Normal: 4h15 minutos
Aceleração (0-100km/h): 6.9 segundos
Preço:

BMW IX3

Autonomia de Condução (WLTP): 460km
Velocidade Máxima: 180km/h (limitada)
Carregamento Rápido: 34 minutos
Carregamento Normal:
Aceleração (0-100km/h): 6.8 segundos
Preço: Desde 80.000

CITROEN C0

Autonomia de Condução (WLTP): 150km
Velocidade Máxima: 130km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 6h
Aceleração (0-100km/h): 15.9 segundos
Preço: 30.647

DS 3 CROSSBACK E-TENSE

Autonomia de Condução (WLTP): 300km
Velocidade Máxima: 150km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 7h 45 minutos
Aceleração (0-100km/h): 8.7 segundos
Preço: A partir 46.200

FIAT 500E

Autonomia de Condução (WLTP): 320km
Velocidade Máxima: 150km/h
Carregamento Rápido:  30 minutos
Carregamento Normal: 4h
Aceleração (0-100km/h):  9 segundos
Preço: 34.900

FORD MUSTANG MACH-E

Autonomia de Condução (WLTP): 450km
Velocidade Máxima: 180km/h (Limitado)
Carregamento Rápido: 40 minutos
Carregamento Normal: 9h30 minutos
Aceleração (0-100km/h): 7 segundos
Preço: A partir de 50.000

HYUNDAI KAUAI ELECTRIC

Autonomia de Condução (WLTP): 449km
Velocidade Máxima: 167km/h
Carregamento Rápido: 54 minutos
Carregamento Normal: 9h35 minutos
Aceleração (0-100km/h): 7.6 segundos
Preço: 45 000 

HYUNDAI IONIQ ELECTRIC

Autonomia de Condução (WLTP): 331 km
Velocidade Máxima: 160km/h
Carregamento Rápido: 54 minutos
Carregamento Normal:  6h05 minutos
Aceleração (0-100km/h): 10 segundos
Preço: 38.500

HONDA E

Autonomia de Condução (WLTP): 313 km
Velocidade Máxima: 145 km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal:  5h30 minutos
Aceleração (0-100km/h):  9.5 segundos
Preço: 37.355,00



55GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº1 - JAN 21

JAGUAR I-PACE

Autonomia de Condução (WLTP): 470km
Velocidade Máxima: 200 km/h
Carregamento Rápido: 45 minutos
Carregamento Normal: 12h
Aceleração (0-100km/h): 4.8 segundos
Preço: 81.787,99

KIA E-NIRO

Autonomia de Condução (WLTP):  455km
Velocidade Máxima: 167 km/h
Carregamento Rápido:  45 minutos
Carregamento Normal: 9h
Aceleração (0-100km/h): 7.8segundos
Preço: Desde 45.500 

KIA E-SOUL

Autonomia de Condução (WLTP): 452 km
Velocidade Máxima: 167 km/h
Carregamento Rápido: 45 minutos
Carregamento Normal: 9h
Aceleração (0-100km/h):  7.6 segundos
Preço: Desde 43.000

MAZDA MX-30

Autonomia de Condução (WLTP): 200Km
Velocidade Máxima: 140 km/h
Carregamento Rápido:  70 minutos
Carregamento Normal:  7h
Aceleração (0-100km/h): 9.7 segundos
Preço: 34.535

MERCEDES EQC

Autonomia de Condução (WLTP):  400 km
Velocidade Máxima:  180 km/h (Limitada)
Carregamento Rápido:  39 minutos
Carregamento Normal: 8h 34 minutos
Aceleração (0-100km/h): 5.1 segundos
Preço:  79.149,99

MINI COOPER SE

Autonomia de Condução (WLTP): 232km
Velocidade Máxima: 150km (Limitada)
Carregamento Rápido: 35 minutos
Carregamento Normal: 3h30 minutos
Aceleração (0-100km/h):  7.3 segundos
Preço: 34.400

NISSAN LEAF E+

Autonomia de Condução (WLTP): 385 km
Velocidade Máxima: 150km/h
Carregamento Rápido: 90 minutos
Carregamento Normal: 11h30 minutos
Aceleração (0-100km/h): 7.3 segundos
Preço: A partir de 29.600

OPEL CORSA-E

Autonomia de Condução (WLTP):  327km
Velocidade Máxima: 150 km/h
Carregamento Rápido:  28 minutos
Carregamento Normal: 7h 45 minutos
Aceleração (0-100km/h): 8.1segundos
Preço: Desde 29.990 

PEUGEOT E-2008

Autonomia de Condução (WLTP): 320 km
Velocidade Máxima: 150 km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 7h45 minutos
Aceleração (0-100km/h):  9 segundos
Preço: Desde 36.600

PEUGEOT E-208

Autonomia de Condução (WLTP): 340km
Velocidade Máxima: 150 km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 7h45 minutos
Aceleração (0-100km/h): 8.1 segundos
Preço: Desde 32.500

PEUGEOT ION

Autonomia de Condução (WLTP):  Até 150km
Velocidade Máxima: 130 km/h
Carregamento Rápido:  30 minutos
Carregamento Normal: 5h45 minutos
Aceleração (0-100km/h): 15.9 segundos
Preço: Desde 30.390

PORSCHE TAYCAN

Autonomia de Condução (WLTP): 388 km-
-412km (Intervalo do modelo)
Velocidade Máxima: 250 km/h
Carregamento Rápido: 15 minutos
Carregamento Normal: 9h15 minutos
Aceleração (0-100km/h):  2.8 segundos
Preço: Desde 110.000
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Automóveis Elétricos1
RENAULT ZOE

Autonomia de Condução (WLTP): Até 395km
Velocidade Máxima: 135 km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 8h minutos
Aceleração (0-100km/h): 11.4 segundos
Preço: Desde 23.690

RENAULT TWIZY

Autonomia de Condução (WLTP):
Velocidade Máxima:
Carregamento Rápido:
Carregamento Normal: 3h30 minutos
Aceleração (0-100km/h):
Preço: Desde 8.180

RENAULT KANGOO Z.E.

Autonomia de Condução (WLTP): 230 km
Velocidade Máxima: 130 km/h
Carregamento Rápido: 4h 05 minutos
Carregamento Normal: 8h 46 minutos
Aceleração (0-100km/h):  20.3 segundos
Preço: Desde 26.420,4

SEAT MII ELECTRIC

Autonomia de Condução (WLTP): Até 360km
Velocidade Máxima: 130km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 6h
Aceleração (0-100km/h): 12.3 segundos
Preço: Desde 21.000

SMART EQ FORTWO 2020

Autonomia de Condução (WLTP): 135km
Velocidade Máxima: 130km/h
Carregamento Rápido: Até 40 minutos
Carregamento Normal: 4h30
Aceleração (0-100km/h): 11.6 segundos
Preço: Desde 22.845

SMART EQ FORFOUR 2020

Autonomia de Condução (WLTP): 130km
Velocidade Máxima: 130km/h
Carregamento Rápido: Até 40 minutos
Carregamento Normal: 4h30 minutos
Aceleração (0-100km/h): 12.7 segundos
Preço: Desde 23.745

TESLA MODEL 3

Autonomia de Condução (WLTP): 530 km
Velocidade Máxima: 261 km/h
Carregamento Rápido: 30 minutos
Carregamento Normal: 5h 30 minutos
Aceleração (0-100km/h): 3.4 segundos
Preço: Desde 48.900

TESLA MODEL S

Autonomia de Condução (WLTP): 610km
Velocidade Máxima: 250km/h
Carregamento Rápido: 38 minutos
Carregamento Normal: 7h
Aceleração (0-100km/h): 3.8 segundos
Preço: Desde 84.990

TESLA MODEL X

Autonomia de Condução (WLTP): 507km
Velocidade Máxima: 250km/h
Carregamento Rápido: 38 minutos
Carregamento Normal: 7h
Aceleração (0-100km/h): 4.6 segundos
Preço: Desde 90.990

TESLA MODEL Y

Autonomia de Condução (WLTP): 505km
Velocidade Máxima: 217km/h
Carregamento Rápido: 35 minutos
Carregamento Normal: 8h
Aceleração (0-100km/h): 5.1 segundos
Preço: Desde 65.000

TESLA ROADSTER

Autonomia de Condução (WLTP): 1.000km
Velocidade Máxima: + 400km/h
Carregamento Rápido: 45 minutos
Carregamento Normal: 10h45 minutos
Aceleração (0-100km/h): 2.1 segundos
Preço: Desde 215.000

VOLKSWAGEN E-GOLF

Autonomia de Condução (WLTP): 231km
Velocidade Máxima: 150km/h
Carregamento Rápido: 35 minutos
Carregamento Normal: 5h 15 minutos
Aceleração (0-100km/h): 9.6 segundos
Preço: Desde 42.816
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Automóveis Híbridos Plug-in2
VOLKSWAGEN E-UP

Autonomia de Condução (WLTP): Até 260km
Velocidade Máxima:
Carregamento Rápido:
Carregamento Normal:
Aceleração (0-100km/h):
Preço: 22.824

VOLKSWAGEN ID.3

Autonomia de Condução (WLTP): 330km
Velocidade Máxima: 150km/h
Carregamento Rápido: 100 kW-30 minutos (80%)
Carregamento Normal:
Aceleração (0-100km/h): 7.3 segundos
Preço:A partir de 38.017

VOLVO XC40

Autonomia de Condução (WLTP): 400km 
(Autonomia Prolongada)
Velocidade Máxima: 180km/h
Carregamento Rápido: 40 minutos
Carregamento Normal: 8h
Aceleração (0-100km/h): 4.9 segundos
Preço: Desde 60.000

AUDI A6 50 TFSI E QUATTRO

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 40-
53km
Velocidade Máxima: 250km/h
Carregamento Normal:  –
Aceleração (0-100km/h): 5.6 segundos
Preço: 68.617

AUDI Q5 55 TFSI E QUATTRO

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 40km
Velocidade Máxima: 239km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.3 segundos
Preço: 63.500,47

AUDI A7 55 TFSI E QUATTRO

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 40km
Velocidade Máxima: 250km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.7 segundos
Preço: 84.950

BENTLEY BENTAYGA

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 39km
Velocidade Máxima: 254km/h
Carregamento Normal:  –
Aceleração (0-100km/h): 5.5 segundos
Preço: 185.164

BMW 330E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 55-
59km
Velocidade Máxima: 235km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 6.2 segundos
Preço: 54.621

BMW 745E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 40-50km
Velocidade Máxima: 250km (limitada)
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.2 segundos
Preço: 122.280

BMW 225XE

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 51-53km
Velocidade Máxima: 202km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  6.7 segundos
Preço: 42.230

BMW 530E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 52-61 km
Velocidade Máxima: 235km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 6.2 segundos
Preço: 65.400
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Automóveis Híbridos Plug-ins2
BMW X1 XDRIVE 25E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 50-52km
Velocidade Máxima: 192km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  7 segundos
Preço: 49.350

BMW X2 XDRIVE 25E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 51-53km
Velocidade Máxima: 193 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  6.8 segundos
Preço: Desde 51.500

BMW X3 XDRIVE 35E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 41-43km
Velocidade Máxima: 210km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  6.5 segundos
Preço: Desde 63.220

BMW X5 XDRIVE 45E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 87km
Velocidade Máxima: 235km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.6 segundos
Preço: 88.250

BMW I8

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 52-53km
Velocidade Máxima: 250km/h (limitada)
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  4.4 segundos
Preço: Desde 157.710

DS7 CROSSBACK E-TENSE

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 58km
Velocidade Máxima: 235 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.9 segundos
Preço: Desde 57.950

FORD KUGA

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 56 km
Velocidade Máxima:  200 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  9.2 segundos
Preço: Desde 36.120

FORD TRANSIT/TOURNEO CUSTOM

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 52 km
Velocidade Máxima:  157 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):   –
Preço: 52.769 

HYUNDAI IONIQ PLUG-IN

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 52-66km
Velocidade Máxima: 178 km/h
Carregamento Normal: 2h 15 minutos
Aceleração (0-100km/h): 10.6 segundos
Preço: Desde 41.000

KIA NIRO PHEV

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 58km
Velocidade Máxima:  172 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  10.8 segundos
Preço: Desde 34.650

KIA OPTIMA PLUG-IN HYBRID

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 62 km
Velocidade Máxima: 192 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 9.4 segundos
Preço: Desde 43.037

LAND ROVER DISCOVERY SPORT

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): Até 64 km
Velocidade Máxima: 220 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 6.6 segundos
Preço: Desde 51.839,84

Automóveis Híbridos Plug-in2
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LANDROVER RANGE ROVER SPORT P400E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): Até 48 km
Velocidade Máxima: 220 km/h
Carregamento Normal: 
Aceleração (0-100km/h): 6.7 segundos
Preço: Desde 101.000 

MERCEDES CLASSE A 250E

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): Até 69km
Velocidade Máxima:  140 km/h
Carregamento Normal: 
Aceleração (0-100km/h):  6.6 segundos
Preço: Desde 40.800

MERCEDES C 300E

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 53-57 km
Velocidade Máxima:  250 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.7 segundos
Preço: Desde 53.550

MERCEDES E 300E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP):  50-54km
Velocidade Máxima: 250 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.7segundos
Preço: Desde 67.500

MERCEDES CLASSE S 560E

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 50km
Velocidade Máxima: 250km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 6.2segundos
Preço: Desde 127.850 

MINI COUNTRY MAN COOPER SE ALL 4

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): Até 57km
Velocidade Máxima:  198 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  6.8 segundos
Preço: Desde 41.805

MITSUBISHI OUTLANDER

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP):  45km
Velocidade Máxima: 171 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 10.5 segundos
Preço: Desde 33.000

OPEL GRANDLAND X HYBRID 4

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 63km
Velocidade Máxima: 235km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.9segundos
Preço: Desde 57.670

PEUGEOT 3008

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 59km
Velocidade Máxima:  235 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.9 segundos
Preço: Desde 45.115

PEUGEOT 508

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP):  54km
Velocidade Máxima:  210 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  8.6 segundos
Preço: Desde 46.505

PORSCHE CAYENNE E-HYBRID

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 40-45 km
Velocidade Máxima: 250km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.9 segundos
Preço: 99.277

PORSCHE PANAMERA E-HYBRID

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 44-
50km
Velocidade Máxima:   278 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):   4.6 segundos
Preço: Desde 121.126
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PORSCHE PANAMERA TURBO E-HYBRID

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 44-50km
Velocidade Máxima:  310 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  3.4 segundos
Preço: Desde 202.552

RANGE ROVER EVOQUE

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 66km
Velocidade Máxima: 221 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 6.4 segundos
Preço: Desde 53.313,20

TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 45km
Velocidade Máxima: 162 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 11.1segundos
Preço: Desde 41.430

VOLKSWAGEN GOLF GTE

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 50 km
Velocidade Máxima:   217 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  7.6 segundos
Preço: Desde 46.915

VOLKSWAGEN PASSAT GTE

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 50km
Velocidade Máxima:  225km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  7.4 segundos
Preço: Desde 44.988

VOLVO XC60 T8

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 53 km
Velocidade Máxima: 180 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.5 segundos
Preço: Desde 69.620

VOLVO V60 T8

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 45km
Velocidade Máxima:  250 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):   4.9 segundos
Preço: Desde 60.196

VOLVO XC90 T8

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 50km
Velocidade Máxima:  180km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.8segundos
Preço: Desde 83.520

VOLVO V90 T8

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 60km
Velocidade Máxima: 180km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.3 segundos
Preço: Desde 70.229

VOLVO S90 T8

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 60 km
Velocidade Máxima:  180 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.1 segundos
Preço: Desde 70.229

Automóveis Híbridos Plug-in2
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Automóveis Híbridos3
FORD MONDEO HEV

Consumo: 5.9-8.8l / 100km
Velocidade Máxima: 187km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.2 segundos
Preço: Desde 37.740

HONDA CR-V ELEGANCE HYBRID

Consumo:  6.9l/ 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.8 segundos
Preço: Desde 43.450

HYUNDAI IONIQ HYBRID

Consumo:  3.9l/100km
Velocidade Máxima: 185 km/h
Aceleração (0-100km/h):   segundos
Preço*: Desde  

HYUNDAI KAUAI HYBRID

Consumo: 3.9/100km
Velocidade Máxima: 160 km/h
Aceleração (0-100km/h):  11.2 segundos
Preço: Desde 29.205

KIA NIRO HYBRID

Consumo: 4.8l/ 100km
Velocidade Máxima: km/h
Aceleração (0-100km/h):   segundos
Preço: Desde 

LEXUS CT 200H

Consumo: 4.8l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  10.3 segundos
Preço: Desde 30.600

LEXUS UX 250H

Consumo: / 100km
Velocidade Máxima: 177km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.5 segundos
Preço: Desde 42.950

LEXUS NX 300H

Consumo: 6.8l / 100km
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.2 segundos
Preço: Desde 53.600

LEXUS IS 300H

Consumo: 5.7l/ 100km
Velocidade Máxima: 200km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.4 segundos
Preço: Desde 44.100

LEXUS RC 300H

Consumo: 6.2l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 190km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.6 segundos
Preço: Desde 53.900

LEXUS ES 300H

Consumo: 5.3l / 100km
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.9 segundos
Preço: Desde 59.000

LEXUS RX 450H

Consumo: 7.6l / 100km
Velocidade Máxima: 200km/h
Aceleração (0-100km/h):  7.7 segundos
Preço: Desde 83.500
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LEXUS LS 500H

Consumo: 7.1l / 100km
Velocidade Máxima: 250km/h
Aceleração (0-100km/h):  5.5 segundos
Preço: Desde 134.711,17

LEXUS LC 500H

Consumo: 11.5l / 100km
Velocidade Máxima: 270 km/h
Aceleração (0-100km/h):  4.7 segundos
Preço: Desde 161.000

TOYOTA CAMRY HYBRID

Consumo: 5.5l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.3 segundos
Preço: Desde 43.990

TOYOTA COROLLA HYBRID

Consumo: 6.2l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 200km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.3 segundos
Preço: Desde 19.290

TOYOTA C-HR HYBRID

Consumo: 4.8l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 170km/h
Aceleração (0-100km/h):  11 segundos
Preço: Desde 28.580

TOYOTA PRIUS

Consumo:  4.1l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  10.8segundos
Preço: Desde 33.430

TOYOTA GRAND PRIUS +

Consumo: 5.8l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 165km/h
Aceleração (0-100km/h):  11.3 segundos
Preço: Desde 38.530

TOYOTA RAV 4 HYBRID

Consumo: 5.7l/ 100km (Combinado)
Velocidade Máxima:  180km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.4 segundos
Preço: Desde 40.500

TOYOTA YARIS HYBRID

Consumo: 4.8l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 165km/h
Aceleração (0-100km/h):  12 segundos
Preço: Desde 18.315

Automóveis Híbridos3
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Automóveis Mild Híbridos4
FORD PUMA

Consumo: 5,4 – 5,6 l/100km
Velocidade Máxima: 200 km/h
Aceleração (0-100km/h):  9 segundos
Preço: Desde 23.663,31

FORD KUGA

Consumo:  7,2 – 9,6 L/100km
Velocidade Máxima: 195km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.7 segundos
Preço: Desde 30.996,80

HYUNDAI TUCSON

Consumo:  5.5l/100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 175km/h
Aceleração (0-100km/h): 11.8 segundos
Preço: Desde 28.000

KIA SPORTAGE

Consumo:  5.5l/100km
Velocidade Máxima: 175km/h
Aceleração (0-100km/h):   11.2 segundos
Preço*: Desde 28.234

MAZDA 3

Consumo: 6l/100km
Velocidade Máxima: 202km/h
Aceleração (0-100km/h):  10.4 segundos
Preço: Desde 26.005,00

MAZDA CX-30

Consumo: 6.2l/ 100km
Velocidade Máxima: 186km/h
Aceleração (0-100km/h):   10.6 segundos
Preço: Desde 27.667,00

SUZUKI Ignis

Consumo: 4.32l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 173km/h
Aceleração (0-100km/h):  11.8 segundos
Preço: Desde 14.945

SUZUKI S-CROSS

Consumo: 4.9l/ 100km
Velocidade Máxima: 190km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.2 segundos
Preço: Desde 24.208

SUZUKI SWIFT

Consumo: 4.7l/100km
Velocidade Máxima: 210km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.1 segundos
Preço: Desde 14.742

SUZUKI VITARA HYBRID

Consumo: 4.9l/ 100km
Velocidade Máxima: 190km/h
Aceleração (0-100km/h):  10.2 segundos
Preço: Desde 24.927
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