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CUMPRE-SE sensivelmente 
uma década desde o lança-

mento dos primeiros automóveis 
elétricos modernos produzidos 
em série. Ao longo deste perío-
do, a tecnologia de baterias fez 
progressos absolutamente notá-
veis, à medida que os construto-
res se apercebiam da inevitabili-
dade de procurarem alternativas 
ao motor de combustão interna; 
e os preços – um dos maiores 
custos na produção de um carro 
elétrico – sofreram um queda dra-
mática.

De acordo com a Bloomberg, 
o preço das baterias de ião lítio 
caiu 89%, em termos reais, entre 
2010 e 2020. O preço médio do 
kWh situou-se, no ano passado, 
em 137 dólares, 13% mais baixo 

do que em 2019, resultado da 
introdução de novas arquiteturas 
e do crescimento das vendas de 
elétricos, que tem gerado enco-
mendas maiores e permitido aos 
fabricantes de baterias manterem 
elevadas taxas de ocupação in-
dustrial, fundamentais para redu-
zir os custos de produção.

É um ciclo virtuoso: à medida que 
o preço das baterias cai, os cons-
trutores automóveis podem ofe-
recer modelos mais acessíveis – e 
maiores autonomias –, gerando 
um aumento da procura que, por 
sua vez, contribui para a redução 
dos custos e incentiva o investi-
mento tecnológico, no sentido 
de obter baterias com maior den-
sidade de energia, mais rápidas, 
duradouras e seguras.

Um ciclo virtuoso
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CONTINUAÇÃO

EM 2023, prevê-se que os preços 
médios se aproximem dos 100 
dólares/kWh, através da utilização 
de novos compostos químicos nos 
cátodos das baterias e da queda 
dos custos de produção. Este li-
miar deverá permitir uma relativa 
paridade de preços entre veículos 
elétricos e veículos de combustão 
interna, na maior parte dos mer-
cados, o que representará segura-
mente um ponto de viragem mar-
cante para a indústria.

No futuro, são várias as opções 
para uma redução ainda maior do 
preço das baterias – a Bloomberg 
estima um preço por kWh de 58 
dólares até 2030 –, nomeada-
mente baterias de estado sólido, 
substancialmente mais baratas e 
com maior densidade de energia 
e rapidez de carregamento do 
que as baterias atuais com solu-
ções eletrolíticas aquosas.

Confrontados com regulamenta-
ções ambientais cada vez mais 
estritas, o desenvolvimento de 

de carregamento, aspetos que, a 
par do preço, são ainda os maio-
res obstáculos à penetração de 
veículos elétricos. A ‘educação’ 
do público, não apenas sobre os 
elétricos em particular mas, a ní-
vel mais geral, sobre práticas sus-
tentáveis de mobilidade, desem-
penhará um papel importante. 
Também as práticas corporativas 
serão alvo de maior escrutínio, 
sobretudo nas suas vertentes so-
cial e ambiental.

A longo prazo, o papel do auto-
móvel nas sociedades modernas 
sofrerá provavelmente uma pro-
funda redefinição, mas a indústria 
tem-se mostrado resiliente e ágil 
na adaptação à mudança, e aqui-
lo que há poucos anos muitos di-
riam ser improvável – a indústria 
automóvel totalmente empenha-
da na transição para um sistema 
de transportes neutro em emis-
sões de carbono – pode afinal ser 
uma realidade mais próxima do 
que o imaginado. O futuro pare-
ce promissor.

portfólios centrados em automó-
veis elétricos representa um cami-
nho claro – e porventura até mais 
lucrativo – para os construtores. 
São extraordinários os progres-
sos atingidos na tecnologia de 
baterias para carros elétricos em 
apenas uma década. Mas, apesar 
de tudo, dez anos é um espaço 
de tempo curto, depois de um 
século em que o motor de com-
bustão interna foi rei absoluto na 
indústria automóvel. Perante um 
mercado em que as inovações 
se sucedem a um ritmo acelera-
do, é provável que os fabricantes 
adotem, inicialmente, estratégias 
muito distintas – aliás, é a isso 
que assistimos hoje.

Contudo, o mercado acabará por 
estabilizar e tornar-se mais pre-
visível, e novas dinâmicas e ten-
dências acabarão por emergir. 
Até lá, os desafios que subsistem 
são vários. A curto e médio prazo, 
é importante tranquilizar os con-
sumidores relativamente à ‘ansie-
dade de autonomia’ e facilidade 

...o futuro parece promissor.
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EntrevistaPARA VER

Frederik Schur Riis
Em busca de um mar mais verde

Convidamos Frederik Schur Riis, 

Diretor da Green Ship of the Future 

para conversar com a GreenFuture 

AutoMagazine. Da conversa, 

longa dada a abrangência do 

tema, resulta um resumo que 

transcrevemos e que reflete a sua 

opinião sobre as questões que nos 

pareceram mais relevantes, de 

comum acordo, entre outras.

Para os leitores da Green Future 
Auto Magazine, é muito impor-
tante ter a versão do Fredrick so-
bre a visão e a missão do Green 
Ship of the Future. Neste contex-
to, o que é que considera mais 
relevante na sua organização?

Se olharmos para o panorama 
geral,  somos como muitas ou-
tras pessoas que tentam deixar 
este mundo um lugar melhor do 

que quando entramos. Essa é a 
nossa missão, que se desenvol-
ve num espectro muito amplo e 
onde há muitas coisas a serem 
feitas. A ONU fez, alguns anos 
atrás, uma lista de objetivos, 
que é uma espécie de lista ge-
ral de coisas, que precisamos 
de pensar na nossa vida quoti-
diana, para ter certeza de que 
não esgotamos a capacidade do 
mundo, por forma a garantir que 

EMISSION FREE MARITIME TRANSPORT

Por Valentina Soares
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A nossa missão é a de tentar ajudar a facilitar 
a transição para o que é mais sustentável, 
em concreto para o transporte marítimo.“

todas as crianças e as gerações 
seguintes também tenham cons-
ciência dessa necessidade.

A nossa missão é a de  tentar aju-
dar a facilitar a transição para o 
que é mais sustentável, em con-
creto para o transporte marítimo, 
e assegurar um transporte mais 
especializado. Algumas dessas 
mudanças, pelas quais temos que 
passar, são tão grandes e estão 
muito além do alcance  do que 
uma única empresa pode fazer. 

Mesmo as maiores empresas do 
mundo não têm capacidade para 
desenvolver todo o processo, 
porque são muitas as etapas in-
cluídas na cadeia de valor, é a in-
fraestrutura, são os navios e tudo 
o que tem a ver o setor.  O que 
tentamos fazer na Green Ship 
Of The Future, é pegarmos em 
todas as partes interessadas, e, 
basicamente, sentá-las na mes-
ma sala para facilitar que alguns 
dos melhores cérebros se pos-
sam unir para resolver esses pro-
blemas. Acho que resume bem o 
que fazemos.

Quando comparamos com os 
veículos motorizados, o impac-
to de um navio em termos de 
emissões é realmente muito 
maior. O que podemos inovar 
e mudar nesta área? E que in-
fluência tem a Green Ship Of 
The Future tem neste tipo de 
batalha?

A Valentina está correta. Um na-
vio gasta muito mais do que um 
carro, mas se falarmos em vez de 
transporte por pessoa, em trans-
porte por tonelada de mercado-
rias, o transporte marítimo é de 
longe o meio mais sustentável.  
Muito mais sustentável do que 
os carros, muito mais sustentável 
do que os aviões e muito mais 
sustentável do que, até mesmo 
os comboios elétricos. São de 
facto máquinas extremamente 
grandes que queimam o que so-

brou da refinação da gasolina e 
do diesel para os automóveis e 
todos os outros. 

Utilizamos o que chamamos pe-
tróleo bruto ou ‘crude’ de sobra 
e é basicamente com isso que 
alimentamos esses motores, 
com o combustível mais sujo dos 
mais sujos. 

Entretanto muita coisa acon-
teceu. Estamos numa fase de 
transição para um novo vetor 
de energia ou novos meios de 
propulsão. Como assistimos 
na indústria automóvel, muitas 
pesquisas foram feitas com hi-
drogénio como combustível e 
baterias como transportadoras 
de energia, como forma de uti-
lizar essa energia, afastando-
-nos dos combustíveis fósseis. O 
que quero dizer é que o nosso 
principal foco neste momen-
to, em termos de inovação, é a 
descarbonização, considerando 
o principal fator de emissão de 

carbono no transporte marítimo, 
a propulsão. Esses são os veto-
res de energia e a maneira como 
basicamente gerimos os navios. 
Ao mesmo tempo que estamos a 
assistir a uma transição na indús-
tria automóvel para as baterias, 
estamos a ver a mesma mudança 
na setor marítimo, mas não resol-
vemos os problemas da mesma 
forma, aliás, estamos longe de o 
resolver como com os automó-
veis. Na indústria automóvel, as 
baterias atingiram um ponto em 
que a relação peso/potência faz 
muito sentido. 

Se  comprar um novo Tesla, pos-
so ter uma autonomia um pouco 
menor do que num carro comum 
a diesel ou a gasolina, mas estou 
a chegar muito perto do mes-
mo resultado em termos da dis-
tância que posso percorrer com 
as novas alternativas. No nosso 
caso, as baterias são simples-
mente muito pesadas em com-
paração com o que elas podem 
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sustentável. Acabou por ser uma 
resposta um pouco mais longa do 
que queria, mas essa é a principal 
maneira pela qual acho que po-
demos ajudar e onde nós, como 
indústria, precisamos inovar.

Já que as mudanças serão glo-
bais e demoradas, não corre-
mos o risco de ser muito lentos 
para que o impacto só tenha re-
flexos daqui a várias gerações?

Infelizmente sim, definitivamen-
te. Estamos constantemente a 
obter novos conhecimentos e 
feedback de todas as pessoas 
que estão a analisar essas ques-
tões e a olhar para os números, 
vendo como isso está a afetar 
a temperatura. Por muitos anos 
pensamos que o acordo de Paris 
de 2,5 graus era suficiente e que 
poderíamos realmente ficar den-
tro dele. Chegamos a um acordo 
geral entre a maioria das pesso-

as de que não pode-
mos suportar mais de 
1,5 graus de aumento.

Algumas projeções di-
zem que estamos no 
caminho para alcançar 
isso dentro da nos-
sa vida e na verdade, 
num futuro relativa-
mente próximo, outros 
projeções afirmam 
que sabemos onde 
chegar e não será na 
nossa vida, e nem se-
quer há como chegar-
mos a 1,5 graus. 

O que posso dizer é 
que apenas devemos 
reconhecer quão ex-
tremamente impor-
tante isso é para a 
nossa geração e para 
as gerações futuras e 
que devemos todos 
descobrir como pode-
mos fazer isso de uma 
forma que faça senti-
do. Estou muito feliz 
que os reguladores 

tenham acordado. Estão definiti-
vamente a mover-se na direção 
certa e também vejo algumas 
das maiores empresas do mundo 
a esforçarem-se bastante muito 
e a dialogarem em termos dos 
problemas que afetam os navios. 
É claro que estou interessado em 
todos os intervenientes, na Ikea, 
na Coca-Cola e na Nova Nordisk, 
em todas as empresas que estão 
a expedir muitos produtos. Essas 

transportar de energia para usar 
na maioria das deslocações marí-
timas.  Em algumas balsas curtas 
e pequenos barcos, isso faz sen-
tido, mas existem os navios oce-
ânicos, os grandes petroleiros, 
os enormes porta-contentores, 
todos os grandes navios de pas-
sageiros e cruzeiros, e, simples-
mente não podemos confiar nas 
baterias nesses casos. Portanto, 
ainda temos esse  problema, 
qual o combustível a usar como 
fonte de energia no 
futuro? 

É claro que, estamos 
a analisar várias pos-
sibilidades diferen-
tes, o hidrogénio,  o 
amoníaco, enquanto 
no setor automóvel  
estão a analisar me-
tanol e etanol. Basi-
camente, estamos a 
analisar tudo o que 
pode ser produzido, 
utilizando energia 
renovável. 

Estudamos a possi-
bilidade de utilizar 
energia eólica ou 
solar, que possa ser 
armazenada de al-
guma forma para 
usarmos o que pre-
cisarmos. A indústria 
automóvel tem exa-
tamente os mesmos 
problemas, só que 
numa escala bem 
maior e com ques-
tões mais comple-
xas, porque onde um carro pode 
ser carregado a cada 900 quiló-
metros ou a cada 640 quilóme-
tros algumas embarcações ficam 
fora durante semanas e queimam 
muita energia nos percursos. Por-
tanto, precisamos de descobrir 
como podemos armazenar ener-
gia com eficiência e da forma 
mais económica possível, porque 
já podemos armazená-la, mas 
não de forma financeiramente 

As baterias são 
simplesmente muito pesadas 

em comparação com o que elas 
podem transportar de energia 

para usar na maioria das 
deslocações marítimas.

EntrevistaPARA VER



NÃO PERCA a entrevista  
completa em www.greenfuture.pt 

empresas estão a pressionar os 
donos dos navios e toda a sua 
cadeia de abastecimento para se 
tornarem mais verdes, mais sus-
tentáveis com   todos os donos 
dos navios  a pressionar os seus 
fornecedores.  Acho que assisti-
mos a  algumas grandes tendên-
cias que espero que possamos 
alcançar na nossa vida, mas é im-
possível prever. 

Frederick, considera ser mais 
fácil criar a uma cidade do futu-
ro, que seja verde e sustentável 
ou a um transporte marítimo 
do futuro?

Essa é uma questão muito abran-
gente, porque a sustentabilida-
de é muito mais do que apenas 
o meio ambiente e mudanças cli-
máticas, são muitas coisas. Gos-
to de olhar para os objetivos de 
sustentabilidade da ONU, por-
que nos dão uma visão geral de 
todas as diferentes questões, ou 
seja, existem questões sociais, 
de bem-estar, de igualdade, 
existem muitas questões. Vamos 
focar-nos e eu só vou comentar 
a parte verde. Imagino que ve-
remos o primeiro navio cem por 
cento livre de CO2 ou GHD an-
tes de vermos a primeira cidade 
completamente neutra.

Ou  nenhum dos dois porque se 
as cidades não tiverem energia 
verde suficiente, nem os navios 
nem os carros serão capazes de 
obter energia. Se não tivermos 
energia verde, quando carregar 
o carro, não será sustentável, 
mas se tivermos energia cem por 
cento verde na cidade, poderei 
carregar o meu carro a cem por 
cento, de forma sustentável. En-
tão é isso que também nos traz 
de volta ao que eu estava a falar 
no início, temos olhado para isso 
isoladamente, estamos a olhar 
para os carros para os barcos, 
para os aviões, para a sociedade 
isoladamente. Acho que precisa-
mos olhar para isso globalmen-

te… porque tudo está interliga-
do tudo funciona em simbiose. 
Precisamos de pensar com uma 
perspetiva mais ampla e, claro, 
resolver os desafios técnicos que 
estão nos carros, nos aviões, etc. 
Mas a transição energética é glo-
bal e é para toda a sociedade. 
Acho que o navio virá antes da 
cidade, mas nenhum deles virá 
um sem o outro.

A operação da organização é 
principalmente na Dinamarca, 
na Escandinávia?

Somos principalmente globais, 
começamos na Dinamarca em 
2008 e estamos originalmente 
focados na Dinamarca, mas esta-
mos numa indústria global, com 
problemas globais que não há 
como nos limitar. Portanto, ba-
sicamente estamos abertos para 
o mundo, apesar de  localizados 
em Copenhaga.

Chegamos a um acordo 
geral entre a maioria 

das pessoas de que não 
podemos suportar mais 
de 1,5 graus Celsius de 

aumento da temperatura. 
O que posso dizer é que 

devemos reconhecer quão 
extremamente importante 

isso é importante para 
a nossa geração e as 

gerações futuras.

https://greenfuture.pt/2021/02/25/entrevista-frederik-riis-diretor-da-ong-green-ship-of-the-future/
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OpiniãoCOLUNA DE

As bicicletas 

Recentemente estive a 
preparar um artigo para uma 
publicação internacional 
ligada à bicicleta. Falei com 
alguns empresários sobre a 
visão que têm do presente, 
mas sobretudo sobre o futuro 
das bicicletas.

termos de produção. Há ain-
da forte dependência de com-
ponentes oriundos do exterior 
e, por isso, quanto menor for a 
dependência, mais competitivo 
será o sector português. Aumen-
ta a capacidade de produção e 
de entrega, na razão inversa da 
diminuição da pegada ecológica 
de cada produto.

Num plano de visão de futuro, 
há cada vez mais a impressão de 
que a bicicleta irá evoluir e junta-
mente com esta, todo um ecos-
sistema de mobilidade.

Irão surgir bicicletas construídas 
de forma robusta, assistidas ele-
tricamente e capazes de nos pro-
teger contra as intempéries e até 
contra ameaças provenientes de 
outros veículos e peões.

Teremos ciclovias diversas com 
pistas diferentes, de acordo 

no futuro da mobilidade

É SABIDO QUE o sector portu-
guês das duas rodas está em 

crescendo. Apesar da paragem 
que aconteceu em 2020, tudo 
indica, não só recuperou, como 
cresceu, no fundo espelhando a 
tendência que mantém desde o 
início deste século.

É verdade, há vinte anos que 
cresce e se assim é, deve-se em 
grande parte ao trabalho que a 
associação empresarial do setor, 
a ABIMOTA, desenvolve com o 
programa de internacionaliza-
ção, ‘Portugal Bike Value’, a ser 
igualmente um factor-chave para 
este momento.

Passaram-se duas décadas de 
sucesso, mas como se prevê que 
sejam os próximos tempos?

A opinião generalizada é de 
que cada vez mais teremos que 
depender apenas de nós em 

Texto de Pedro Gil Vasconcelos
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Caminhamos no sentido 
da democratização do uso, 
e da cultura da bicicleta, 
completamente distinta 
daquela que temos hoje, 

principalmente nos países 
do sul da Europa.

“

Sobre o autor 
Pedro Gil Vasconcelos é Licenciado em Cinema e Audiovisuais, tendo sido 
jornalista da RTP, onde participou e liderou diversos projetos, muitos deles 
ligados à mobilidade.

com a velocidade das bicicletas 
e perigos iminentes associados. 
Teremos veículos inteligentes a 
protegerem os seus utilizadores.

Haverá parques especiais que 
permitirão as recargas automáti-
cas das bicicletas, diretamente a 
partir do piso, sem necessidade 
de ligações ou fichas.

Para além do uso pessoal, cada 
vez mais as empresas recorre-
rão à bicicleta como um recurso, 
quase como existem hoje as fro-
tas de carros. Empresas de distri-
buição e empresas de transporte 
recorrerão à bicicleta como um 
recurso essencial para fazer che-
gar os seus produtos de forma 
imediata aos seus clientes.

Nas cidades, existirá ainda uma 

simbiose perfeita entre a bici-
cleta e os meios de transporte 
públicos, que estarão totalmen-
te preparados para possibilitar 
aos usuários percorrer grandes 
distâncias, trazendo assim o 
commuting para o seu expoen-
te máximo.

O uso da bicicleta será genera-
lizado, e certamente que todas 
as pessoas, independentemente 
da sua situação económica ou 
idade, poderão utilizar a bicicle-
ta nas suas rotinas. Caminhamos 
no sentido da democratização 
do uso, e da cultura da bicicleta, 
completamente distinta daquela 
que temos hoje, principalmente 
nos países do sul da Europa.

Segundo uma visão futurista, 
mas também realista, esta vai 

ser a realidade banal das nossas 
cidades num espaço de tempo 
relativamente curto.

Por fim, quero agradecer a Vital 
Almeida, CEO da Ciclofapril e 
a Pedro Araújo, CEO do grupo 
Polisport, pela colaboração pres-
tada na elaboração deste texto.
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Estradistas ELÉTRICOS

Os elétricos com perfil ‘estradista’

O RECEIO de ficar sem energia numa qualquer estrada municipal deserta, ou de 
descobrir que o último posto de carregamento está fora de serviço, são moti-
vos que têm feito muitos consumidores olharem ainda com desconfiança para 

os carros elétricos.

Felizmente, a tecnologia de baterias desenvolveu-se grandemente nos últimos anos, e 
a atual geração de elétricos demonstra que estes receios têm cada vez menos razão de 
ser. Existe uma oferta considerável de modelos com autonomias que permitem encarar 
viagens moderadamente longas, fora do ambiente urbano, com toda a tranquilidade.

Naturalmente, as autonomias anunciadas de cada modelo são apenas o início – e, em con-
dições reais, muito difíceis de atingir, já que a distância percorrida com uma carga comple-
ta depende de fatores como a velocidade, o tipo de condução e a orografia do percurso.

Não menos importantes são as condições climatéricas: tempo muito frio ou muito quente 
prejudica a autonomia de um veículo elétrico. Assim, para termos uma verdadeira ideia de 
quão longe estes elétricos podem chegar com zero emissões, compilámos uma lista dos 
automóveis elétricos com maiores autonomias que circulam nas estradas portuguesas, e 
procurámos descobrir em que medida é que o clima afeta o seu alcance.

Os números apresentados refletem uma condução moderada, em condições de frio 
extremo (-10ºC, com utilização do aquecimento) e em condições ‘normais’ (23ºC; cli-
matização desligada).

Texto de Pedro Prata
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Audi e-tron Sportback 55 quattro
AUTONOMIA ENTRE 275 – 530 KM

CLIMA FRIO: 
Cidade - 375 km
Auto-estrada - 275 km
Combinado - 320 km

CLIMA AMENO: 
Cidade - 530 km
Auto-estrada - 345 km
Combinado - 425 km

Hyundai Kauai Eletric
AUTONOMIA ENTRE 280 – 595 KM

CLIMA FRIO:
Cidade –  390 km
Autoestrada – 280km
Combinado –  335 km

CLIMA AMENO:
Cidade – 595 km
Autoestrada – 365 km
Combinado – 460 km

Jaguar I-Pace
AUTONOMIA ENTRE 260 – 530 KM

CLIMA FRIO:
Cidade –  375 km
Autoestrada – 260km
Combinado –  315 km

CLIMA AMENO:
Cidade – 530 km
Autoestrada – 330 km
Combinado – 410 km

Audi e-tron GT quattro
AUTONOMIA ENTRE 305 – 590 KM

CLIMA FRIO:
Cidade –  405 km
Autoestrada – 305 km
Combinado –  355 km

CLIMA AMENO:
Cidade – 590 km
Autoestrada – 390 km
Combinado – 475 km 
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Estradistas ELÉTRICOS

Kia e-Niro
AUTONOMIA ENTRE 265 – 550 KM

CLIMA FRIO:
Cidade –  365 km
Autoestrada – 265km
Combinado –  310 km

CLIMA AMENO:
Cidade – 550 km
Autoestrada – 340 km
Combinado – 425 km

Mercedes EQV 300
AUTONOMIA ENTRE 230 – 465 KM

CLIMA FRIO:
Cidade –  340 km
Autoestrada – 230 km
Combinado –  280 km

CLIMA AMENO:
Cidade – 465 km
Autoestrada – 280 km
Combinado – 355 km

Kia E-Soul
AUTONOMIA ENTRE 260 – 550 KM

CLIMA FRIO:
Cidade –  365 km
Autoestrada – 260km
Combinado –  310 km

CLIMA AMENO:
Cidade – 550 km
Autoestrada – 335 km
Combinado – 420 km

Mercedes EQC 400 4MATIC
AUTONOMIA ENTRE 270 – 530 KM

CLIMA FRIO:
Cidade –  370 km
Autoestrada – 270km
Combinado –  315 km

CLIMA AMENO:
Cidade – 530 km
Autoestrada – 340 km
Combinado – 420 km
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Porsche Taycan Turbo
AUTONOMIA ENTRE 290 – 555 KM

CLIMA FRIO:
Cidade –  385 km
Autoestrada – 290 km
Combinado –  340 km

CLIMA AMENO:
Cidade – 555 km
Autoestrada – 370 km
Combinado – 450 km

Renault Zoe ZE50 R110
AUTONOMIA ENTRE 220 – 475 KM

CLIMA FRIO:
Cidade –  310 km
Autoestrada – 220 km
Combinado –  265 km

CLIMA AMENO:
Cidade – 475 km
Autoestrada – 285 km
Combinado – 365 km

Tesla Model S Plaid
AUTONOMIA ENTRE 390 – 755 KM

CLIMA FRIO:
Cidade –  500 km
Autoestrada – 390 km
Combinado –  445 km

CLIMA AMENO:
Cidade – 755 km
Autoestrada – 505 km
Combinado – 615 km

Nissan Leaf e+
AUTONOMIA ENTRE 230 – 485 KM

CLIMA FRIO:
Cidade –  320 km
Autoestrada – 230km
Combinado –  275 km

CLIMA AMENO:
Cidade – 485 km
Autoestrada – 300 km
Combinado – 375 km
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Volkswagen ID.3 Pro S - 82 KW
AUTONOMIA ENTRE 320 - 660 KM

CLIMA FRIO:
Cidade –  440 km
Autoestrada – 320 km
Combinado –  380  km

CLIMA AMENO:
Cidade – 660 km
Autoestrada – 415 km
Combinado – 520 km

Tesla Model X Plaid
AUTONOMIA ENTRE 330 – 650 KM

CLIMA FRIO:
Cidade –  445 km
Autoestrada – 330 km
Combinado –  385 km

CLIMA AMENO:
Cidade – 650 km
Autoestrada – 420 km
Combinado – 515 km

Tesla Model 3 Performance 
AUTONOMIA ENTRE 320 – 660 KM

CLIMA FRIO:
Cidade –  440 km
Autoestrada – 320 km
Combinado –  380 km

CLIMA AMENO:
Cidade – 660 km
Autoestrada – 415 km
Combinado – 520 km

Estradistas ELÉTRICOS



Todos a postos para 
a  terceira edição!
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Texto de Marc Amblard

Iniciado pela Tesla, o conceito 
de software-defined car tornar-

-se-á rapidamente convencional, 
estando já a transformar profun-
damente a indústria. Os benefí-
cios incluem a fácil implementa-
ção de novas funcionalidades, a 
melhoria contínua da experiência 
do utilizador, a criação de novos 
fluxos de receitas, a padroniza-
ção do hardware, a manutenção 
mais fácil, campanhas de recolha 
mais baratas e, por último, uma 
menor necessidade de atualiza-
ções do modelo. 

Como é que a indústria está a pre-
parar esta transição estratégica? 
Quanto do software será desenvol-
vido internamente pelos fabrican-
tes automóveis e fornecedores de 
primeiro nível? Que importância 
terão as empresas tecnológicas?

As vantagens do software-
defined car e a rápida alteração 
do paradigma de hardware

A Tesla apresentou o rumo para 
o ‘carro definido pelo software‘. 
Introduzido em 2012, o Model S 
continua a beneficiar de melho-
rias e atualizações regulares, que 
vão desde a autonomia ao de-
sempenho da travagem, passan-
do pelo interface de utilização e 
sistema de infoentretenimento. 
Além disso, todos os modelos 
Tesla estão equipados com har-
dware (sensores e computação) 
supostamente adequados para 
a condução autónoma de Nível 
4 do futuro, enquanto o softwa-
re é regularmente atualizado, de 
forma a dotá-lo, de forma incre-
mental, de maior capacidade de 
autonomização.

Inicialmente promovido pela Tesla 
o conceito de “software-defined 
car” tornar-se-á rapidamente 
convencional, encontrando-se 
a transformar, profundamente, 
a indústria. Como benefícios 
destacam-se a fácil implementação 
de novas funcionalidades, a 
melhoria contínua da experiência 
do utilizador, a criação de novos 
fluxos de receitas, a padronização 
do hardware, a manutenção mais 
facilitada, campanhas de recolha 
mais baratas e, por último, uma 
menor necessidade de atualização 
do modelo. 

O carro definido pelo software: 
Rentabilizar os seus benefícios
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Esta abordagem possibilitará 
também novos modelos de ne-
gócio, que conduzirão a receitas 
recorrentes. Compraremos um 
pacote para um dia na pista de 
corridas (por exemplo, potên-
cia, rigidez…), assentos aque-
cidos para uma viagem à neve, 
ou autonomia alargada e recur-
sos de condução autónoma para 
viagens longas. O software será 
comercializado na ‘loja’ dos fa-
bricantes, mas poderá ser de-
senhado por terceiros – a Apple 
fica com uma fatia de 30% na sua 
app store. O custo extra asso-
ciado à implementação total do 
hardware em todos os veículos 
terá de ser compensado por me-
nores custos de diversificação, 
inventários reduzidos em toda a 
cadeia até aos concessionários 
e, acima de tudo, novos fluxos 
recorrentes de receitas.

Esta revolução do software é 
acompanhada por uma profunda 
transformação da arquitectura 
eletrónica. A indústria está, de 
forma progressiva – e mais rapi-
damente do que o esperado – a 
transitar de dezenas de unidades 
de controlo por veículo – que 
não podem ser atualizadas –, por 
meia dúzia de computadores ag-
nósticos em termos de software 
e atualizáveis remotamente. A 
dissociação de software vs. har-
dware (também conhecido como 
abstração) permite que este úl-
timo seja mercantilizado, apesar 
de apenas a nível automotivo. 
Isto também permite que os in-
tervenientes na área do software 
entrem no mercado automóvel, 
sejam eles gigantes tecnológicos 
ou startups.

Adicionalmente, o desenvolvi-
mento eficiente de software re-
sultará em ciclos de desenvol-
vimento/implementação mais 
curtos. Os construtores poderão 
evitar a criação de especificações 
muito detalhadas para o conjun-
to completo de características. 

Ao invés, lançarão regularmente 
novas versões de software para 
melhorar as funcionalidades exis-
tentes, fornecer novas ou corrigir 
erros, como a Tesla faz atualmen-
te. O feedback dos consumidores 
será crítico para testar versões 
beta em grupos selecionados e 
melhorar continuamente a expe-
riência do consumidor.

Desenvolvimento interno de 
software ou por terceiros: uma 
decisão estratégica

Assim que o hardware é uma abs-
tração, o desenvolvimento do 
software reduz-se a dois blocos 
distintos. Com a sua estrutura 
modular, a camada de middlewa-
re (incluindo o sistema operativo) 
faz o interface entre o hardware 
agnóstico com as aplicações, 
e pode ser mercantilizado (por 
exemplo, através do AUTOSAR), 
uma vez que é transparente para 
os utilizadores. Inversamente, as 
aplicações são específicas para 
cada serviço. Podem contribuir 
de forma significativa para a di-

ferenciação da marca, uma vez 
que estão frequentemente rela-
cionadas com a experiência do 
utilizador. Ao todo, espera-se que 
o software para veículos autóno-
mos atinja 300 a 500 milhões de 
linhas de código.

Os fabricantes estão a começar 
a adquirir separadamente o har-
dware (computadores de alto 
desempenho) e o software – o 
mercado de sistemas eletrónicos 
intensivos em software deve-

Esta revolução 
do software é 

acompanhada por uma 
profunda transformação 

da arquitetura 
eletrónica.
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rá ter uma Taxa de Crescimen-
to Anual Composta (CAGR) de 
15%, até 2030, de acordo com 
a Bosch. Para desenvolverem o 
seu software, os fabricantes en-
frentam uma decisão estratégica 
fundamental, que pode ser redu-
zida a três opções: 

• desenvolver internamente uma 
parte significativa do software 
necessário para a maioria (ou 
todos) dos domínios, construin-
do um conjunto vasto de co-
nhecimento especializado

• desenvolver internamente o 
software para um ou dois domí-
nios profundamente diferencia-
dores, e especificar, subcontra-
tar o desenvolvimento, integrar 
e validar o balanço das suas ne-
cessidades de software

• subcontratar todo o desenvolvi-
mento de software e serviços a 
empresas especializadas, man-
tendo simultaneamente dentro 
de portas as tarefas de especi-
ficação, integração e validação 
de atributos

OPÇÃO 1: transformar os fabri-
cantes automóveis em potências 
a nível de software

Esta opção de integração ver-
tical assegura o nível mais alto 
de independência – e, prova-
velmente, um melhor desem-
penho financeiro a longo prazo. 
Contudo, requer uma profunda 
mudança cultural, uma agilida-
de significativa e capacidades 
massivas de desenvolvimento 
de software. Alguns fabricantes 
adotaram esta transformação e 
já começaram a implementar a 
organização adequada.

É necessário um de volume sig-
nificativo para que os fabrican-
tes justifiquem o envolvimento 
neste tipo de iniciativa, dada a 
necessidade de amortizar custos 
fixos de desenvolvimento ele-
vados. Esta estratégia é a mais 
adequada para empresas como 
o Grupo Volkswagen ou a Toyo-
ta, que lançaram, respetivamen-

te, as iniciativas Car.Software e 
Woven Planet/Arene. Por outro 
lado, esta abordagem pode ser 
mais facilmente justificada por 
fabricantes emergentes (como, 
por exemplo, a Rivian e a Lucid), 
apesar da sua menor dimensão, 
uma vez que o desenvolvimen-
to de software é parte integran-
te da forma como o negócio é 
construído desde o início.

Criada em janeiro de 2020, a uni-
dade de negócios Car.Software 
do Grupo VW está encarregue 
de desenvolver internamente 
60% das necessidades de sof-
tware do grupo até 2025, con-
tra os atuais 10%. Preve-se que 
o grupo aumente para 10.000 
os especialistas em software até 
2025. No entanto, a estratégia 
revelou-se mais difícil de imple-
mentar do que o esperado. O 
VW ID.3, o crítico primeiro veí-
culo elétrico produzido em série 
pelo Grupo, foi o primeiro a con-
tar com o novo sistema operati-
vo. O seu lançamento em 2020 
foi adiado por vários meses devi-
do a questões relacionadas com 
o software.

OPÇÃO 2: seletividade e agi-
lidade no desenvolvimento de 
software

Esta opção de integração 

vertical assegura o mais alto 

nível de independência – e, 

provavelmente, um maior 

desempenho financeiro 

a longo prazo.
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Os fabricantes irão, provavel-
mente, selecionar domínios es-
tratégicos para os quais irão de-
senvolver software internamente. 
O sistema de gestão da relação 
entre o grupo propulsor elétrico 
e a bateria é um alvo provável de 
muitos fabricantes. Para outros 
domínios, como ADAS/condução 
autónoma ou infoentretenimento, 
os fabricantes irão seguramente 
subcontratar o desenvolvimento 
de software, mas o hardware será 
adquirido separadamente.

As empresas que procuram esta 
opção têm de se apoiar numa 
rede diversificada de parcerias 
com fornecedores de softwa-
re, que disponibilizam conheci-
mento em domínios específicos, 
como eletrificação, condução au-
tónoma ou infoentretenimento; 
ou conhecimento em funções es-
pecíficas, nomeadamente conec-
tividade, cibersegurança, edge 
computing ou serviços de arma-
zenamento. No entanto, conhe-
cimentos interno a nível de sof-
tware continuam a ser críticos no 
quadro desta opção, pelo menos 
para especificar soluções, desen-
volver arquiteturas de hardware e 
software, integrá-las e validá-las.

Desconfio que a Renault optou 

por esta opção e decidiu concen-
trar os seus esforços de desenvol-
vimento de software na eletrifica-
ção, tendo em conta o seu início 
precoce (o elétrico Zoe foi lança-
do em 2012). Paralelamente, foi 
o primeiro fabricante a constituir 
uma parceria com o Google Au-
tomotive Services (GAS) para a 
incorporação do sistema de info-
entretenimento – o GAS foi des-
de então adotado pela Polestar e 
pela Ford. Recentemente, a Re-
nault anunciou também o Softwa-
re République, uma iniciativa para 
criar um ecossistema destinado a 
fornecer ao fabricante acesso a 
conhecimentos e competências 
fulcrais, como big data, Inteligên-
cia Artificial ou cibersegurança.

OPÇÃO 3: subcontratação com-
pleta do desenvolvimento de 
software

Esta opção será provavelmente 
relevante para os pequenos fabri-
cantes com capacidade limitada 
para construírem, a nível interno, 
as competências necessárias ao 
desenvolvimento de software. 
O seu papel pode ser limitado 
à especificação de conjuntos de 
funcionalidade, bem como à in-
tegração e validação de sistemas 
completos. Estes podem igual-

mente ser os primeiros a adotar a 
alternativa seguinte.

Cooperação competitiva: 
licenciamento intersetorial

Está a surgir uma alternativa que 
se aplica a todas as opções: o 
licenciamento entre fabrican-
tes, numa forma de ‘cooperação 
competitiva’. O Grupo VW anun-
ciou que poderá disponibilizar o 
seu sistema operativo automóvel 
aos concorrentes. Da mesma for-
ma, a Tesla indicou recentemente 
que está disponível para licenciar 
a sua tecnologia de condução au-
tónoma a outros fabricantes. 

Esta abordagem favorece os li-
cenciadores de duas formas. A 
primeira, porque permite manter 

a Renault também anunciou 

o ‘Software Republique’, 

uma iniciativa do tipo 

ecossistema destinada a 

fornecer ao fabricante o 

acesso a conhecimentos e 

competências fulcrais.



2021, que será responsável pelo 
desenvolvimento de sistemas de 
software para futuras arquitetu-
ras, concentrando-se, em pri-
meiro lugar, no middleware. No 
entanto, o grupo não pretende 
centralizar o desenvolvimento 
do software. A Continental pode 
contar, em parte, com a Elektro-
bit (adquirida em 2015). Com 
3.500 funcionários, a empresa 
desenvolve middleware, apli-
cações e arquitetura de cloud, 
fornecendo também serviços de 
consultoria.

Empresas tecnológicas tornam-
se parceiros estratégicos para 
os fabricantes 

Desde janeiro de 2021, o Grupo 
VW, a Bosch, a GM/Cruise e a 
Ford anunciaram parcerias com a 
Microsoft ou com a Google. Em 
todos estes casos, o construtor 
automóvel pretende aproveitar 
os serviços de computação em 
cloud e edge computing dos gi-
gantes tecnológicos, assim como 
a sua experiência em Inteligência 
Artificial e análise de dados.

A parceria da Microsoft com a 
Bosch visa permitir atualizações 
remotas de software, combinan-
do a cloud Azure e os módulos 
de software da Bosch. A solução 
será utilizada inicialmente em 
protótipos, até ao final de 2021. 
A colaboração entre o Grupo 
VW e a Microsoft visa desenvol-
ver uma plataforma de condução 
automatizada baseada na cloud 
da Azure, para acelerar o cresci-
mento da condução autónoma. 

A relação da General Motors e 
da Cruise com a Microsoft foca-
-se também nos veículos autóno-
mos, impulsionando a Azure e a 
plataforma de edge computing. 
A Microsoft participou numa ron-
da de financiamento de dois mil 
milhões de dólares angariados 
pela Cruise.

Por parte da Google, o acordo 
com a Ford permitirá criar novas 
oportunidades de negócio, gra-
ças à análise de dados com base 
na cloud. A incursão da Google 
no setor automóvel não se limi-
ta à cloud. Como referido ante-
riormente, o Google Automotive 
Services assinou acordos relacio-
nados com sistemas de infoen-
tretenimento com a Renault, a 
Polestar e a Ford, que resultarão 
em serviços integrados de assis-
tência e navegação, entre outros.

As empresas focadas no softwa-
re automóvel também terão um 
papel progressivamente maior. 
Estas incluem a Elektrobit (parte 
do grupo Continental), a ETAS 
(parte da Bosch), a Wind River ou 
startups promissoras como a So-
natus, baseada em Silicon Valley.
serviços integrados de assistên-
cia e navegação, entre outros.

As empresas focadas no software 
automóvel, também terão uma 
importância progressivamente 
maior. Estas incluem a Elektrobit 
(unidade pertencente à Conti-
nental), a ETAS (unidade perten-
cente à Bosch), a Wind River ou 
startups promissoras como a So-
natus, baseada em Silicon Valley.

Sobre o autor
Marc Amblard é Mestre em Engenharia pela Arts et Métiers ParisTech e possui 
um MBA pela Universidade do Michigan. Radicado atualmente em Silicon Val-
ley, é diretor executivo da Orsay Consulting, prestando serviços de consultoria 
a clientes empresariais e a ‘start-ups’ sobre assuntos relacionados com a trans-
formação profunda do espaço de mobilidade, eletrificação autónoma, veículos 
partilhados e conectados.

a distância para a concorrência e 
preservar a liderança em termos 
de tecnologia/funcionalidades, 
assumindo que os custos desen-
corajam os outros fabricantes de 
criarem as suas próprias equipas 
de software. Em segundo lugar, 
as receitas de licenciamento são 
na sua maioria integradas nos 
resultados financeiros dos licen-
ciadores, uma vez que o desen-
volvimento de software é fun-
damentalmente um negócio de 
custos fixos.

Os fornecedores de primeiro 
nível também se estão a 
adaptar

À medida que os fabricantes 
procuram subcontratar o desen-
volvimento do seu software, os 
fornecedores de nível 1 têm de 
decidir se adotam este negócio 
em rápido crescimento ou se o 
deixam às empresas de software. 
Com base na sua relação única 
com os fabricantes e em expe-
riência existente a este nível, al-
guns fornecedores optaram pelo 
desenvolvimento do seu próprio 
software.

A Bosch está a reunir 17.000 as-
sociados para trabalharem na 
área de computação de hardwa-
re e software numa nova unida-
de denominada ‘Cross Domain 
Computing Solutions’. O objeti-
vo principal passa por trazerso-
luções mais rápidas e eficientes 
para o mercado. 

Da mesma forma, a ZF criará um 
Centro Global de Software em 
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MatériaDE CAPA

Audi apresenta o 

Audi e-tron GT

APRESENTADO como protó-
tipo no Salão do Automóvel 

de Los Angeles de 2018, este bó-
lide possui os traços distintivos 
de um tradicional GT: largo, com 
pouca distância ao solo e uma 
considerável distância entre eixos

Este novo membro da gama elé-
trica da Audi, com uma carroça-
ria de fibra de carbono, alumínio 
e aço, destaca-se pela autono-
mia superior a 400 quilómetros 
(WLTP) - alimentando os dois 
motores elétricos situados no 

No próximo mês chega ao 

mercado o primeiro Gran 

Turismo 100% elétrico da 

Audi, o e-tron GT.

Texto de Nicolau Monteiro
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eixo dianteiro e traseiro - uma 
bateria de 85,7 kW/h e uma su-
per potência combinada de 424 
kW (590 cavalos).

A nível visual apresenta vários 
detalhes irreverentes como o 
formato horizontal da grelha 
Singleframe localizada na frente 
do veículo com uma textura 3D 
e uma traseira emoldurada por 
uma faixa contínua de luz.

No interior do Audi e-tron GT, o 
conforto do condutor é notório 
através da disposição ergonómi-
ca dos bancos desportivos, da 
localização do ecrã tátil na parte 
superior, da linha de painel situ-
ada no cockpit e do sistema de 
infoentretenimento presente.

Este 100% elétrico mais desporti-
vo da marca alemã atinge os 100 
km/h em apenas 3,5 segundos e 
os 200 km/h em 12. Registando 
uma velocidade máxima (limitada) 
de 240km/h, o carregamento do 
GT é possível via uma simples to-
mada doméstica, como também 
através do sistema Audi Wireless 
Charging com uma potência de 
11 kW.

Utilizando-se um sistema elétrico 
de 800 V, o e-tron GT pode car-
regador em 20 minutos (80% da 
carga) através de um carregador 
de corrente contínua de 270 kW.

As pré-reservas para o mercado 
nacional já estão abertas - 30 
unidades disponíveis, contudo 
o preço do Audi e-tron GT ainda 
não foi revelado.

O conforto do condutor é notório através da disposição 
ergonómica dos bancos desportivos, da localização 

do ecrã tátil na parte superior“
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Comentário DO MÊS

A indústria extracti-
va está na base da 
economia e de to-

das as actividades humanas.

É um sector que está presen-
te desde a construção civil 
(argilas, agregados, cimento, 
betão, vidro, cabos elétricos), 
até às tecnologias da comu-
nicação (silicio, metais, terras 
raras, etc).

A aposta e a aplicação de no-
vas tecnologias e, a descarbo-
nização, significam o consumo 
de recursos minerais como o 
cobre, terras raras, silício, ou 
lítio.

Ou seja, a transição energéti-
ca e a descarbonização não 

existem sem indústria ex-
tractiva.

Comentários 
ao novo livro de 
Bill Gates

Os tempos que 
se avizinham, 
poderão ser de 
optimismo para 
o sector.

Estamos perante um dos 
maiores desafios de sempre e 
queremos vencê-lo.

Mas, antes de mais, temos 
que lançar ao governo o de-
safio de permitir que as em-
presas do sector possam ser 
competitivas, promovendo as 
explorações responsáveis, do 
ponto de vista social, econó-
mico e ecológico, com custos 
de contexto iguais às suas 
concorrentes europeias.

Engº. Mira Amaral

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DA INDÚSTRIA EXTRACTIVA E 

TRANSFORMADORA (ANIET)

O Green Future 
AutoMagazine convidou 
3 especialistas  para 
comentarem a Sinopse do 
novo livro de Bill Gates: 
“Como evitar um desastre 
climático”.



A transição climáti-
ca é um imperativo 
e uma prioridade 

da esmagadora maioria dos 
Estados, em particular, na Eu-
ropa e em Portugal.

A par de Resiliência e da Tran-
sição Digital, a transição climá-
tica para uma economia sus-
tentável é o que mais impacto 
vai ter nas nossas vidas na pró-
xima década.

Haverá uma redução de ati-
vidade e emprego nos seto-
res económicos que usam 
energias fósseis mas haverá 

muito mais criação de ri-
queza e emprego com 

Os alertas de Bill 
Gates através do 

seu novo livro “Como evitar 
um desastre climático” são 
efetivamente pertinentes e 
em linha com o apelo de cien-
tistas, das Nações Unidas, de 
organizações não-governa-
mentais e de inúmeros jovens 
em todo o mundo. Estamos 
numa emergência climática, 
com consequências cada vez 
mais devastadoras, tratando-
-se de uma crise para a qual 
não há uma vacina. A avalia-
ção da situação é rigorosa mas 
algumas soluções propostas 
por Bill Gates para descarbo-
nizarmos a nossa sociedade 
não merecem no entanto total 
concordância. 

O recurso à energia nuclear, 
pelo investimento e pelo 

tempo requerido para 

Assine a nossa
NEWSLETTER 
e fique sempre 

em dia com  
as notícias

minimizar os ris-
cos, os custos 
compara t i va -
mente com as 
fontes renová-
veis como as 
energias solar ou eólica, não é 
a solução mais adequada. Te-
mos caminhos possíveis para 
evitarmos um aquecimento 
superior a 1,5 graus Celsius 
como demonstrado em vá-
rios relatórios internacionais 
recentes. Haja vontade polí-
tica e empenhamento de to-
dos para nos mobilizarmo-nos 
no sentido de criarmos uma 
sociedade menos consumis-
ta, com menores emissões 
de carbono, mais resiliente e 
mais justa.

Prof. Francisco Ferreira 
PRESIDENTE DA ZERO 

ASSOCIAÇÃO SISTEMA  
TERRESTRE SUSTENTÁVEL 

a utilização de 
energias limpas, 
eólicas, hídricas, 
fotovoltaicas e 
outras energias 
renováveis, bem 
como nos se-
tores tradicionais que se irão 
ajustar a esta nova realidade.

Caso do setor automóvel, fer-
roviário, aviação, navegação, 
siderurgias, refinarias de lítio, 
etc.

Prof. Elísio Brandão
PROFESSOR CATEDRÁTICO DA 

FACULDADE DE ECONOMIA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO.

https://greenfuture.pt/
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OpiniãoARTIGO DE

OS HÁBITOS DAS pessoas 
estão a mudar, mas mesmo 

daqui a 10, 20, 30 ou mais anos 
a mobilidade pessoal continuará 
a ser um dos alicerces das socie-
dades e da economia. Haverá 
mais opções para a mobilidade 
individual do que hoje, quer se-
jam a posse de automóvel, a par-
tilha de automóveis ou toda uma 
nova gama de ofertas de trans-
portes públicos.

Multimodal e tecnologicamente 
diversificado serão as caracterís-
ticas que definirão o ecossistema 
da mobilidade de amanhã. Os 
construtores e seus fornecedores 
de automóveis, estão a adaptar-se 
para ajudar a realizar a maior trans-
formação da indústria em mais de 
cem anos. A mobilidade tornar-se-
-á mais eficiente e os fabricantes 
de componentes pra a indústria 
automóvel ajustar-se-ão para for-
necer a tecnologia necessária para 
as novas motorizações. Os veícu-
los tornar-se-ão mais automatiza-
dos e os fornecedores fabricarão 
sistemas de segurança e assistên-
cia com sensores e inteligência 

artificial que estejam à altura do 
desafio. E, à medida que a indús-
tria automóvel avança para novos 
modelos de negócio partilhados, 
a indústria de componentes para 
automóveis desempenhará um 
papel de liderança no desenvol-
vimento de novos conceitos para 
este novo e excitante campo.

Todavia uma transição controlá-
vel, para o clima, indústria e em-
prego, assenta em tecnologias 
competitivas tais como o motor 
de combustão interna, híbridos 
plug-in, células de combustível e 
veículos elétricos. Só uma trans-
formação que seja industrialmen-
te bem-sucedida e socialmente 
aceite pode ser politicamente 
sustentável e alcançar o objetivo 
da neutralidade climática.

Os fabricantes de componentes 
para automóveis estão compro-
metidos com as metas de Paris 
para mitigar os efeitos das alte-
rações climáticas, e pretendem 
cumpri-las fazendo uso de todo 
o seu conhecimento e das suas 
próprias inovações.

Definindo a 
mobilidade 
de amanhã

Como será o futuro da 

mobilidade? As pessoas e 

os bens precisam de passar 

do ponto A para B de uma 

forma segura, limpa e 

acessível. 

Texto de Adão Ferreira
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Sobre o autor 
Adão Ferreira é licenciado em Gestão de Empresas, ocupando atualmente o cargo de 
Secretário-Geral da AFIA. O seu percurso profissional, de mais de 22 anos, esteve sempre ligado 
à indústria automóvel, designadamente na AFIA. Representa a AFIA no National Associations 
College da CLEPA – European Association of Automotive Suppliers (Bruxelas), associação 
na qual estão representadas as associações de fornecedores da indústria automóvel de 14 
países europeus e os grandes fabricantes (empresas) de equipamentos, sistemas, módulos, 
componentes para automóveis.

A indústria automóvel 

está a passar um momento 

crucial com o processo de 

reindustrialização, para 

fazer face aos desafios da 

descarbonização

A indústria automóvel está a pas-
sar um momento crucial com o 
processo de reindustrialização, 
para fazer face aos desafios da 
descarbonização e digitalização 
que surgem para fazer face à nova 
indústria da mobilidade. Tudo isto, 
no contexto do forte impacto eco-
nómico e industrial da crise CO-
VID-19 no sector, o qual veio es-
tabelecer novos objetivos, a curto 
prazo, de recuperação da procura 
e da produção. Por conseguinte, 
é necessário um trabalho conjun-
to e o compromisso do Governo 
com o sector, para restabelecer os 
níveis pré-crise e liderar esta trans-
formação, garantindo que o sec-
tor automóvel possa manter a sua 
relevância e liderança no futuro.

Tendo em conta o próximo Plano 
Europeu de Recuperação e Resili-
ência, o sector automóvel neces-

sita de uma dotação financeira 
significativa para garantir não só 
a recuperação aos níveis pré-crise, 
mas também um maior crescimen-
to sustentável para reforçar o seu 
papel como motor para os outros 
sectores da nossa economia.

A indústria automóvel tem uma 
relevância importante para a 
economia de Portugal, devido à 
sua capacidade de exportação, 
à criação de empregos qualifi-
cados, ao valor acrescentado e 
ao efeito catalisador noutros se-
tores, nomeadamente enquanto 
motor da capacidade competiti-
va do ecossistema científico. Por 
isso, é fundamental estabelecer 
um quadro que garanta uma 
transformação cuidadosamente 
gerida para alcançar com suces-
so a descarbonização e a digita-
lização da economia.
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Peugeot e-2008
Minuto

FICHA TÉCNICA
Autonomia (modo elétrico; 
WLTP): 320 km

Bateria: 50kw/h

Desempenho (0-100km/h): 
8,5 segundos.

Velocidade máxima: 150 km/h

Potência: 100kW (136cv)

Tração: Dianteira 

Bagageira: 405l

Carregamento:  
Doméstico 7,4 kW AC: 7h15 
(100%) 
Rápido 100kW DC: 30m 
(80%)

Preço: Desde 37.190€

DEPOIS DAS motorizações die-
sel e gasolina, o 2008 tem agora 
uma versão 100% elétrica.

O Peugeot e-2008 é um carro 
esteticamente muito bem conse-
guido, com linhas equilibradas e 
uma imagem bastante agressiva, 
em parte devido aos faróis full 
LED, quase hipnóticos.

O interior pareceu-nos espaço-
so, tanto à frente como atrás. 
Bastante completo a nível de 
equipamentos, inclui navegação 
conectada 3D, o sistema ativo 
de vigilância de ângulo morto e 
o pack assist plus, que consiste 
num sistema de condução semi-
-autónoma, com cruise control 
adaptativo e sistema de posicio-
namento na via.

Está equipado com o mesmo 
motor de 100 kW e pack de ba-
terias de 50 kWh do e-208, que 
lhe confere uma autonomia de 
320 km. Também têm ambos, de 
série, o carregador embarcado 
AC de 7,4 kW, que pode ser op-
cionalmente substituído por um 

de 11 kW, para cargas completas 
em 5 horas. Já com um carrega-
dor rápido de 100 kW é possível 
recuperar 80% da capacidade 
em apenas 30 minutos.

O e-2008 está disponível com 
dois tipos de recuperação da 
energia nas travagens: Drive e 
Brake. A primeira não apresenta 
grandes mudanças de condu-
ção face a um carro com motor a 
combustão, mas a segunda, iden-
tificada com um “B”, permite  de-
sacelerações controladas apenas 
com o pedal do acelerador.

Agora no grupo Stellantis, a Peu-
geot apresenta-nos várias alter-
nativas eléctricas, mas tem neste 
e-2008 um dos SUV mais interes-
santes do mercado, que junta uma 
estética muito apelativa a uma ex-
celente relação qualidade-preço.
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Renault Twingo Electric

FICHA TÉCNICA
Autonomia (modo elétrico; 
WLTP): Até 270 km

Bateria: 22kwh

Velocidade máxima: 135 km/h

Potência: 60kW (82cv)

Aceleração (0-100km/h): 
12,9 segundos.

Binário: 160Nm

Carregamento: 
Carregador AC (22 kW): 1h 
(80% carga)

Preço: a partir de 22.000€

A TERCEIRA geração do Twingo 
continua tão radical como o foi a 
primeira, quando chegou em 1993.

Partilhando a plataforma com o 
Smart ForFour, o que significa 
um motor elétrico sob o porta-
-malas, no eixo traseiro, o Twin-
go tem uma potência de 60 kW, 
para um binário má-ximo de 160 
Nm, imediatamente disponível. 
A aceleração e a resposta do 
acelerador são ao mesmo tempo 
francas, silenciosas e acessíveis a 
partir de baixas rotações. Além 
desta vivacidade, o Twingo Elec-
tric oferece ainda o melhor raio 
de viragem do mercado, e por-
-tanto excelente agilidade.

O modelo tem um alcance de 270 
km em cidade, o que significa uma 
semana de viagens diárias sem 
problemas de autonomia para 
maioria dos condutores urbanos. 
Além disso, é fácil recarregá-lo, 
graças ao carregador inteligente 
patenteado pela Renault. 30 mi-
nutos num terminal de 22 kW são 
suficientes para recuperar energia 
para 80 quilómetros.

Além das funções tradicionais, a 
Twingo Electric possui um modo 
específico, o ‘modo B’, um siste-
ma inteligente que adapta a con-
dução às condições de tráfego 
e faixas utilizadas. Existem três 
modos de condução, que atuam 
diretamente na regeneração de 
energia.

O interior do Twingo é prático e 
surpreendente espaçoso. A con-
sola central com seus compar-
timentos de armazenamento, o 
porta-luvas fechado, as tomadas 
para smartphones e o touchscreen 

de 7 polegadas são detalhes que 
aumentam o conforto a bordo.

Depois do Zoe, estamos perante 
mais um citadino elétrico da Re-
nault, com argumentos para re-
forçar a posição de liderança da 
marca francesa neste mercado.
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Minuto

BMW X1 xDrive25e

FICHA TÉCNICA
Motorização: motor a 
gasolina de 3 cilindros + 
motor elétrico de 70 kW

Autonomia (modo elétrico; 
WLTP): 57 km

Velocidade máxima: 193 
km/h

Potência: 162 kW (220 cv)

Aceleração (0-100km/h): 6,9 
segundos

Transmissão: Automática, 
com modo manual

Consumo (combinado): 1,9 
l/100 km

Preço: a partir de 49.350€

Agradecemos à Caetano Baviera a cedência da viatura.

O CROSSOVER BMW X1 de 
segunda geração surge ago-
ra como o híbrido plug-in xDri-
ve25e. E apesar deste tipo de 
veículos ter normalmente consu-
mos bastante elevados, a BMW 
pode ter produzido uma das me-
lhores propostas em termos de 
economia de combustível.

O X1 25e usa um motor 1.5 de 
três cilindros apoiado por um 
motor elétrico de 70 kW, desen-
volvido expressamente para este 
modelo. A integração dos dois 
motores é excelente, e quando 

aceleramos, mal nos apercebe-
mos que da ‘entrada em cena’  
do motor térmico. 

A condução é também muito di-
vertida. A bateria, que permite 
uma notável autonomia elétrica 
de 57 quilómetros, está locali-
zada sob os bancos traseiros: o 
peso está assim bem distribuído, 
e o carro é muito estável em cur-
va. A suspensão é firme mas con-
fortável, e a resposta da direcção 
quase perfeita.

No interior, o painel algo tradicio-
nal contrasta com o excelente nível 
de tecnologia. O sistema de info-
tainement é rápido e muito fácil de 
utilizar, e o ecrã touch é excelente. 

O BMW X1 25e destaca-se pela 
condução silenciosa e tranquila, 
mas sobretudo pela sua econo-
mia, sendo uma proposta a ter 
em conta por quem procura um 
híbrido plug-in no mercado dos 
crossovers compactos.
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Kia Ceed SW PHEV

ESTA É A VERSÃO híbrida plug-
-in do bem sucedido Ceed Sport-
swagon, que se junta ao Niro e ao 
Xceed para completar a oferta de 
modelos Kia com uma tomada e 
um motor de combustão. 

Este Kia tem um motor 1.6, qua-
tro cilindros a gasolina, apoiado 
por um motor elétrico e uma ba-
teria de 8,9 kWh. A força motriz 
chega às rodas dianteiras através 
da caixa automática de dupla em-
braiagem, com seis velocidades.

A transição da energia elétrica 
para a gasolina é suave mas, mes-
mo com os dois motores a fun-
cionar, fica a sensação de alguma 
lentidão. Quando se carrega no 
pedal com mais força, a resposta 
é um pouco melhor, mas o mo-
tor a gasolina é algo ruidoso. A 
autonomia elétrica é de uns im-
pressionantes 50 km, que desco-
brimos, com agrado, serem reais.

O Ceed oferece uma condução 
agradável, graças às suspensões 
que absorvem bem as irregula-

ridades do piso. Autoestradas, 
estradas rurais ou ruas do centro 
da cidade, este Kia lida com to-
das as condições com muita fa-
cilidade.

O interior é típico da marca core-
ana, na medida em que é muito 
bem conseguido, com um layout 
que prioriza a facilidade de uso 
– mas faltando talvez um pouco 
de estilo. É um carro espaçoso, 
confortável para condutor e to-
dos os passageiros.

O terceiro membro da família hí-
brida plug-in da Kia mostra, no 
geral, um conjunto forte de ar-
gumentos. É portanto de espe-
rar que continue o sucesso que o 
modelo Ceed tem trazido à mar-
ca coreana.

FICHA TÉCNICA
Potência: 105 kW (141 
cavalos)

Bateria: 8,9 kWh

Autonomia modo elétrico 
(WLTP): 50 km

Aceleração (0-100 km/h): 
10,8 segundos

Velocidade máxima: 171 
km/h

Transmissão: automática de 
6 velocidades; FWD

Emissões CO2: 29 g/km

Consumo (misto; 100 km): 
1.3 l

Preço: desde 32.250 €
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EntrevistaPARA LEREntrevistaPARA LER

Como foi o seu primeiro dia na 
Rádio Comercial? Pode fazer-
-nos um breve resumo?

Mais do que o dia em que fiz a 
minha primeira emissão, foi o 
dia em que estava no estúdio da 
M80 e que me disseram “vamos, 
está na hora!” e fui até à sala de 
produção da Rádio Comercial, 
onde estava o Pedro Ribeiro que, 
imediatamente, me apresentou à 
equipa como sendo o nosso re-
forço das manhãs. Lembro-me 
que desatei a chorar e agarrei-me 
à Joana Azevedo. No fundo, to-
dos os locutores de rádio querem 

um dia pertencer a esta equipa, a 
este campeonato. Lembro-me de 
dizer: “eu gosto muito disto, eu 
queria muito isto”.

As ‘Manhãs da Comercial’ são 
um verdadeiro caso de suces-
so. É bom sentir diariamente o 
carinho que o público tem pela 
vossa equipa, mas o desafio de 
todos os dias sermos postos à 
prova é também um risco. Con-
corda?

Eu acho que nós não pensamos 
muito nisso; tentamos trazer sem-
pre conteúdos engraçados, sur-

preendentes e que, de certa for-
ma, sejam um escape às viagens 
matinais – muitas vezes cinzentas 
e com chuva.

Sabemos que aproveita a emis-
são das manhãs para pintar as 
unhas e que os colegas se quei-
xam do cheiro a verniz. Que 
outros episódios engraçados se 
passam num estúdio de rádio? 

Todos os dias acontece qualquer 
coisa! Neste momento, estamos 
separados: para além do Nuno 
Markl que está a fazer emissão a 
partir de casa, cada um está so-

Vera Fernandes
locutora da Rádio Comercial

Lembro-me de dizer 

“eu gosto muito disto, 

eu queria muito isto”
“

Por Carolina Caixinha
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zinho num estúdio. Eu acho que 
o grande problema é que coisas 
que podem ser engraçadas para 
os outros, para nós já são muito 
normais, como o exemplo que 
deu na pergunta. Eu faço muita 
coisa durante a emissão, desde 
pintar as unhas até… pagar con-
tas durante uma música.

Como mãe, tendo em conta 
todos os problemas ambien-
tais pelos quais passamos atu-
almente, que mensagem acha 
importante transmitir aos seus 
filhos?

O mais pequenino já começa a 
perceber que não se manda o 
lixo e a comida para o chão. Eu 
estou constamentemente a dizer: 
“há meninos que não têm comi-
da” ou “fecha a torneira porque 
há meninos que não têm água”.

Por outro lado, a escola também 
ajuda. A Francisca, por exemplo, 
sabe que é uma guardiã do pla-
neta e tem de o defender. Reci-
clar e não desperdiçar são ideias 
muito presentes lá em casa. 

Para si, a mobilidade elétrica é 
uma mudança de paradigma? E 
qual é a importância do tema 
para a sustentabilidade e pre-
servação do ambiente? 

Talvez por ser muito sensível à 
moda, acredito piamente que a 
mobilidade elétrica não se trata 
de uma e é algo que se vai insta-
lar muito rapidamente, logo que 
os preços sejam mais acessíveis 
e que o incentivo fiscal aumente. 
Eu, por exemplo, estou a pre-
cisar de mudar de carro e vou 
aguardar mais um ano, para que 
o próximo já seja elétrico e me 
garanta uma boa autonomia.

Como pode um programa des-
contraído como as ‘Manhãs da 
Comercial’ ter um papel inter-
ventivo e educativo em temas 
tão ‘sérios’, como o são a neu-
tralidade carbónica ou a mobi-
lidade sustentável? 

Há uma coisa que o Pedro Ribei-
ro diz com alguma regularidade, 
que é “isto não é só palhaçada” 
e é verdade! No meio de tantas 
tiradas, há muitas mensagens im-
portantes, sérias, e que passam. 
Este equilíbrio faz com que seja-
mos no ar aquilo que somos cá 
fora e, já que temos oportunida-
de de espalhar a palavra, que es-
sas mensagens importantes tam-
bém cheguem às pessoas, como 
qualquer umas das músicas.

Considera que o mundo está 
mais consciente das necessi-
dades de preservação do meio 
ambiente e recursos naturais, 
de forma a não prejudicar as 
gerações futuras? O que preci-
sa de ser feito no que concerne 
à sustentabilidade, preservação 
do meio ambiente e consumo 

consciente? A rádio pode as-
sumir um papel relevante nesta 
mudança de mentalidades? 

Qualquer pessoa deveria ver 
o documentário do David At-
tenborough no Netflix, que fala 
precisamente da urgência de 
pararmos de consumir desen-
freadamente, nomeadamente 
carne. É imperativo reduzir a 
população, respeitar a natureza 
para que o nosso mundo, que é 
a casa de todos nós, não só so-
breviva, como também se con-
siga renovar. Tudo passa pela 
educação: pais, escolas, rádio 
e televisão têm de estar juntos 
nisto. Eu acredito que esta vai 
acabar por se tornar numa déca-
da muito mais verde, muito mais 
saudável. 

Como seria a sua cidade ideal?

 Uma cidade em que a tecnolo-
gia está ao serviço da natureza. 
Carros elétricos, pouco barulho 
e zero poluição. Acho que esta-
mos a desenvolver o teletraba-
lho como nunca imaginaríamos 
que seria possível e isto reflectir-
-se-á no trânsito. Também já há 
tantos restaurantes a apostar nas 
plantas e nos materiais naturais; 
é por aqui. Tudo aponta para 
aqui. Sinto-o.

Estou a precisar de mudar de carro e vou aguardar mais um ano  

para que o próximo já seja elétrico e me garanta uma boa autonomia.“
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Top

O primeiro hipercarro britânico totalmente elétrico

Lotus
Evija

ELÉTRICOS

Com chegada ao mercado 
prevista inicialmente para 
2020, a Lotus anunciou 
que o seu primeiro 
hipercarro 100% elétrico, 
o Evija, chegará em 
meados do presente ano.

CONSIDERADO o automóvel mais potente do mundo, este bólide 
elétrico impressiona pelos 2.000 cavalos e pelo seu peso de 1680 

quilogramas. 

O Evija, o modelo mais pesado da história automotiva, disponibiliza 
cinco modos diferentes de condução, nomeadamente o Range, City, 

Texto de Nicolau Monteiro



Tour, Sport e Track. Caracterizado 
pelos seus distintos túneis Ventu-
ri, destaca-se a substituição dos 
retrovisores por câmaras. No seu 
interior, a atenção ao detalhe é, 
igualmente, visível onde se real-
ça um sistema de infoentreteni-
mento premium. 

Entrando nas principais carac-
terísticas do primeiro hipercarro 
britânico totalmente elétrico, o 
mesmo regista uma autonomia 
de 346 quilómetros, uma ve-
locidade máxima de 320 qui-
lómetros por hora e atinge os 
100 quilómetros por hora nuns 
impressionantes 3 segundos (se-
gundo informações da marca). 

Com quatro motores elétricos si-
tuados em cada um dos pneus, 
o novo Lotus apresenta um bi-
nário de 1700 e tração às quatro 
rodas.

Quanto à matéria de carrega-
mento, o Lotus Evija também se 
diferencia. Em apenas 12 minu-
tos a bateria atinge os 80%, ao 
passo que em 18 minutos fica 
totalmente carregada.

Quanto à matéria de carregamento, o Lotus Evija também se 

diferencia. Em apenas 12 minutos a bateria atinge os 80%, ao 

passo que em 18 minutos fica totalmente carregada.“
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VozAO UTILIZADOR

Para o Fernando, a mobilidade 
elétrica é uma opção ecológica 
ou económica? 

Honestamente, acho que são 
complementares. Acima de 
tudo, foi uma decisão ecológica, 
mas, se fizermos as contas, pen-
so que acaba por compensar em 
tudo. Definitivamente, as duas 
complementam-se.

Qual é a maior barreira en-
quanto utilizador de veículo 
elétrico?

Inicialmente, eu pensava que era 
a autonomia. Por exemplo, idea-
lizar uma viagem de 350 km/h e 
pensar que teria de aguardar 40 
minutos para carregar o veículo 
seria algo incomodativo. 

Agora já não penso tanto assim, 
visto que é uma questão de pla-
nificar bem o trajeto e também 
pelo facto dos carros atuais já 
disporem de autonomias mais 
elevadas. 

Acredito também que muito em 
breve o custo dos automóveis 
baixará, porque vai haver uma 
maior produção e novas tecno-
logias na fabricação das baterias 
- não há dúvidas nenhumas - e 
a autonomia também vai mudar. 

A equipa do Green Future 

Auto Magazine conversou 

com Fernando Amaral que 

falou da sua experiência 

com a sua mota elétrica.

Fernando Amaral
Rendido à mobilidade verde

Por José Oliveira
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Quando se senta na sua mota, 
qual é o maior prazer: o ecoló-
gico ou o de condução? 

Em primeiro lugar a condução. Na 
minha opinião, é necessário expe-
rimentar.  É agradável, dado que 
é extremamente rápido e fantás-
tico, destacando-se o silêncio e a 
comunhão com a natureza. Con-
sidero uma sensação única quan-
do percorro algumas estradas a 
60km/h e só ouço pássaros. 

Alguém o incentivou para a mo-
bilidade sustentável ou foi uma 
descoberta individual? 

Há já alguns anos que eu acom-
panho este tipo de mobilidade 
e inclusivamente estive ligado a 
um projeto de baterias na Chi-
na. Sempre tive curiosidade e fi-
quei com a noção que a eletrici-
dade e o carro elétrico poderão 
ser uma boa solução, muito gra-
ças à realização de mais eventos 
aqui em Portugal.  

O problema principal era o da 

autonomia, contudo quando 
isso se ultrapassasse, iríamos es-
tar mais perto de uma solução 
exequível. Finalmente, isso já se 
conseguiu e hoje posso afirmar 
que sou um acérrimo apoiante 
do veículo elétrico.

A família partilha da mesma pre-
ocupação ecológica que o Fer-
nando?

Todos aqui em casa partilham des-
sa preocupação, mas não só, por 
exemplo o meu cunhado vai com-
prar um modelo elétrico ou híbri-
do plug-in. Existe uma conscien-
cialização de que na realidade isto 
tem de mudar. Atualmente, veri-
fica-se uma paragem do mundo, 
tendo como exemplo a cidade de 
Veneza (Itália) em que os canais es-
tão mais limpos. Em todas as cida-
des o ar tornou-se mais respirável 
(nomeadamente na Índia e China). 

Aqui em casa, vamos comprar 
mais um carro elétrico e eu es-
pero também mudar o meu para 
um híbrido plug-in.

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

https://greenfuture.pt/2020/06/28/voz-ao-utilizador-fernando-amaral/


GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº2 - FEV 2142

O IONIQ 5 estará disponível 
em duas versões, uma equi-

pada com bateria de 72,6 kWh, 
que permite uma autonomia de 
até 500 quilómetros; e a segun-
da, mais modesta, com 58 kWh, 
que disponibilizará energia para 
cerca de 400 quilómetros. Os 
valores oficiais WLTP ainda não 
estão disponíveis, uma vez que o 
veículo ainda não concluiu o pro-
cesso de homologação.

Em relação ao desempenho, as 
duas versões disponibilizarão 
motorizações que vão dos 170 
cavalos no modelo de base, até 
uns generosos 306 cavalos no 
topo de gama, que recorre a um 
segundo motor no eixo dianteiro.

Este último irá conseguir acele-
rar dos 0 aos 100 km/h em 5,2 
segundos, enquanto que o mo-

delo mais descontraído cumpre 
o sprint em 8,5 segundos. A 
velocidade máxima de todas as 
versões é de 185 km/h.

Relativamente ao armazenamen-
to de energia, a Hyundai apre-
sentou uma nova solução que 
usa baterias de polímero de lítio, 
com um eletrólito quase sólido. 
A Hyundai não avançou mais 
detalhes, mas supõe-se que o 
eletrólito seja parecido com um 
gel, já que as folhas de eletrólito 
sólido normalmente só alcançam 
condutividade iónica suficiente a 
partir de uma temperatura ope-
racional de cerca de 60°C, im-
praticáveis num automóvel.

Uma das vantagens desta arqui-
tetura é que as células podem ser 
mais planas e uma caixa sólida 
para armazenamento das células 

A Hyundai apresentou o 

aguardado Ioniq 5, um 

CUV (crossover utility 

vehicle) que é primeiro 

modelo da série 

baseado na plataforma 

E-GMP da marca.

Lançamento

Ioniq 5
Hyundai apresenta o aguardado

Texto de Fernando Diogo
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é agora dispensável. Isto permi-
te que a densidade de energia 
por pack possa ser aumentada 
no futuro sem custos adicionais 
consideráveis.

A Hyundai promete uma potên-
cia máxima de carga DC, para a 
maior bateria, de 220 kW. Ambas 
as variantes serão capazes de 
carregar a bateria de 10% a 80% 
em 18 minutos, o que, na bateria 
de maior volume corresponde a 
um conteúdo de energia de 51,1 
kWh e, portanto, uma potência 
de carga média a 170 kW. Com 
a bateria de menor capacidade, 
40,6 kWh são carregados em 18 
minutos, o que corresponde a 
uma potência média de carga de 
135 kW.

Relativamente ao 

armazenamento de energia, 

a Hyundai apresentou uma 

nova solução que usa baterias 

de polímero de lítio, com um 

eletrólito quase sólido

Além de um teja-
dilho clássico de 
metal, o IONIQ 5 
estará disponível 
com duas opções: 
um tejadilho de 
vidro panorâmico 
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e um tejadilho solar, em que as 
células fotovoltaicas integradas 
podem carregar a bateria di-
retamente. Em testes no sul da 
Europa, conseguiram gerar ele-
tricidade para cinco a seis quiló-
metros por dia, razão pela qual 
a Hyundai afirma que só o teto 
solar permitirá cumprir até 2.000 
quilómetros por ano.

Bancos de “gravidade zero”

De acordo com a marca, o interior 
foi projetado como uma sala de 
estar. A plataforma E-GMP ofe-
rece um piso interior totalmente 
plano, o que permite dispensar a 
consola central entre a área dos 
pés do condutor e do passageiro.

Os bancos dianteiros serão capa-
zes de fornecer conforto durante 
as pausas para carregamento e 
são referidos pela Hyundai como 
bancos de “gravidade zero”.

Os encostos mais finos dos as-
sentos dianteiros possibilitam o 
aumento do espaço para as per-
nas dos passageiros no assento 
traseiro. O próprio banco trasei-
ro pode ser movido até 20 cen-
tímetros, dependendo da neces-
sidade de espaço para as pernas 
ou de bagagem.

Com uma distância entre eixos 
de exatamente três metros, o 
Ioniq 5 deverá oferecer muito 
espaço interior, no mesmo nível 
similar a alguns sedans de luxo. 
O comprimento total do veículo 
é de 4,63 metros.

O Ioniq 5 terá um cockpit to-
talmente digital. Dois ecrãs de 

12,25 polegadas, um como dis-
play de instrumentos para o 
condutor, e um segundo como 
centro de infoentretenimento, 
à direita. Algumas das funções, 
como o ar condicionado,  con-
tinuam a ser controladas através 
de botões analógicos localizados 
sob o touchscreen. Receberá 
a versão mais avançada do ‘Hi-
ghway Driving Assist’, que per-

mite mudanças seguras de faixa 
na autoestrada.

Com a produção prevista para 
arrancar no primeiro trimestre, os 
primeiros veículos do novo mo-
delo são aguardados no mercado 
no início do verão. Os preços para 
o mercado português ainda não 
está definidos, mas deverão situ-
ar-se entre os 35 e os 62 mil euros.

O interior foi projectado 

como uma sala de estar



https://cpl3.com/
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João Romão
e a urgência do desenvolvimento sustentável
João Romão é professor no 

departamento de negócios 

e turismo internacional da 

Universidade Yasuda, em 

Hiroshima, Japão.

Que balanço faz destes oito 
anos fora de Portugal? Quais 
têm sido os principais desafios 
e barreiras?

Vivi em contextos bastante dife-
rentes e os desafios e barreiras 
também dependem das circuns-
tâncias em que se está. Como 
não vejo Portugal como um país 
fácil para se trabalhar, também 
não me incomoda por aí além 
encontrar dificuldades noutros 
sítios. Na maior parte dos casos, 

tinha bolsas de investigação e, 
portanto, não tive que procurar 
trabalho nem entrar nessa com-
petição inevitável do mercado 
laboral. Quer na Turquia, quer 
nos Estados Unidos, quer na Ho-
landa, tinha uma vida bastante 
tranquila e podia dedicar-me aos 
meus projetos sem grandes pre-
ocupações, ainda que tivesse um 
poder de compra limitado.

Na primeira vez em que estive 
no Japão foi semelhante. Entre-

Por Carolina Caixinha
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O desenvolvimento sustentável tem aspectos positivos, 
como a abertura de uma discussão generalizada e 

internacionalizada sobre o que queremos para o planeta
“
tanto, conheci a minha compa-
nheira, que é japonesa, explo-
rámos hipóteses em Portugal e 
no Japão, e constatámos que no 
Japão teríamos muito melhores 
condições. Tenho a barreira da 
língua – falo pouco e não es-
crevo–, o que limita significati-
vamente as possibilidades, mas 
consegui um lugar em que en-
sino em inglês. Por outro lado, 
as regras são bastante claras e 
é muito menos importante ter 
ajuda de pessoas conhecidas e 
influentes, como é frequente em 
Portugal. Antes de vir para cá, 
não conhecia uma única pessoa 
na universidade ou sequer na ci-
dade onde estou a trabalhar.

Residiu em mais de cinco paí-
ses diferentes nos últimos dez 
anos. O que destacaria de mais 
e menos positivo, em termos 
de ambiente e sustentabilida-
de, nesses diferentes países?

Dos países onde vivi, parece-me 
que o mais próximo da ideia de 
sustentabilidade é a Holanda. 
Há um conceito de proximidade 
inerente à organização urbana, 
com deslocações curtas e feitas 
a pé ou em bicicleta. Isso permi-
te poupar energia, reduzir ruídos 
e emissões de gases tóxicos, 
baixar as despesas das famílias 
e entregar o espaço urbano às 
pessoas e não aos automóveis. 
As cidades não são muito gran-
des – mesmo Amesterdão, onde 
vivi, tem cerca de 800 mil habi-
tantes –, não há grandes super-
fícies comerciais, os supermerca-
dos são pequenos, os cinemas e 
teatros não estão integrados em 
centros comerciais e cada bairro 

tem a sua vida própria e as valên-
cias necessárias ao quotidiano. 

Estas características não são 
apenas resultado de planea-
mento urbano: são exigências 
da população, que prefere este 
tipo de vida e que sente que 
utilizar um automóvel na cida-
de significa prejudicar a comu-
nidade e a si próprio. Pouco se 
sabe sobre isso, mas a Holanda 
foi pioneira nos movimentos 
ecológicos urbanos, ainda antes 
do Maio de 68 francês, quando 
se popularizou a emblemática 
expressão “sous les pavés, la 
plage” [sob a calçada, a praia], 
que de alguma forma reivindi-
cava o direito à natureza no es-
paço urbano, lembrando que as 
cidades se foram construindo à 
medida que se destruíam ecos-
sistemas naturais.

Movimentos desse tipo existiram 
em Amesterdão desde 1965 e 
acabaram por representar uma 
oposição forte, e por vezes vio-
lenta, às ideias de moderniza-
ção urbana que apareceram nos 
anos 1970: infraestruturas pesa-
das para autoestradas e metro, 
negócios no centro da cidade e 
residências na periferia. Esta ca-
pacidade de organização da po-
pulação residente e a crescente 
aceitação das ideias de proximi-
dade e de cidade para as pesso-
as permitiram que as cidades ho-
landesas sejam hoje planeadas 
para reforçar estes princípios.

Atualmente ensina no Japão, 
um pais com grandes particula-
ridades culturais e sociais. Con-
sidera estes fatores uma barrei-

ra ou uma motivação para quem 
quer ter sucesso no Japão ?

Nem uma coisa nem outra. O 
motivo que me fez ficar no Japão 
foi sobretudo pessoal. Foi o sí-
tio onde nos pareceu mais viável 
manter a nossa atividade profis-
sional e ter uma vida interessan-
te. Adapto-me às circunstâncias, 
que em muitos casos são bastante 
mais fáceis que em Portugal. Por 
exemplo, o trabalho, as qualifica-
ções ou o mérito são muitíssimo 
mais valorizados. Por outro lado, a 
vida social e cultural é muito me-
nos intensa no Japão do que em 
Portugal. A tecnologia só resolve 
parte do problema, permitindo 
algum contacto com a família e 
amigos. Já lidar com a pandemia 
de COVID-19 parece-me muito 
mais fácil no Japão, uma vez que 
mesmo em condições ‘normais’ se 
vive em relativo isolamento.

Na sua opinião, o que é o desen-
volvimento sustentável? Uma 
filosofia, uma política ou uma 
corrente económica? Tem sido 
um sucesso ou um fracasso? 

Vejo como uma ideia – ou uma 
filosofia – a partir da qual se es-
tabeleceu e institucionalizou um 
programa político de aplicação 
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Não tive carro próprio 

durante os últimos 10 

anos, desde que saí de 

Portugal. Na realidade, 

depois de algum tempo 

em Amesterdão já nem me 

lembrava para que serve 

ter um carro próprio.

“

universal: um conjunto de obje-
tivos de desenvolvimento que 
se podem aplicar em diferentes 
escalas territoriais e que nos mo-
bilizam, enquanto comunidade 
humana, para a prossecução de 
objetivos comuns.

Tem aspetos positivos, como a 
abertura de uma discussão ge-
neralizada e internacionalizada 
sobre o que queremos para o 
planeta e para as pessoas. Mas 
desde a publicação do famoso 
relatório ‘O Nosso Futuro Co-
mum’, em 1987, que instituiu o 
conceito de desenvolvimento 
sustentado, temos assistido a 
aumento sistemático das desi-
gualdades sociais, não interrom-
pemos – antes pelo contrário – o 
consumo  de recursos não-reno-
váveis, não conseguimos con-
trariar as alterações climáticas e, 
mesmo em termos económicos, 
temos vivido sistematicamente 
em recessão ou, na melhor das 
hipóteses, num crescimento mui-
to moderado. 

Fico com a ideia de que este 
consenso generalizado em torno 
da importância da sustentabili-
dade não pode levar-nos a negli-
genciar os diferentes interesses e 
as relações de poder económico 

e político que existem em qual-
quer sociedade e a nível inter-
nacional. Não existe um ideal de 
desenvolvimento nem interesses 
comuns para a toda a gente que 
habita o planeta: há diferentes 
interesses, estratégias e capaci-
dades de decidir ou de influen-
ciar decisões que o conceito de 
desenvolvimento sustentável, 
enquanto suposto consenso pla-
netário, tende a não ter na devi-
da consideração.

O que é que destaca como mais 
relevante nos últimos anos ao 
nível da sustentabilidade em 
Portugal? Quais são as grandes 
diferenças em relação a outros 
países?

Há finalmente pessoas para 
quem estas questões são centrais 
na sua forma de pensar a comu-
nidade. Nos países mais desen-
volvidos da Europa, o pensamen-
to ecologista foi-se consolidando 
nos anos 1960 e 1970, após um 
processo de intenso desenvolvi-
mento económico que se viveu 
desde o pós-II Guerra. Em Portu-
gal isso não aconteceu: nos anos 
1970 estávamos a sair de uma di-
tadura e de um longo isolamen-
to, que se traduziram também 
numa situação de pobreza ge-

neralizada. O desenvolvimento 
das indústrias ou a possibilidade 
de se ter um automóvel, que co-
meçavam a ser criticados noutros 
sítios, eram em Portugal um sím-
bolo de prosperidade, moderni-
dade e emancipação.

Naturalmente, demorou-se bas-
tante a ultrapassar isto. Ainda 
hoje é enorme a resistência das 
populações à limitação da cir-
culação de automóveis ou à 
promoção da utilização de bici-
cletas. No entanto, parece-me 
bastante visível a alteração de 
comportamentos e atitudes para 
as pessoas mais novas, que es-
tão agora com 20 ou mesmo 30 
anos de idade.

Qual o papel dos transportes 
no futuro da sustentabilidade?

É um papel fundamental, não só 
em termos do consumo de ener-
gia e decorrentes emissões de 
gases tóxicos, mas também em 
termos de democracia urbana. 
Continuar a priorizar o automó-
vel implica entregar uma área 
enorme das zonas urbanas para 
a circulação de carros. É uma for-
ma de apropriação do espaço al-
tamente penalizadora para quem 
não tem carro, como as crianças, e 
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profundamente limitativa do uso 
do espaço público – para o lazer, 
para atividades culturais, para pas-
sear, para o exercício físico, para 
as brincadeiras infantis, etc.

Mesmo utilizando fontes de ener-
gia mais amigáveis, como a eletri-
cidade produzida a partir do sol ou 
do vento, a generalização do auto-
móvel continua a ser socialmente 
injusta. Mas depois há a questão 
do esgotamento de recursos e das 
emissões de gases tóxicos, que 
é cada vez mais premente. Uma 
combinação de transportes cole-
tivos com formas não-motorizadas 
de mobilidade parece ser vista, 
cada vez mais consensualmente, 
como a opção mais razoável para 
combinar proteção ambiental e 
equidade social sem prejudicar a 
eficiência económica.

Atualmente, um tema recorren-
te é o da mobilidade susten-
tável. Sabemos que o João se 
desloca sempre em transportes 
públicos, quer na cidade onde 
mora, quer quando viaja. Como 

podemos envolver mais os via-
jantes e o turismo de massa 
nesta dinâmica? Que pontos 
positivos pode isso ter? Pode 
identificar algumas iniciativas 
que conheceu pelo mundo?

De fato não tive carro próprio du-
rante os últimos dez anos, desde 
que saí de Portugal. Na realida-
de, depois de algum tempo em 
Amesterdão já nem me lembrava 
para que serve ter um carro pró-
prio. Mesmo que haja desloca-
ções para as quais seja altamente 
conveniente, trata-se de casos 
excepcionais e pode alugar-se 
uma viatura para essas ocasiões.

No Japão usa-se muito o trans-
porte ferroviário nas deslocações 
urbanas e metropolitanas ou mes-
mo nas ligações entre cidade rela-
tivamente próximas. Há dados que 
indicam que entre as 50 estações 
ferroviárias mais movimentadas 
no mundo, 45 estão no Japão, e 
cerca de metade na área metro-
politana de Tóquio. Há um serviço 
de grande qualidade, do ponto de 

vista da frequência, pontualidade 
e conforto, e grandes obstáculos 
à deslocação em automóvel priva-
do, quer pelas restrições de acesso 
a certas áreas centrais, quer pelo 
custo do estacionamento.

Em todo o caso, ainda que con-
tinue a fazer as deslocações 
quotidianas para o trabalho em 
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inevitável, se se pretender, real-
mente, enfrentar o problema das 
alterações climáticas.

Quanto à mobilidade no interior 
dos destinos turísticos, o funda-
mental é evitar o automóvel – 
no caso, o táxi –, o que implica 
algum esforço prévio à viagem: 
identificar o local onde se vai fi-
car alojado, os percursos previsí-
veis durante a viagem, as tarifas 
disponíveis, como comprar os 
bilhetes, como identificar para-
gens e destinos. Nem sempre é 
fácil, evidentemente, mas fazer 
esse ‘estudo’ antes de viajar tam-
bém nos ajuda a conhecer me-
lhor o sítio e a usufruir melhor da 
visita. Pessoalmente, gosto de 
gastar algum tempo nisso.

A saúde do planeta está ligada 
à nossa própria saúde, e será o 
que fizermos pela natureza e 
pela preservação da sua biodi-
versidade que moldará a vida 
humana nas próximas décadas. 
Que visão tem do nosso futuro?

Enfrentamos problemas que 
requerem medidas drásticas e 
mudanças muito significativas 
nos modos de vida. Estamos 
mais e melhor informados e te-
mos mais e melhores ferramen-
tas e instrumentos para analisar 
os problemas e tomar decisões. 
Mas há lógicas de poder econó-
mico e político que ultrapassam 
largamente essa dimensão da 
informação e do conhecimen-
to. São processos de disputa no 
terreno político, que não estão, 
nem pouco mais ou menos, en-
quadradas pelo conceito de de-
senvolvimento sustentável, que 
negligencia precisamente essa 
dinâmica do poder das institui-
ções e das decisões políticas. 
Não se pode dizer que nos es-
teja a correr muito bem e racio-
nalmente não tenho como pers-
petivar um futuro melhor, nem 
a curto nem a médio prazo. Há 
sinais bastante positivos vindos 
de gente mais nova, sobretudo 
mulheres, e espero que daí ve-
nham ideias, propostas e solu-
ções que nós ainda não somos 
capazes de antecipar.

transportes públicos, a família au-
mentou, muito recentemente, e 
decidimos comprar um automó-
vel, que torna as deslocações de 
curta distância nos arredores da 
cidade bastante mais fáceis, fle-
xíveis e confortáveis, o que ajuda 
bastante quando há um bebé.

Quais as principais preocupa-
ções que um viajante deveria 
ter na hora de pensar em prá-
ticas mais sustentáveis durante 
uma viagem?

O transporte aéreo é e continu-
ará a ser o maior problema dos 
fluxos do turismo internacional. 
Não parece que vá haver uma 
solução tecnológica a curto ou 
médio prazo que resolva o pro-
blema das emissões inerentes. 
Assim sendo, uma reorganização 
dos movimentos turísticos, mui-
to mais orientados para o turis-
mo de proximidade, parece ser 

Parece-me bastante 

visível a alteração de 

comportamentos e atitudes 

para as pessoas mais novas, 

que estão agora com 20 ou 

mesmo 30 anos de idade.

“
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InformaçõesÚTEIS

INCENTIVOS DE AQUISIÇÃO

Desde 2015 que a atribuição de 
Incentivos de Aquisição de veí-
culos 100% elétricos encontra-se 
previsto no Orçamento de Esta-
do, através do Fundo Ambiental. 
O incentivo pode ser atribuído 
na aquisição de veículos ligeiros 
de passageiros, veículos ligeiros 
de mercadorias, ciclomotores, 
motociclos e bicicletas.

Saiba as condições em vigor para 
atribuição dos incentivos de 2020, 
terminados a 30 de novembro de 
2021. Segundo o Orçamento de 
Estado aprovado para 2021, os 

Incentivos de Aquisição voltarão 
a estar disponíveis este ano.

BENEFÍCIOS FISCAIS

Para as empresas, os Veículos 
Elétricos são isentos de Tributa-
ção Autónoma em sede de IRC e 
o IVA – Imposto de Valor Acres-
centado é dedutível.

ISENÇÃO DE IMPOSTOS

Os veículos ligeiros de passagei-
ros e de mercadorias, 100% elé-
tricos, são isentos de IUC – Im-
posto Único de Circulação e ISV 
– Imposto Sobre Veículos.

Vantagens de um Veículo Elétrico

Se está a pensar mudar 
para um Veículo Elétrico, 
como meio de transporte 
próprio, pode considerar as 
várias vantagens que terá 
com essa mudança:



EQUILÍBRIO DA REDE  
ENERGÉTICA

Se optar por carregar o seu Veí-
culo Elétrico em casa, durante o 
período noturno, estará a arma-
zenar energia produzida pelas 
centrais eólicas e hídricas, que 
funcionam durante a noite. 

Ao utilizar a energia produzida 
quando a procura é menor, evi-
ta o desperdício dessa energia, 
contribuindo para o equilibro da 
rede elétrica.

DESCONTOS  
ESTACIONAMENTO

Existem vários municípios onde 
implementaram benefícios para 
os veículos elétricos, entre des-
contos ou isenção do valor de 
estacionamento na via pública. 
Saiba quais os municípios e quais 
as regras para beneficiar dos be-
nefícios, aqui.

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!

“
ACESSO PRIVILEGIADO

Em várias cidades existem res-
trições de circulação de trânsito, 
de forma a diminuir a poluição 
atmosférica e sonora. Contudo, 
os veículos 100% elétricos são 
frequentemente permitidos, 
como exceção às restrições.

Em Lisboa, em 2021, serão apli-
cadas regras de restrição de 
circulação na zona da Baixa-
-Chiado e Avenida da Liberda-
de (chamada de ZER – Zona de 
Emissões Reduzidas), os veícu-
los 100% elétricos são exceção 
e a sua circulação é permitida.

Estas são algumas das vanta-
gens para mudar para um Veícu-
lo Elétrico, para além do benefí-
cio comprovado que os Veículos 
Elétricos trazem para o melho-
ramento da qualidade do ar nas 
cidades e centros urbanos.

mailto:geral%40uve.pt%20?subject=
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UM DOS PRIMEIROS passos 
no dimensionamento de um 

novo protótipo solar é o design 
do casco. Para tal, a nossa área 
de Design e Compósitos teve 
em consideração todo o conhe-
cimento que adquirimos no de-
sign e construção dos antigos 
protótipos solares, o SR01 e o 
SR02.

Inicialmente, foi feita alguma 
pesquisa teórica para determi-
nar o tipo de casco mais ade-
quado para as nossas competi-
ções. Com a implementação dos 
hydrofoils, concluímos que um 
casco de deslocamento é o mais 
eficiente, considerando as velo-
cidades que pretendemos atin-
gir com o casco na água.

Para o dimensionamento do cas-
co, foi também necessário definir 
alguns objetivos para este protó-
tipo. Temos o intuito de reutilizar 
o atrelado construído por nós, 
de forma a conseguirmos circular 
com os nossos barcos na via pú-
blica. Assim sendo, tivemos que 
ter em consideração as dimen-

sões do atrelado: o SR03 não 
poderia ter mais do que 6,3m de 
comprimento, nem 2m de largu-
ra (considerando o convés).

Para além disso, outro objetivo 
deste protótipo é a sua acessi-
bilidade ao resto dos sistemas 
elétricos e mecânicos. Certos 
compartimentos do casco, como 
é o caso do compartimento es-
tanque a ré do piloto, são utili-
zados com muita frequência para 
a implementação dos sistemas 
do barco – portanto, a popa do 
protótipo nunca poderia ser mui-
to larga, para que o acesso ao 
compartimento seja facilitado. 
No entanto, o convés tem de ter 
área suficiente para implementar 
os painéis solares necessários.

Adicionalmente, temos também 
a obrigatoriedade de seguir as 
normas impostas pelo regula-
mento das competições em que 
pretendemos competir. Estas 
definem alguns parâmetros da 
estabilidade do barco e também 
o dimensionamento dos compo-
nentes que vão estar equipados 

no protótipo, como é o caso dos 
painéis solares.

Por fim, o último fator que in-
fluencia bastante o design do 
protótipo – a sua construção! 
Para este protótipo, tivemos a 
possibilidade de ter o molde ma-
cho do casco maquinado numa 
CNC com 7 eixos na Composite 
Solutions, o que tornou possível 
a modelação de uma geometria 
mais complexa para este protó-
tipo. O mesmo não seria possí-
vel caso o molde tivesse que ser 
maquinado por nós, na CNC de 
3 eixos existente no Instituto Su-
perior Técnico, como foi o caso 
do protótipo anterior, o SR02.

Por fim, a última fase foi a otimi-
zação da geometria do casco e 
das suas superfícies. Foram feitas 
algumas análises CFD para oti-
mizar as mesmas e também aná-
lises hidrostáticas para obter es-
timativas prévias da estabilidade 
do protótipo tendo em conta os 
pesos inseridos do barco. Após 
várias iterações, concluímos o 
design final pretendido!

III. Design do Casco SR03

Sub23

A última fase foi a otimização da geometria do casco e das suas superfícies.“
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A laminação dos nossos próprios 
painéis é um desejo que já nos 
acompanha desde cedo. No en-
tanto, devido à falta de recursos, 
nunca foi possível concretizarmos 
esse desejo. Uma vez que preten-
demos ser uma equipa cada vez 
mais autónoma e independente, 
na temporada passada desen-
volvemos um laminador, fazendo 
com o desejo de termos painéis 
solares laminados pela equipa 
fosse possível.

Deste modo, a nossa área de Sis-
temas Elétricos desenvolveu um 
laminador composto por uma 
mesa com as seguintes camadas: 
isolante, manta térmica e placa 
de alumínio. A dimensão do lami-
nador é limitada pela dimensão 
da manta térmica, que é de 1 m 
x 1,5 m, apresenta uma potência 
de 7.000 W e uma temperatura 
máxima de 170 ºC.

O processo de desenvolvimento 
dos painéis solares é constituído, 
essencialmente, por duas etapas:

• a disposição e soldadura das 
células

• laminação do painel

Deste modo, começa-se por dis-
por as células nas posições pre-
tendidas, definindo o tamanho 
que o painel terá. Posteriormen-
te, procede-se à laminação de 
todo o painel. Este é constituído 
por 5 camadas: backsheet, en-
capsulante (POE), células, encap-
sulante e frontsheet. O encapsu-
lante é o material que vai permitir 
a adesão entre a backsheet/front-
sheet e as células.

O processo de laminação envol-
ve altas temperaturas e vácuo so-
bre o painel. De forma a testar o 
laminador, procedeu-se pela pri-

IV. Laminação dos painéis solares para o SR03

meira vez à laminação de uma só 
célula. Durante o processo utili-
zaram-se temperaturas de 120ºC.

Devido ao facto de a laminação 
ter corrido da melhor forma, o 
próximo passo será a laminação 
de um pequeno conjunto de 
células. Só depois deste teste é 
que passaremos à laminação dos 
nossos painéis, a colocar no bar-
co São Rafael 03!que nos possam 
ajudar a crescer. Durante o pro-
cesso de planeamento teve-se 
em consideração as condicio-
nantes da pandemia, que apesar 
de nos limitarem de estarmos a 
trabalhar presencialmente, não 
nos limita a ambição e o desejo 
de melhorar! Planeamos um re-
crutamento maior e mais intenso, 
onde procuramos novos mem-
bros motivados para aprender e 
dar o seu contributo ao projeto.

Nas próximas rubricas vamos par-
tilhar ao detalhe as várias fases da 
concepção tanto do SR03 como 
do SM01!

Sub23

O processo de laminação 
envolve altas temperaturas 

e vácuo sobre o painel. 
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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

CITROEN E- C4

Autonomia (WLTP): 350km
Velocidade máxima: 150km/h
Carregamento rápido: 100kW – 30 minutos
Carregamento lento: 7,4kW – 7h30
Aceleração (0-100km/h): 9,7 segundos
Preço: não revelado

CUPRA EL-BORN
 

Autonomia (WLTP): 500km
Velocidade máxima: não revelada
Carregamento rápido: 
Aceleração (0-50km/h): 2,9 segundos
Preço: não revelado

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 
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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

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

LEXUS UX 300e
 

Autonomia (WLTP): 400km
Velocidade máxima: 160km/h
Carregamento rápido: 125 kW DC 
Carregamento lento: 6.6 kW AC
Aceleração (0-100km/h): 7,5 segundos
Preço: 54.000

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

MERCEDES EQV 300 LONGO
 

Autonomia (WLTP): 350km
Velocidade máxima: 140km/h
Carregamento Rápido: 110kW (DC) – 45 
minutos 
Aceleração (0-100km/h): 10 segundos 
Preço: A partir de 78.608,50

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 
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Automóveis Elétricos1
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

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

RENAULT TWINGO ELECTRIC

Autonomia de condução (WLTP): Até 270 km
Velocidade máxima: 135 km/h
Carregamento: Carregador AC (22 kW): 1h 
(80% carga)
Aceleração (0-100km/h): 12,9 segundos
Preço: a partir de 22.000

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

SKODA ENYAQ IV
 

Autonomia (WLTP): até 500km
Velocidade máxima:  até 180km/h
Carregamento rápido: 
Carregamento lento: 
Aceleração (0-100km/h): 6,2 segundos
Preço: 

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
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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

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

VOLKSWAGEN ID.4
 

Autonomia (WLTP): 300km – 500km
Velocidade máxima: dados não revelados
Carregamento rápido: dados não revelados
Carregamento lento: dados não revelados
Aceleração (0-100km/h): dados não revelados
Preço: dados não revelados

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
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Automóveis Híbridos Plug-ins2
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

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

Automóveis Híbridos Plug-in2
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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

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
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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

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

SUZUKI ACROSS

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 75km
Velocidade Máxima: 180 km/h
Carregamento Normal:
Aceleração (0-100km/h): 6.0 segundos
Preço: Desde 56.822

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

Automóveis Híbridos Plug-in2
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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
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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

SUZUKI SWACE

Consumo: 3.7-5.7l / 100km
Velocidade Máxima: 180km/h 
Aceleração (0-100km/h): 11.1 segundos 
Preço: Desde 28.348

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



Novidades

Com o objetivo de reduzir em 
70% as emissões do porto 
de Gotemburgo, na Suécia, a 
companhia de ferries Stena Line 
apresentará duas embarcações 
de emissões zero até 2030, que 
cobrirão a rota Gotemburgo-
Frederikshavn (Dinamarca).

ESTE PROJETO de descar-
bonização é uma colabora-

ção entre a Stena Line, a Volvo 
Group, a Scania e o Porto de 
Gotemburgo, fazendo parte da 
Iniciativa Tranzero que planeia 
reduzir significativamente as 
emissões portuárias até ao final 
da década. A Iniciativa foca-se 
nos milhares de transportes e nas 
55.000 toneladas de emissões 
de carbono geradas anualmente 
pelos transportes rodoviários de 
e para o Porto de Gotemburgo.

Stena Line apresentará embarcações 
de zero emissões até 2030

Segundo Elvir Dzanic, diretor-exe-
cutivo da Autoridade Portuária de 
Gotemburgo, “Nenhuma organi-
zação ou pessoa detém a chave 
para enfrentar os desafios com 
que nos deparamos. A colabora-
ção é crucial e temos o prazer de 
trazer a bordo dois dos maiores 
fabricantes mundiais de camiões 
e a maior empresa de ferries do 
mundo. Com a nossa experiência 
colectiva, amplitude e presença no 
mercado, podemos fazer uma ver-
dadeira diferença”.

Durante a conferência de apresen-
tação da iniciativa, o CEO da Stena 
Line e membro da Comissão de 
Eletrificação do Governo Sueco, 
Niclas Mårtensson, abordou os pla-
nos da empresa: “Passamos agora 
da visão para a embarcação Stena 
Elektra, movida a bateria. Dentro 
de um ano, apresentaremos as es-
pecificações gerais e, o mais tardar 
até 2025, planeamos encomendar 

a primeira embarcação. Este será 
um enorme passo em direção a 
uma navegação sem a utilização 
de combustíveis fósseis”.

Concebido em aço de alta resis-
tência, com o intuito de reduzir o 
peso e aumentar a eficiência, o 
Elektra medirá, aproximadamen-
te, 200 metros de comprimento e 
terá capacidade para transportar 
mil pessoas. Este navio, com 3.000 
metros cúbicos de capacidade de 
carga, cobrirá as 50 milhas que se-
param os portos de Gotemburgo 
e Frederikshavn usando exclusiva-
mente a energia fornecida pelas 
baterias.

A empresa sueca encontra-se, 
igualmente, a combinar a eletrifi-
cação com combustíveis alternati-
vos, não fósseis, nomeadamente 
células de combustível, hidrogénio 
e bioetanol, de forma a aumentar 
o raio de alcance dos navios.
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