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Texto de Pedro Prata

HÁ ALGUMAS semanas, a Ge-
neral Motors anunciou que 

cessará a produção de automó-
veis ligeiros equipados com mo-
tores de combustão interna até 
2035. Uma notícia importante, 
sobretudo pelo seu significado – 
o compromisso com a eletrifica-
ção por parte de um dos maiores 
fabricantes do mundo, tradicio-
nalmente associado a SUVs e pi-
ck-ups com consumos elevados, 
e com grande peso nos merca-
dos chinês e norte-americano, 
apesar de uma presença residual 
na Europa.

Esta semana, foi a vez da 
Volkswagen: apesar de não se 
comprometer com uma data 
definitiva para abandonar a tec-
nologia de combustão interna, 
como fizeram a GM e a Volvo, o 
grupo alemão – o segundo maior 
fabricante do mundo, apenas su-
perado pela Toyota –, anunciou 

O caminho do futuro?

um investimento fortíssimo na 
electrificação, avançando para 
a construção de fábricas de ba-
terias na Europa e instalação de 
uma rede alargada de carrega-
mento, prometendo ainda cortar 
o custo das baterias em 50% e 
reduzir os tempos de carrega-
mento para 12 minutos, até ao 
final da década.

Enquanto o anúncio da GM me-
receu toda a atenção, o compro-
misso da Volkswagen é muito 
mais significativo para o merca-
do automóvel mundial. Não só 
pela presença global do gru-
po alemão, mas porque este 
procura posicionar-se como o 
maior fabricante tradicional de 
automóveis de emissões zero, 
colocando pressão sobre os 
principais concorrentes – Toyo-
ta, Stellantis, Hyundai/Kia e Re-
nault/Nissan – no sentido de 
avançarem no mesmo sentido.



Este espaço é responsabilidade exclusiva da Direção Editorial, e não representa as perspetivas e opiniões dos membros da Reda-
ção e colaboradores do Green Future AutoMagazine.

Editorial

CONTINUAÇÃO

Uma experiência completa, 
integrada e funcional

O GRUPO VOLKSWAGEN – rei-
teramos, o segundo maior fabri-
cante mundial – entrega anual-
mente 18 vezes mais automóveis 
do que a Tesla, empresa fundada 
em 2003 que registou o primeiro 
balanço anual positivo em 2020. 
Para os investidores, as ações 
da Tesla valem 3 vezes mais do 
que as ações do Grupo Volkswa-
gen. Esta dissociação parece 
surpreendente, mas a Tesla não 
deve ser encarada apenas como 
um (novo) fabricante automó-
vel, mas como uma empresa 
tecnológica que, desde a sua 
fundação, tem desenvolvido in-
ternamente, com base na com-
putação e conectividade, uma 
rede complexa de produtos e 
serviços interdependentes, asso-
ciados à propriedade de um veí-
culo elétrico – baterias, software, 
carregamento, componentes, 
reparações, seguros… –, não se 

limitando a investir em linhas de 
montagem.

Uma abordagem arriscada que, 
ao longo dos anos, levantou 
muitas dúvidas – e granjeou mui-
tos detratores –, mas este esfor-
ço para, de certa forma, redefinir 
a indústria parece ter dado os 
seus frutos. Um comprador de 
um Tesla tem à sua disposição 
um conjunto de produtos e ser-
viços baseados em tecnologia 
avançada, pensados especifica-
mente para oferecer ao proprie-
tário uma experiência completa 
e gratificante, que gera grande 
lealdade.

A Volkswagen mostrou-se aten-
ta, e mais fabricantes deverão 
seguir esta abordagem multiní-
vel. Para estas corporações trata-
-se porventura de uma questão 
de sobrevivência a longo prazo. 

A transição será difícil – os fabri-
cantes deparam-se com o dilema 
de equilibrar a aposta na eletri-
ficação com o receio de prejudi-
carem as quotas de mercado (e 
os lucros) dos produtos de com-
bustão interna que constroem 
há décadas –, mas será necessá-
ria. Não é suficiente eletrificar as 
gamas existentes ou até desen-
volver plataformas especificas e 
novos modelos exclusivamente 
elétricos. O desenvolvimento tec-
nológico e a redefinição do papel 
do automóvel que se perspetiva 
no futuro faz com que a luta pela 
relevância no mercado obrigue a 
algo mais do que produzir veícu-
los; antes é necessário desenvol-
ver capacidades próprias e dispo-
nibilizar aos consumidores uma 
experiência completa, integrada 
e altamente funcional, em que o 
automóvel é o elemento central, 
mas não o único.
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EntrevistaPARA VER

Conversa com o humorista Nilton
O Green Future esteve 

no Pátio Alfacinha à 

conversa com Nilton, 

humorista atento à 

Mobilidade Suave

Quem é o Nilton?

Costumo dizer que é um contri-
buinte, que é isso que eu faço, 
contribuir! Tenho um sócio que 
nunca aparece para trabalhar que 
é o Estado. Costumo dizer que 
sou uma figura privada com tra-
balho público, pai de 2 filhos, e, 
sim, preocupado com a questão 
do planeta, a questão dos elétri-
cos.  Acompanhei desde sempre 
a questão dos elétricos, ainda 

com o Toyota Prio, já há muitos 
anos quando tudo começou. Des-
cobri facilmente e de bom grado 
que a forma de conduzir é muito 
mais calma, mais relaxada, suave 
e silenciosa também. Sou esse in-
divíduo que, de alguma maneira, 
vai estando curioso com o futuro, 
que eu costumo dizer que tecno-
logicamente vai ser espetacular 
e nós não estaremos cá, o que é 
uma chatice.

Por Valentina Soares
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Descobri facilmente 
e de bom grado que a forma de 
conduzir é muito mais calma, 

mais relaxada, suave 
e silenciosa também

“

Temos conhecimento que tens 
um veículo híbrido plug-in. 
Qual é a experiência de utilizá-
-lo? Qual é a sensação? 

Em primeiro lugar há que dizer 
uma coisa em relação aos plug-
-in e à utilização dos elétricos e 
que é: nós temos que nos capa-
citar e ter noção do que é que 
precisamos. 

Há uns tempo assisti a uma con-
versa do presidente de uma 
fábrica automóvel em que ele 
dizia: “Estão preparados para 
deixar de vender carros?”

Esta é uma frase que choca os 
compradores de carros ou os 
vendedores, no caso, para quem 
ele estava a falar, para a força de 
vendas da empresa, mas que faz 
todo o sentido.

Cada vez mais as empresas vão 
ser empresas de mobilidade, ou 
seja, disponibilizar ao cidadão 
aquilo que ele realmente preci-
sa. No caso do meu plug-in, por 
exemplo, foi a descoberta da-

quilo que eu realmente precisa-
va. Ou seja, eu faço por dia, não 
nesta altura que não faço quiló-
metros nenhuns porque todos 
temos a infelicidade de sermos 
forçados a poupar, mas, na maior 
parte das vezes, a não ser que vá 
a espetáculos ou tenha alguma 

os dias. Vejo muitos amigos que 
nem sequer têm elétricos e fa-
zem as contas dessa forma e di-
zem: “E se eu precisar de ir não 
sei onde?” 

São contas altamente discutíveis, 
porque não precisamos disso no 
dia-a-dia. Portanto, com o plu-
g-in foi, percebi acima de tudo 
do que é que preciso, e que re-
almente é suficiente. Às vezes 
passo semanas em que nem se-
quer ligo a combustão porque, 
na verdade, para o que faço não 
é necessário. Faço 40 a 50 quiló-
metros, chego a casa, carrego e 
no dia a seguir faço outros 40 a 
50 quilómetros.  

Estavas a falar dos teus amigos 
e dos problemas com as “des-
locações ao Algarve” Qual foi a 
reação dos teus amigos e fami-
liares quando aderiste à mobi-
lidade mais sustentável?

As pessoas hoje em dia já estão 
muito abertas a esta questão, 
não é propriamente dizeres “Vou 
morar com o meu vizinho Car-

obrigatoriedade, vou buscar os 
miúdos à escola, vou levar os 
filhos à escola e faço uns  40 a 
50 quilómetros por dia. Na ver-
dade, não preciso de mais que 
um elétrico ou um plug-in. Nós 
é que temos esta ideia que, de 
repente, podes ter de ir à Áfri-
ca do Sul. Acho que temos de 
nos capacitar que não precisa-
mos de ir à África do Sul todos 
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EntrevistaPARA VER

los”, não é bem a mesma coisa, 
o choque não é igual! Puseste aí 
uma carga dramática que já não 
existe, felizmente.

Acho que as pessoas vão acom-
panhando e acho que cada vez 
mais estamos focados na ques-
tão do custo. Os portugueses 
trocam, em média, de carro em 
12 anos e preocupam-se com os 
custos que acarreta e estão mui-
to interessados no que podem 
poupar.

De qualquer forma a questão 
mais colocada é, sem dúvida: 
“Mas um plug-in chega?” Estão 
interessados em saber se real-
mente é suficiente até porque a 
maioria não faz bem as contas e 
nem sabe quantos quilómetros 
anda por dia de carro.

É um pouco como a questão do 
diesel versus gasolina. Como sa-
bemos em Portugal há uma ten-
dência pelos carros diesel, mas na 
maior parte dos casos nem sequer 
fazem bem as contas para perce-
ber qual é mais adequado às suas 
necessidades.

O que às vezes passo é por vende-
dor de carros, porque muitas ve-
zes, principalmente com homens 
sou questionado, tipo: “Mas isto 
é o quê? Como é que funciona?” 
e lá estou eu a explicar, a mostrar 
os cabos, etc. Acho que devia ter 
uma comissão de venda.

Quando mudaste para a mo-
bilidade elétrica, o que é que 
mudou na tua vida? Aumenta-
ram os níveis de angústia por 
causa da autonomia? Poupaste 
e continuas a poupar uma data 
de dinheiro com a mudança?

Em primeiro lugar, acho que a 
consciencialização deve ser am-
biental, termos a noção do plane-
ta e de como é que o queremos 

deixar, sendo que o contributo 
de cada um é pequeno, mas to-
dos iremos faremos algo maior. 

Relativamente ao carro, senti aci-
ma de tudo uma condução mui-
to mais calma, mais prazerosa e 
silenciosa. 

Depois entra uma questão 
muito portuguesa, que é uma 
espécie de competição, tipo 
“Quantos quilómetros é que 
vou fazer?”

Como com os condutores, em 
miúdos, quando tiram a carta, 
que medem a sua competência 
tipo, “meti 5€ e fiz não sei quan-
tos quilómetros”. 

Com este tipo de carros entra um 
bocadinho essa competição com 
o nosso cérebro, que é “quantos 
quilómetros é que vou fazer?”, 
porque na verdade é uma ques-
tão de aprendizagem, perceber 
o carro e como é que funciona 
a questão da combustão. Acaba-
mos por nos divertir e fazer uma 
condução diferente.

De qualquer forma 
a questão mais colocada é, 

sem dúvida: “Mas um 
plug-in chega?”

“



NÃO PERCA a entrevista  
completa em www.greenfuture.pt 

No caso da cidade, para quem 
para quem não sabe, podem levar 
uma ‘ratada’ do elétrico. A malta 
gosta de se ‘picar’ e os elétricos 
tem um arranque muito rápido. 

No meu caso, o que descobri foi 
precisamente o contrário, que 
é suave e silencioso,  sou muito 
embirrante com o barulho nos 
carros e o elétrico dá essa sen-
sação, de não ouvir nada, parece 
que se está sempre a descer, o 
que é ótimo.

O que mudarias na cidade 
onde atualmente vives de for-
ma a torná-la ideal para habi-
tar? Tens algum imaginário da 
cidade do futuro?

Em primeiro lugar:  toda a gente 
morava no rés do chão, para evi-
tar problemas.

Ainda há uns tempos postei 
uma foto de um indivíduo que 
comprou um carro elétrico, mas 
esqueceu-se que morava num 
quarto andar, que é uma chatice. 
Aconselho às pessoas que, se re-
solverem comprar um elétrico, se 
lembrem em que andar vivem.

A foto foi tirada no Porto, é uma 
foto giríssima, em que o senhor 
mora no quarto andar e tem uma 
‘puxada’ de casa dele cá para 
baixo e tem o carro na rua.  Esse 
seria um dos ideais de cidade, 
em que toda a gente morasse no 
rés-do-chão e pudesse, de algu-
ma maneira, carregar o carro. 

Hoje em dia já há facilidade, já 
existem contadores que permi-
tem fazer a tua contagem mes-
mo usando a energia do con-
domínio, o que evita teres de te 
ligar diretamente a casa. Esse é 
um dos grandes problemas.

Outro tem a ver com os carrega-
mentos públicos. Felizmente, a 
EMEL já começou a multar quem 
não está a carregar. Posso di-
zer-te que morava no centro de 

Lisboa e que me irritava porque 
tinha à porta de casa um carre-
gador para os carros elétricos e 
havia um indivíduo que estacio-
nava o seu jipe às 18h00 da tarde 
e ia buscá-la no dia a seguir as 
11h/12h. Quem quisesse carregar 
não carregava porque ele fingia 
que estava a carregar. Realmen-
te punha a carregar, mas 2 horas 
depois já está estava carregado, 
só aproveitava o estacionamen-
to grátis. Hoje em dia, a EMEL já 
está atenta a essa ‘tuguisse’ e já 
estão a multar. 

Embora os carregadores estejam 
a aumentar muito em Portugal, 
ainda há um défice muito grande, 

Embora os carregadores estejam a aumentar muito 
em Portugal ainda há um défice muito grande, embora o 

número de elétricos também seja residual.“
embora o número de elétricos 
também seja residual. Mas não 
sendo possível aquele projeto 
francês que é o carro carregar 
na estrada, carregar enquanto se 
conduz, acho genial. 

Obviamente o projeto é só um 
protótipo, mas como não é possí-
vel, devia existir uma  tomada em 
todo o lado. Chegávamos a qual-
quer lado e havia uma tomada no 
chão. Quando andaram a espalhar 
fibra ótica, deviam ter espalhado 
logo fichas triplas no chão. 

É uma falha grave que não se 
percebe. Claramente estão de-
satentos.

https://greenfuture.pt/2021/03/18/entrevista-nilton-humorista-e-escritor/
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OpiniãoCOLUNA DE

Qual é a questão: 

Obviamente, num formato maio-
ritariamente elétrico, o modelo 
global de consumo de ener-
gia agradece (ver o meu artigo 
de fevereiro aqui na Revista). A 
questão não está na energia que 
alimenta os veículos, mas sim na 
necessidade que temos de os 
ter e na forma como, exagera-
damente, os utilizamos para nos 
movermos. Logo, a questão é a 
modalidade de transporte e mo-
bilidade, com as nossas vidas (e 
deslocações) a serem movidas a 
carros – não será assim? E, para 
isso, não mudamos o meio de 
transporte, mas apenas o com-
bustível. Já pensou nisto?

Resolver os problemas dos anti-
gos VC com os novos VE (embru-

NESTE ARTIGO, tento de-
monstrar, de forma simples, 

o que penso. Vamos, então, a 
isto… e permitam-me alguma 
polémica à mistura, pois sou as-
sim “por vocação”!

Reconheço e assumo que os ve-
ículos elétricos (VE) são superio-
res aos antecessores, movidos 
a combustíveis fósseis (VC), em 
quase todos os aspetos. Mas re-
forço – como já o fiz por aqui em 
artigos anteriores – que os moto-
res elétricos são apenas uma fonte 
de energia, e não a panaceia que 
o mundo “verde” e do “carbo-
no zero” quer vender. Adoramos 
comprar, mas não gostamos que 
nos vendam ou nos empurrem 
uma ideia “pela goela abaixo”!

Texto de José Carlos Pereira

Nem uma coisa nem outra. 
O desafio – que prefiro 
não chamar “problema”, 
para ser mais soft – são 
mesmo as pessoas e os 
seus comportamentos. E o 
comportamento humano, 
no que diz respeito à 
necessidade de posse e 
de utilização intensiva de 
veículos individuais, é difícil 
de explicar. 

veículos elétricos, ou utilização de veículos?
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A libertação da cultura do carro requer pensar 
na mobilidade, das bicicletas ao pedonal e com 

ênfase muito maior no transporte público. 
“

lhados numa tecnologia verde), 
para além de novas e dispendio-
sas infraestruturas de rede de ali-
mentação – apenas para veículos 
individuais –, ilustra o caminho 
que estamos a traçar: a contínua 
dependência do automóvel tal 
como o conhecemos. 

A libertação da cultura do carro 
requer pensar na mobilidade, 
das bicicletas ao pedonal e com 
ênfase muito maior no transpor-
te público. E, acima de tudo, um 
reconhecimento de que o espa-
ço das cidades mais inteligentes 
(smart cities) deve pertencer às 
pessoas, não aos veículos. Ou 
seja, políticas que reduzam a 
quantidade de veículos em cer-
tas zonas podem ser mais efica-
zes do que políticas que incenti-
vem a adoção dos VE.

E não estou a ser cínico nem a 
tentar colocar em causa a es-
tratégia dos fabricantes e das 
grandes marcas automóveis. 
Bem pelo contrário: sei que têm 
investido umas centenas de mi-

lhares de milhões de euros para 
criar um futuro mais elétrico e, 
para os próximos anos, têm em 
plano lançar centenas de novos 
modelos elétricos. Julgo é que 
vale a pena lembrar que um futu-
ro totalmente eletrificado é ainda 
uma visão (pela dimensão atual 
de vendas sobre o total vendido) 
e não tanto uma certeza. 

Das informações que recolhi jun-
to de especialistas, fiquei com 
algumas certezas e “trendlines” 
que partilharam comigo e que 
vos deixo aqui em primeira mão: 
a descarbonização do Transporte 
Individual (TI) será o novo para-
digma (com base em economia 
circular e autoprodução de ener-
gia); a tendência do hidrogénio 
em vários modelos de bateria 
(pilha) e combustão; uma “last 
mile” com pedonalização e mo-
dos suaves; os transportes urba-
nos tendem para o elétrico, seja 
em TI ou em Transporte Coleti-
vo (TC); no perímetro urbano vai 
dominar uma abordagem elétri-
co/híbrido/hidrogénio; o longo 

curso será movido a hidrogénio/
gás natural até 2035; e no TC, 
cada vez mais hidrogénio, sendo 
que o gás natural está assumido 
como combustível de transição 
até 2035. 

Deixo também 4 caminhos para 
diminuir as emissões de car-
bono nas cidades, tendo por 
base a mobilidade verde: uma 
realocação estratégica da rede 
rodoviária para ciclovias e trân-
sito pedestre; prioridade nos 
cruzamentos para os modos sus-
tentáveis e suaves; mudança na 
forma como pagamos pela uti-
lização de veículos motorizados 
nos estacionamentos; e redução 
da intensidade das emissões do 
transporte motorizado, seja pela 
adoção de veículos elétricos (VE) 
seja pelo tipo de energia que 
consomem na rede.

No entanto, algumas questões 
se colocam: os VE vão tornar-se 
mais convenientes e funcionais 
para atrair mais compradores e 
fãs? Os fabricantes, que ainda 
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dependem de alguns modelos para gerar receitas, 
podem ganhar dinheiro com os modelos elétricos? 
Como podemos lidar com as desigualdades no 
mercado? E o preço dos VE vai ficar mais competi-
tivo amanhã? Como recuperar os fluxos pré-pande-
mia do TC no curto prazo? Que incentivos estão em 
curso para as cidades e para que se invista mais em 
mobilidade sustentável?

Outros dados relevantes que nos traz a neurociência 
são estes: sabemos, hoje, que “95% das tomadas 
de decisão diárias são de motivação inconsciente” 
e que “85% das tomadas de decisão de compra 
são emocionais e apenas 15% são racionais” (Ge-
rald Zaltman). Acredito mesmo que, no limite, até 
tomamos decisões puramente emocionais e que, 
por mais irracionais que sejam, tentamos justificá-las 
racionalmente mais à frente, mesmo que se apre-
sentem como desastrosas. 

O tema não é simples. Aceitar a mudança e adap-
tação é bem mais saudável do que combatê-la, 
pois permite avançar. Como tudo, esta nova mo-
bilidade mais verde é um processo e uma trans-
formação nos comportamentos (coletivos e indivi-
duais). E esse comportamento humano, nas suas 
necessidades e desejos, continua ainda um misté-
rio… principalmente na necessidade da utilização 
do transporte individual em detrimento de outros. 

Pense nisto sempre com a ressalva de que até a Ci-
ência nasce da falta de consenso e de visões dife-
rentes sobre como resolver um mesmo problema! 

PS: e enquanto escrevia este texto tive a feliz notí-
cia que os stands podem reabrir dia 15 de março. 
Logo, e não resistindo à ironia, apressem-se a ir 
comprar o vosso carro!

Sobre o autor 

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

95% das tomadas de decisão diárias são de motivação 
inconsciente” e que “85% das tomadas de decisão de compra 

são emocionais e apenas 15% são racionais”“
OpiniãoCOLUNA DE

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

Concept Car 100% Elétricos 
que um dia poderemos ver nas estradas ou pistas

Audi AI:CON
Revelado no Salão de Frankfurt de 2017, o Audi 
AI:CON é um concept car 100% elétrico e total-
mente autónomo – nível 5. Com uma autonomia 
de 800 quilómetros e capacidade para carregar 
80% da capacidade em 30 minutos, o principal 
destaque recai nos 660 litros de espaço interior: 
para os engenheiros da marca, o objetivo do 
Audi AI:CON passa por transportar os passagei-
ros da forma mais confortável possível.

OS CONCEPT CARS são capazes de 
nos levar para um mundo imaginário 
onde todas as formas são possíveis e 
onde o limite não tem fim. 
Embora muitos nunca passem do 
estágio de conceito, alguns acabam 
nas nossas estradas ou pistas. Os 
Concepts Cars nunca entram em 
produção diretamente.
O objetivo principal de um Concept 
Car, é apresentar um novo design e/
ou uma nova tecnologia.
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Concept Car 100% Elétricos 
que um dia poderemos ver nas estradas ou pistas

Bentley EXP100 GT Concept
Cem anos após a sua fundação, em 2019, a Bentley 
presenteou os seus admiradores com o Bentley EXP 
100 GT Concept. Este modelo totalmente elétrico re-
presenta a visão da marca britânica de como será um 
Gran Turismo em 2035.
Este concept futurista com quatro motores elétricos 
tem uma impressionante potência de 1.000 kW (1.340 
cavalos) e atinge os 100 km/h em apenas 2,5 segun-
dos. Regista uma velocidade máxima de 300 km/h e 
uma autonomia de 700 quilómetros.

Os últimos anos viram surgir alguns dos concept 
cars mais promissores, mais inacreditáveis e mais 
interessantes. Revelamos os Concept Cars 100% 

Elétricos apresentados ao mundo em 2019/2020, alguns 
nas principais feiras mundiais de automóveis e que se 

podem tornar numa opção para si no futuro.
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Hyundai Prophecy
Inspirado em automóveis vintage de 1920/1930, 
o Hyundai Prophecy é um concept minimalista 
que demonstra os benefícios da plataformas elé-
tricas dedicada da marca coreana, E-GMP. Com 
um design exterior muito aerodinâmico, elemen-
tos em acrílico e iluminação progressiva, é contu-
do o interior que mais surpreende, com o volante 
tradicional substituído por dois joysticks laterais, 
de forma a aumentar a ergonomia do condutor e 
o ecrã único que se estende a toda a largura do 
habitáculo.

Concepts CarELÉTRICOS

DS Aero Sport Lounge
Em 2020, numa apresentação online a partir de 
Paris, a DS Automobiles revelou o luxuoso Aero 
Sport Lounge totalmente elétrico. Apresentando 
uma silhueta que visa valorizar a eficiência aero-
dinâmica, o automóvel, que integra tecnologia 
desenvolvida para a Formula E, tem uma auto-
nomia superior a 650 quilómetros. Evocando um 
ambiente tecnológico e de luxo, o habitáculo 
integra materiais ‘tradicionais’, como palha e al-
godão.

Fiat Concept Centoventi
Apresentado ao público no Salão Automóvel de 
Genebra de 2019, o Fiat Centoventi é um com-
pacto urbano minimalista que assinala os 120 
anos da marca de Turim. Este concept 100% elé-
trico é, segundo a Fiat, uma “tela em branco”, 
oferecendo aos consumidores inúmeras possibi-
lidade de personalização, desde o tejadilho até 
ao sistema de infoentretenimento. Com baterias 
modulares Centoventi tem uma autonomia máxi-
ma de 500 quilómetros.

Citroen 19_19 Concept
Depois da apresentação do Ami One Con-
cept, a Citroën revelou o 19_19 Concept, que 
representa a visão da marca francesa para o 
futuro da mobilidade extraurbana. Com um 
design inspirado na aeronáutica e suportado 
por rodas XXL, este 100% elétrico, com uma 
autonomia de 800 quilómetros, disponibiliza 
carregamento rápido por indução, que permi-
te recuperar carga para 600 quilómetros em 
apenas 20 minutos. 
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Lexus LF-30 Electrified
O LF-30 Electrified Concept, apresentado pu-
blicamente no Salão Automóvel de Tóquio, em 
2019, representa a visão da Lexus para o futuro 
da eletrificação. Com um exterior futurista, que 
a marca antecipa como aquilo que poderão ser 
os seus modelos elétricos em 2030. Este auto-
móvel, com motores elétricos nas quatro rodas, 
tem uma potência de 544 cavalos e 700 Nm de 
binário..

Lotus E-R9
Em 2018, a Lotus levantou o véu sobre o design 
do E-R), que poderá ser o veículo que competirá 
pela marca nas 24 Horas de Le Mans de 2030.
Entre as várias inovações que a marca britânica 
estará a preparar neste hipercarro 100% elétrico, 
destaque para a carroceria formada por painéis 
que variam a sua inclinação em função da velo-
cidade.

Jaguar Vision GT SV
Desenvolvido inicialmente para o videojogo Gran 
Turismo, a Jaguar apresentou, em dezembro de 
2020, uma versão à escala real do Vision Gran 
Turismo SV, um supercarro de competição 100% 
elétrico. Com uma carroçaria longa e fluída, o Vi-
sion GT conta com quatro motores elétricos, que 
lhe permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em 
apenas 1,65 segundos, e alcançando uns impres-
sionantes 410 km/h de velocidade máxima.

Kia HabaNiro Concept
Com um estilo característico, com portas em forma 
de borboleta, interiores em vermelho vivo e tecnolo-
gia futurista, além de capacidade off-road, o Kia Ha-
baNiro Concept foi apresentado pela marca coreana 
no Salão Automóvel de Nova Iorque de 2019. Este 
crossover compacto 100% elétrico – ou All-Electric 
Everything Car, segundo a Kia –, utiliza Inteligência 
Artificial para auxiliar o condutor, apresentando tam-
bém capacidade autónoma de nível 5. Quando ativa-
do, este modo faz recolher o volante e o painel, de 
forma a criar mais espaço no interior do veículo.
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Nissan IMS
Em janeiro de 2019, a Nissan apresentou o IMS, 
um concept car elétrico de alto desempenho 
que integra também capacidades autónomas. 
Com um motor em cada um dos eixos, este se-
dan desportivo está equipado com uma bateria 
de 115 kWh, que lhe confere uma autonomia de 
612 quilómetros. No exterior futurista, destaca-
-se a abertura invertida das portas traseiras e a 
ausência de de puxadores, que permitem uma 
maior fluidez das linhas. 

Polestar Precept
Baseando-se na visão de que os materiais susten-
táveis podem criar novas oportunidades de de-
sign, a Polestar apresentou, em 2020, o concept 
Precept. O exterior deste 100% elétrico destaca-
-se pela ausência de espelhos retrovisores e da 
grelha dianteira, tendo esta sido substituída pela 
SmartZone, que integra os sensores e câmaras 
de apoio à condução. No interior, destaque para 
os materiais compósitos e sustentáveis, nomea-
damente plástico de garrafas e redes de pesca 
recicladas, e cortiça portuguesa.

Concepts CarELÉTRICOS

Mercedes Vision AVTR
O Mercedes-Benz Vision AVTR personifica a visão da 
marca alemã para a mobilidade do futuro. Com um 
design inspirado nas imagens e espírito da saga Ava-
tar, este concept é pensado para ser uma obra prima 
de eficiência. Entre um sem número de inovações, 
destaque para para a bateria orgânica, que elimina 
a necessidade de terras raras, a utilização de mate-
riais sustentáveis e reciclados. Através daquilo que a 
Mercedes chama de “linguagem formal biónica”, é 
estabelecida uma ligação biométrica com o condutor, 
que, entre outras características, permite que o Vision 
AVTR dispense um volante.

Mini Vision Urbanaut
Apontando para a eletrificação e condução autó-
noma, a Mini surpreendeu com o Vision Urbanaut 
Concept, um monovolume futurista de apenas 4.6 
metros. Entre as diversas características inovado-
ras, contam-se os faróis dianteiros, visíveis apenas 
quando o veículo está ligado, ou os pneus similares 
a rodas de skate, transparentes e retroiluminadas. 
Através do ‘Momento Mini”, os passageiros têm a 
possibilidade de escolher o ambiente que mais se 
adequa ao estados de espírito – Chill, Wanderlust e 
Vibe –, variando a iluminação, música, fragrância e 
a configuração do espaço interior. 



  

Renault Morphoz
Numa apresentação digital, inicialmente previs-
ta para o Salão de Genebra de 2020, a Renault 
divulgou o seu mais recente concept elétrico fu-
turista: o Renault Morphoz, um veículo com ca-
pacidade para se adaptar a diferentes tipos de 
utilização, tanto citadina – versão City – como 
para viagens mais longas – versão Travel. Com 
uma autonomia de 400 quilómetros, que poderá 
ascender a 700, o Morphoz assenta na platafor-
ma modular CMF-EV, a base dos próximos veícu-
los elétricos da marca francesa.

Toyota Rhombus
Idealizado pelo TMEC, o departamento de Inves-
tigação e Desenvolvimento da Toyota na China, 
o Rhombus foi apresentado pela marca japonesa 
em 2019. Com um design muito particular, este 
automóvel é um concept desenvolvido a pensar 
nos clientes nascidos depois de 1990. O assen-
to único dianteiro e os dois assentos traseiros, 
numa disposição lounge, são acedidos através 
de portas laterais deslizastes.

Volkswagem ID. Buggy
Revelado ao público no Salão Internacional de 
Genebra de 2019, o Volkswagen ID. Buggy é 
uma reinterpretação dos lendários dune buggies 
californianos dos anos 60, desenvolvido para de-
monstrar as possibilidades da nova plataforma 
modular elétrica MEB do grupo alemão. Com 
um design minimalista e transmitindo uma sen-
sação de aventura, este novo 100% elétrico con-
ta com um interior open space à prova de água, 
e a carroceria de alumínio, aço e plástico pode 
separar-se do chassis MEB.

Suzuki Hanare
Para celebrar os seus cem anos, a Suzuki apre-
sentou o veículo autónomo Hanare. Inspirado 
na quarta geração do camião Carry (1969-1972), 
esta ‘sala-de-estar’ móvel foi concebida como 
montra dos esforços da marca japonesa a nível 
de desenvolvimento tecnológico Exibindo um 
interior aberto e espaçoso, este veículo autóno-
mo tem a particularidade de poder ser persona-
lizado para diferentes usos – trabalho ou lazer.
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Espen Hauge
Presidente da Associação Europeia de Eletromobilidade- AVERE

Espen Hauge é presidente 

da Associação Europeia de 

Eletromobilidade (AVERE) e, 

simultaneamente, presidente 

da Associação Norueguesa 

de Veículos Elétricos e vice-

presidente da Associação 

Mundial de Veículos Elétricos 

(WEVA). Conversámos com este 

especialista sobre a atualidade 

da mobilidade elétrica e o 

papel que esta poderá vir a 

desempenhar no futuro.

Como vê o futuro dos veículos 
elétricos e o futuro da mobilida-
de na Europa e no mundo?

Essa é uma grande questão. O fu-
turo é elétrico, claro, mas a minha 
preocupação é ainda se vamos ser 
capazes de fazer a transição de 
forma suficientemente rápida. Nos 
últimos anos, felizmente, multipli-
caram-se as razões tangíveis para 
sermos otimistas: GigaFactories 
em construção, mais e melhores 
veículos elétricos no mercado e 
rápida evolução do negócio das 
infraestruturas de carregamento.

Em 2020, a Europa tornou-se o 
centro da e-mobilidade, mas fe-
lizmente não estaremos sozinhos, 
uma vez que os EUA estão a recu-

evitar mortes prematuras e poupar 
em despesas de saúde. E significa 
também que os empregos que 
foram paulatinamente perdidos 
nas indústrias relacionadas com os 
motores de combustão e os com-
bustíveis fósseis serão substituídos 
por mais empregos em indústrias 
mais limpas.

A mobilidade será igualmente 
mais inteligente, o que significa 
um avanço no sentido das solu-
ções autónomas, mas também 
soluções mais leves e mais adap-
tadas ao propósito.

Por Carolina Caixinha

perar e a China continua a avançar 
rapidamente na eletrificação.

Vemos que as soluções elétricas a 
bateria estão a ganhar força em to-
dos os tipos de aplicações, desde 
bicicletas a transportes de longo 
curso, incluindo no transporte ma-
rítimo e aviação. Isto significa que 
o mundo poupará quantidades 
enormes de energia à medida que 
os motores de combustão interna, 
que desperdiçam energia, forem 
sendo substituídos e gradualmen-
te eliminados. Significa que pode-
mos respirar ar puro nas cidades, 
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...a maioria dos compradores de veículos elétricos na 
Noruega compra o primeiro automóvel porque os incentivos 

tornam esta a melhor escolha em termos financeiros
“

Qual é o papel da AVERE (As-
sociação Europeia de Eletromo-
bilidade) no desenvolvimento e 
implementação da mobilidade 
elétrica?

Somos uma associação única que 
reúne o ecossistema da e-mobili-
dade. O nosso papel inclui ajudar 
os decisores políticos com base 
nas contribuições dos nossos 
membros do setor, da Academia 
e de organizações não-governa-
mentais. Os nossos membros fa-
zem parte de uma rede única que 
é um local para partilhar pontos 
de vista, não só sobre a política da 
União Europeia mas também so-
bre as políticas nacionais e locais, 
bem como sobre a maioria dos 
aspetos e questões relacionados 
com o ecossistema de VE. Podem 
ler sobre todas as atividades em 
avere.org.

A AVERE é também a organizado-
ra das edições europeias do EVS 
[Electric Vehicle Symposium; Sim-
pósio do Veículo Elétrico], o prin-
cipal evento mundial de veículos 
elétricos desde 1969. Este ano o 
EVS34 terá lugar na China, e no 
próximo ano o EVS35 será reali-
zado novamente aqui na Europa, 
em Oslo, na Noruega.

Pensa que existem grandes dife-
renças entre os países europeus 
no que diz respeito às políticas 
de eletromobilidade? Pode in-
dicar alguns desses exemplos – 
mentalidade, políticas globais, 
crescimento e oportunidades de 
mercado.

O futuro está cá, contudo não 
está distribuído uniformemente. 

Vemos claramente que as vendas 
de VE dependem muito das po-
líticas nacionais, bem como dos 
incentivos locais. Para o mercado 
arrancar a partir do zero, a única 
forma tem passado por incentivos 
muito fortes, como na Noruega 
ou na Holanda. No entanto, à me-
dida que os veículos elétricos se 
tornam populares entre os consu-
midores, acabarão eventualmente 
por se tornar também populares 
nos concessionários automóveis. 
Reparamos que a utilização de 
veículos elétricos está a aumentar 
graças aquilo que chamamos de 
‘efeito vizinho’. Um condutor de 
um VE que esteja satisfeito inspira 
muitos outros a seguirem o mes-
mo caminho. Sabendo que este 
tipo de veículos são melhores que 
os carros com motor de combus-
tão e que, em breve, serão tam-
bém mais baratos sem incentivos, 
é fácil prever que não existe re-
torno. O fim da era do motor de 
combustão interna está próximo.

A Noruega é o país europeus 
com o número mais significativo 
de veículos elétricos. Pensa que 
isto é o resultado de uma ‘men-
talidade verde’ ou que foi ape-
nas uma oportunidade criada 
pelos incentivos governamen-
tais locais?

Gosto desta pergunta porque 
a resposta dá-me esperança. A 
história curta é a seguinte: os no-
ruegueses não são santos; somos 
líderes mundiais na eletrificação, 
mas isto começou com políticas 
que se destinavam a ajudar a nos-
sa indústria. Não conseguimos 
ajudar a nossa pequena indústria 
automóvel, mas mantivemos con-

tudo, conscientemente, os nossos 
incentivos como instrumentos de 
política climática e ambiental – 
como apoio à indústria de trans-
portes de zero emissões, a nível 
mundial.

Da mesma forma, a maioria dos 
compradores de veículos elétricos 
na Noruega compra o primeiro 
automóvel porque os incentivos 
tornam esta a melhor escolha em 
termos financeiros. Mas o aspeto 
mais fantástico descoberto atra-
vés da investigação é que, depois 
de comprar o primeiro veículo elé-
trico, o proprietário comum de-
senvolve uma mentalidade mais 
verde!

Como mencionado atrás, o EV35 
terá lugar em Oslo em junho de 
2022. Esta será a oportunidade 
perfeita para visitar o mercado 
mundial de testes a veículos elé-
tricos e ver, na realidade, como 
será o futuro também no resto do 
mundo.

Com as infraestruturas de carre-
gamento a amadurecerem e as 
baterias a tornarem-se mais efi-
cientes, os carros elétricos estão 
a tornar-se cada vez mais popu-
lares. Como tem vivido a transi-
ção até agora? Estão as cidades 
– arquitetura, infraestruturas ci-
vis, serviços – também a mudar, 
respondendo às preocupações 
energéticas e ecológicas, ou es-
tão em níveis completamente 
diferentes, ou seja, de um lado a 
eletromobilidade e, do outro, as 
infraestruturas urbanas?

Normalmente, os carros duram 
entre 10 a 20 anos, mas os edifí-
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cios devem durar dez vezes mais. 
O ritmo da inovação é também 
mais rápido nos automóveis, es-
pecialmente nos últimos 10-15 
anos, com a eletrificação. É um 
desafio para a construção acom-
panhar o ritmo, mas as ferramen-
tas de carregamento inteligente 
estão a compor-se com produtos 
que facilitam a implementação de 

infraestruturas de carregamento 
eficientes e baratas. No entanto, 
também na indústria da constru-
ção pode ser necessária alguma 
alavancagem, por parte dos deci-
sores políticos, de forma a tornar 
os novos edifícios ‘prontos a car-
regar’ e fazer com que as reno-
vações tenham a eletrificação em 
consideração.

Como seria, para si, a cidade 
ideal? Incluiria automóveis?

A cidade ideal para mim inclui 
vários meios de transporte. Na 
minha perspetiva, a cidade ide-
al também tem espaço para os 
automóveis, mas acredito que a 
maioria das grandes cidades terá 
menos necessidade de carros do 
que hoje. Uma vez que a poluição 
irá desaparecer com os motores 
de combustão, eu ficaria também 
mais feliz se puder levar a minha 
bicicleta para uma cidade livre de 
emissões.

EntrevistaPARA LEREntrevistaPARA LER

A cidade ideal 
também tem espaço para 

os automóveis, mas acredito 
que a maioria das grandes cidades 

terá menos necessidade de 
carros do que hoje.

“

NÃO PERCA a entrevista  
completa em www.greenfuture.pt 

https://greenfuture.pt/2021/03/18/entrevista-espen-hauge-presidente-da-associacao-europeia-de-eletromobilidade/


GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº3 - MAR 21 25

Comentário DO MÊS

Numa clara analo-
gia com a realida-
de automobilística, 

podemos afirmar perentoria-
mente que o setor automóvel, 
à semelhança de outras áre-
as de atividade e pelas mes-
mas razões, teve uma “falsa 
partida” no ano de 2021. De 
acordo com dados da ACAP, 
em Fevereiro (mês durante o 
qual registamos um período 
completo de confinamento), o 
segmento de ligeiros de pas-
sageiros registou uma quebra 
nas vendas de 59%. Concre-
tamente, foram menos 11.952 
carros vendidos no segundo 
mês do ano face ao período 
homologo. Números que fa-
lam por si só e atestam o im-
pacto do encerramento dos 
concessionários.

A pandemia tem registado ao 
longo destes quase 12 meses 
um impacto na atividade que 
só encontra paralelo na crise 
de 2011. Mas os contextos 
adversos são oportunidades 
para redescobrirmos novas 

formas de atuar. A tão ape-
lidada “digitalização” 

encontrou no con-

Comentários sobre a

texto de retalho automóvel - e 
particularmente na Caetano Re-
tail - uma forte aceleração nos 
últimos meses: proliferaram os 
eventos on-line e os mecanismos 
de atendimento e demonstração 
de viaturas pelos canais digitais. 
E não falamos apenas na área 
das vendas. O setor do pós-ven-
da tem apostado em estratégias 
que promovem a segurança e 
prevenção auto, mas também, é 
claro, do condutor. Apostamos 
cada vez mais na promoção da 
marcação do serviço de oficina 
on-line que, conjugada com o 
serviço Pick & Delivery, oferece 
um nível de comodidade e de 
segurança sem precedentes.

Todas as transformações ocor-
ridas em tão curto período de 
tempo só são possíveis de pro-
tagonizar quando sustentadas 
numa estrutura de profissionais 
resiliente e capaz de se adaptar 
às necessidades do consumidor 
e do mercado. Em março, parti-
mos para este processo gradual 
de desconfinamento com duas 
fortes convicções. A primeira é a 
de que o setor não mais se com-
portará da mesma forma como 
na era pré-pandémica. A segun-

da é a de que a rede de re-
talho automóvel é um agente 
preponderante, quer a nível 
económico quer social, e que, 
sem desviar a atenção destes 
dois prismas, vamos conjunta-
mente realizar um caminho de 
recuperação gradual, susten-
tada e consciente. Só dessa 
forma é que não voltaremos a 
utilizar o “travão de mão” ao 
longo desta viagem rumo à re-
cuperação do setor.

Paulo Araújo
CARGO: CEO CAETANO RETAIL

 

Reabertura 
dos stands
automóveis
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“O encerramen-
to dos espaços de 
exposição automó-

veis, que fecharam a 23 de ja-
neiro e só reabriram a 15 de 
março, devido à pandemia, 
afetou de forma inequívoca a 
atividade comercial do setor, 
conforme provam as estatís-
ticas do mercado português. 
De 1 de janeiro a 15 de mar-
ço, a Mercedes estava a cair 
33% e a smart 65,4%, num 
mercado global que perdia 
48% em relação ao mesmo 
período de 2020. Nos usados, 
embora não haja estatísticas 
nacionais, estamos com uma 
quebra superior a 30%.

A digitalização é uma tendên-
cia e a prova disso é que a 
Sociedade Comercial vai pro-
mover, de 22 a 29 de março, 
Evento Online Dias Mercedes 
Benz Certified, com mais de 
300 viaturas. Não obstante 
esta realidade, a maioria dos 
clientes ainda usa a Internet 
para pesquisa, mas prefere 
concretizar a compra presen-
cialmente. 

Por esse motivo, as sete se-
manas de encerramento dos 
stands colocaram sérios pro-

blemas ao setor automó-
vel. Em fevereiro, a to-

talidade do mercado 

caiu 59% (a Mercedes 45% e 
a smart 77%), enquanto em 
março a quebra foi de 54% (a 
Mercedes 40% e a smart 17%).

A reabertura realiza-se com 
toda a segurança, para clien-
tes e funcionários, de acordo 
com as normas bastante exi-
gentes do protocolo cele-
brado pelo setor automóvel. 
Além disso, trata-se de espa-
ços arejados e que, por nor-
ma, têm pouca gente.

Perspetivamos que haja um 
retomar gradual, embora 
conscientes que a simples re-
abertura dos stands, por si só, 
não será suficiente. O setor 
automóvel depende da ge-
neralidade dos setores que 
constituem a globalidade do 
país, pelo que o contexto pan-
démico que atravessamos, ao 
afetar negativamente a eco-
nomia global, criando dificul-
dades transversais na maioria 
dos setores, setores esses 
onde se encontram os nossos 
clientes, faz com que a retoma 
seja muito mais lenta do que 
aquilo que o setor automóvel 
ambiciona e necessita. 

As dificuldades porque está a 
passar o turismo, por exem-
plo, estão a ter consequência 
muito diretas no setor auto-

móvel, uma vez 
que há uma 
quebra enor-
me no negócio 
das rent-a-cars, 
que tem um 
peso importantíssimo para o 
nosso setor. 

Depois de um ano de 2020 ex-
tremamente difícil para o setor 
automóvel, que registou uma 
quebra global de 33,9%, co-
meçámos 2021 de forma ex-
tremamente difícil, com novas 
quebras em cima de um mer-
cado já de si muito debilitado. 

Estamos muito otimistas em 
relação ao futuro, e a desen-
volver todos os esforços, e in-
vestimentos, necessários para 
essa recuperação, mas seriam 
muito bem-vindos alguns 
apoios específicos à atividade, 
nomeadamente para a renova-
ção do parque automóvel na-
cional, bastante envelhecido e 
consequentemente com níveis 
de emissões que facilmente se 
poderiam baixar, com um con-
junto de medidas especificas, 
entre as quais os incentivos ao 
abate”.

João Paulo Themudo

DIRETOR DE VENDAS NA SOCIEDADE 
COMERCIAL C. SANTOS

Comentário DO MÊS

A reabertura realiza-se com toda a segurança, para clientes e 
funcionários, de acordo com as normas bastante exigentes do 

protocolo celebrado pelo setor automóvel.“



12 a 14 de Novembro 2021

Um evento com espaço inovador e 
único no que diz respeito às Casas do 
Futuro. 

Tecnologia de ponta ao serviço do 
conforto em seu expoente máximo na 
automação

Smart Home Show  
Salão de Domótica 
regressa em 2021
à Alfândega do Porto

em novembro!
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TemaDE CAPA

Lexus apresenta o 

UX 300e

O LEXUS UX é um cross-o-
ver urbano, que se coloca 

no segmento C – SUV, ou seja, 
no mesmo “patamar” que, por 
exemplo, o Volvo XC40, o Audi 
Q3, BMW X2, ou Mercedes GLA.

O modelo UX já tem um bom 
par de anos no mercado, mas a 

A Lexus entrou definitivamente na 

mobilidade 100% eléctrica. Benvindo 

ao mercado nacional, Lexus UX 300e.

Texto de Pedro Gil de Vasconcelos
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grande novidade passa pelo tipo 
de motorização. A Lexus decidiu 
seguir caminho que outras mar-
cas “premiu” já começaram  tri-
lhar há algum tempo e aderiu à 
mobilidade descarbonizada. 

Ora, o UX recebeu assim uma 
motorização 100% eléctrica, que 
disponibiliza 204 cavalos e que 
como motor eléctrico que é, tem 
todo o binário de 300 Nm, dispo-
nível logo, desde o primeiro mo-
mento e isso permite-lhe anun-
ciar 7,5 segundos de zero a cem.

A alma do modelo é a bateria 
a iões de lítio de 54,3kWh, que 
funciona a 355, que permite a 
autonomia estender-se até aos 
315 km´s, dependendo das di-
mensões das rodas usadas. Com 
as jantes de 17 polegadas opti-
miza-se a autonomia, permitindo 
atingir os 315 quilómetros anun-
ciados pela marca.

Ao volante do Lexus UX 300e, a 
primeira coisa de que nos aper-
cebemos é o silêncio. Segundo 
a marca nipónica este é todo um 
novo conceito, que designam 
“Lexus Electrified” e que tem 
como base a designação BEV 
– Baterie Electric Veícle, ou no 
nosso Português: Veículo Eléctri-
co a Bateria.

Para minimizar o ruído e aumen-
tar o conforto a bordo foram de-
senvolvidos pneus específicos 

para este modelo e até o reves-
timento dos arcos das rodas foi 
estudado para absorver aqueles 
barulhos de pedrinhas e areias, 
projetadas pelos pneus.

A direcção dá-nos uma boa sen-
sação. A condução é precisa e a 
tendência de enrolamento em 
curva, que será natural de espe-
rar num veículo como este, é mi-
nimizada pelo facto das baterias 
e motor terem uma colocação 
muito baixa. 

A alma do modelo 
é a bateria a iões de lítio 

de 54,3kWh, que funciona 
a 355, que permite a 

autonomia estender-se 
até aos 315 km

“

O centro de gravidade fica mais 
próximo do solo e a própria dis-
posição das baterias ajuda a au-
mentar a rigidez do chassis.

O interior é envolvente e dotado 
de materiais de qualidade, com 
o nível de construção a condizer. 
Destaca-se o ecrã de 10,3 pole-
gadas, disponível apenas na ver-
são Luxury que testamosr. O ecrã 
é táctil, permite-nos controlar 
praticamente tudo do automó-
vel: informação, som, navegação 
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ro, pode passar a preocupar-se 
com outras certezas que o Lexus 
UX 300e  dá, que são as garan-
tias. Para a bateria dá dez anos, 
ou um milhão de quilómetros e 
além disso, os outros compo-
nentes têm em Portugal uma ga-
rantia de sete anos, ou 160 mil 
quilómetros.

O Lexus UX 300e, pode já ser re-
servado pela plataforma online 
criada exclusivamente para este 
modelo e, já agora, está disponí-
vel em três níveis de equipamen-
to: Executive, Premium e Luxury, 
com os preços a iniciarem-se nos 
52.500 Euros e a terminarem nos 
64.800 da versão testada, com 
texto de abrir.

e muitas mais funções, como por 
exemplo vermos o que estamos 
a fazer quando estacionamos, 
graças às câmaras que nos dão 
uma panorâmica de 360º do ex-
terior do autmóvel.

O “LEXUS SAFETY SYSTEM +” 
faz parte do equipamento de sé-
rie na Europa. É um conjunto de 
tecnologias de segurança que 
inclui Controlo de Velocidade 
de Cruzeiro Dinâmico por Radar 
a Todas as Velocidades, Sistema 
de Pré-colisão (PCS) com Detec-
ção de Peões, Assistência à Ma-
nutenção na Faixa de Rodagem 
com Alerta de Saída de Faixa e 
Assistência de Direção, Assistên-
cia de Sinais de Trânsito (RSA) e 
Faróis de Máximos Inteligentes/
Sistema

Automático de Máximos (AHB) 
ou Sistema Adaptativo de Máxi-
mos (AHS) como opção.

A conectividade é hoje algo de 
inultrapassável. O Lexus UX 300e, 
fala com o smartphone do dono. 
Permite, por exemplo, fazer o 
pré-aquecimento do automóvel, 
informar à distância sobre o es-
tado das baterias, ou até mesmo 

    O Lexus UX 300e, pode já ser reservado 
pela plataforma online criada 

exclusivamente para este modelo“
ensinar o caminho de regresso, 
a aquelas pessoas que nunca sa-
bem onde deixam o carro.

Com a certeza de que graças à 
app vai sempre encontrar o car-



GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº3 - MAR 21 31

https://cpl3.com/
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Novidade

Conduzimos o mais recente elétrico da Opel

Opel Mokka-e
O NOVO OPEL MOKKA e, a 

versão elétrica do modelo 
alemão, vai chegar ao mercado 
nacional em Abril, mas já está 
disponível para ser reservado, na 
rede de concessionários Opel.

O novo Opel Mokka é um auto-

móvel que engana, pelo menos 

a mais recente versão é assim. 

As fotografias divulgadas 

desde 22 de setembro passado, 

não fazem lhe justiça. É um 

desses automóveis, que ao vivo 

são sempre melhores.

Texto de 
Pedro Gil de Vasconcelos

Mas o que é isto de Mokka e?

Para a Opel, Mokka significa um 
automóvel do segmento B-SUV, 
que foi lançado no Salão de Ge-
nebra em 2012 e que é apresen-



tado em Portugal na mais recen-
te versão. Este SUV compacto, 
tem como base a plataforma 
“multi-energia CMP (Common 
Modular Platform) que constitui 
um sistema modular, eficiente e 
de baixo peso, que é versátil ao 
ponto de poder receber moto-
rização elétrica ou motorização 
convencional de combustão in-
terna”, como comunica a marca.

Na carroçaria de “cintura alta”, 
com rodas de grandes dimen-
sões, nomeadamente na versão 
Ultimate, que conduzimos, com 
jantes de 18” (pneus 215/55), é 
na frente que devem recair as 
atenções. 

Pelos vistos, a Opel pretende 
que este seja realmente um mo-
delo de charneira, com elemen-
tos que se vão propagar aos res-
tantes membros da família. 

O mais evidente está na diantei-
ra, aliás a marca define-o como 
Opel Visor. Este novo estilo de 
frente, que pretende assemelhar-
-se a uma viseira de um capacete, 
agrega a grelha, os faróis LED e 
o logótipo da marca num único 
módulo, sublinhado por uma “li-
nha” cromada. A inspiração veio 
do clássico Opel Manta, como 
afirmam os designers da marca 
alemã. 

Esta superfície dianteira plana, 
também ajuda, certamente, a me-
lhorar a aerodinâmica do automó-
vel, que pelos dados divulgados, 
se afirma como uma das melhores 
do segmento, com um coeficiente 
de penetração no ar de 0,32.

Com 4,15 metros de comprimento 
e um metro e 79 de largura, por 
um e 53 de altura, é fácil aceder ao 
interior. Curiosamente, a distância 
entre eixos cresceu uns escassos 
dois milímetros e apesar do com-
primento total ter diminuído 12,5 
centímetros, permitiu que o espa-
ço interior seja amplo. Por exem-
plo, a bagageira anuncia 310 litros 
de capacidade, que aumentam 
para 1060, de se optar por rebater 
os bancos traseiros e neste caso já 
não será possível alojar os cinco 
passageiros previstos.

A marca alemã pretende que 
este seja realmente um mode-
lo de charneira, com elementos 
que se vão propagar aos restan-
tes membros da família e por 
isso mesmo estreia-os no novo 
Mokka. A frente é o mais eviden-
te, aliás a marca define-o como 
Opel Visor, este novo estilo de 
frente, que pretende asseme-
lhar-se a uma viseira de um ca-
pacete, agrega a grelha, os faróis 
LED e o logótipo da marca num 
único módulo. A inspiração veio 
do clássico Opel Manta… dizem.

Esta superfície plana, também aju-
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“

Por Carolina Caixinha

da, certamente a melhorar a aero-
dinâmica do automóvel, que pelos 
dados divulgados, se afirma como 
uma das melhores do segmento, 
com um coeficiente de 0,32.

Se o estilo da frente se passou a 
chamar “Opel Visor” o do interior 
passou a chamar-se “Pure Panel”. 
É digital, com dois ecrãs de 10 e 
12 polegadas.  O ecrã central é 
sensível ao toque e todo o sistema 
é intuitivo, desde o entretenimen-
to, até à navegação.

É também neste ecrã central que 
se encontram aquelas imagens 
que ajudam a manter a boa ima-
gem dos para-choques e da car-
roçaria. Assim que iniciamos uma 
manobra é neste ecrã que apare-
cem as imagens da câmara trasei-
ra de grande angular, com capaci-
dade de abranger 180º. 

Neste ambiente de aspeto futu-
rista, há uma boa quantidade de 
comandos físicos que se tornam 
redundantes ou até mesmo supér-
fluos. Além disso, ficamos “envol-
vidos” pelos bancos em couro, er-
gonómicos, aquecidos e que até 
fazem massagens.

Depois disto, se acha que ao 

novo Mokka que só lhe falta fa-
lar, então veja: Não fala, mas 
alerta para o risco colisão dian-
teira com travagem automática 
de emergência em cidade e de-
teção de peões. Deteta o cansa-
ço do condutor. E estaciona de 
forma automática.

Os sistemas de informação e en-
tretenimento são compatíveis com 
Appole CarPlay e Android Auto.

Aparecem ecrãs e desparecem 
botões e comandos físicos, mas 
não é o caso deste, onde se sele-
ciona o tipo de condução preten-
dida: Sport, Normal e Eco, confor-
me estejamos mais apressados, 
ou mais poupadinhos.

A alma é o motor elétrico, que no 
modo sport disponibiliza cem qui-
lowatts, que é como quem diz 136 
cavalos e um binário de 260 Nm 
que está disponível, logo desde o 
primeiro momento, está claro!

A velocidade máxima está limita-
da a 150 KM/h e o Mokka vai dos 
zero aos cem em 9,1 segundos… 
mas, convém não abusar destes 
números, para não comprometer 
a autonomia que pode atingir os 
324 Km, numa utilização ideal.

A bateria tem uma capacidade de 
50 kW/h. É possível carregar até 
80% em meia hora, se ligado a um 
carregador de corrente contínua a 
100 Kw. A garantia é de oito anos, 
ou 160 mil quilómetros.

O novo Mokka está disponível em 
quatro níveis de equipamento, 
Edition, Elegance, GS Line e Ulti-
mate e o preço começa nos 31.100 
e termina nos 34.100 Euros.

Só para rematar e como curio-
sidade: 

O novo Mokka é o primeiro de 
nove modelos, totalmente elé-
tricos, que vão ser lançados em 
2021: Seis Turismos e três comer-
ciais, com Astra, o Combo E-Life e 
o Movano a prometerem novida-
des absolutas.

O mais evidente está 
na dianteira, aliás
a marca define-o 
como Opel Visor.

Novidade
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“

Centro de Congressos Edifício histórico 
recuperado pelo 
Arq. Souto Moura

Parque de 
estacionamento

22 espaços 
multifuncionais

Cobertura 
total Wi-Fi

Cais de 
embarque

36 000 m2

de área útil

Localização 
privilegiada no 
Centro Histórico 
do Porto

www.ccalfandegaporto.com
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OpiniãoARTIGO DE

NUM ANO fortemente con-
dicionado pela pandemia, a 

mobilidade elétrica em Portugal  
manteve o seu ciclo de cresci-
mento: aumento de vendas de 
veículos elétricos; aposta das 
marcas de automóveis em mais 
modelos elétricos e mais ino-
vadores em termos de design; 
subsídios aos consumidores e 
empresas que optam pela mobi-
lidade elétrica, seja automóvel, 
mota ou bicicleta; e o aumento 
da infraestrutura de postos de 
carregamento de acesso público, 

A mobilidade elétrica e o futuro da 
mobilidade sustentável

a rede Mobi.E, quer em número 
de postos, quer em potência, 
com a instalação dos primeiros 
postos ultrarrápido. 

A transição para a mobilidade 
elétrica é, pois, um processo que 
não se esgota de um momento 
para o outro, mas o ano de 2020 
foi um ano histórico para a mobili-
dade elétrica em Portugal. A rede 
Mobi.E entrou na fase plena de 
mercado, tornando a mobilidade 
elétrica uma certeza: atingimos o 
ponto do não retorno! 

Se nos últimos anos a rede Mo-
bi.E conseguiu acomodar a du-
plicação do crescimento dos 
consumos na rede, no ano pas-
sado, em que a mobilidade este-
ve fortemente condicionada, os 
consumos na rede registaram um 
crescimento de 8%, enquanto o 
número de postos de carrega-
mento instalados duplicou face 
ao ano anterior. Atualmente, já 
existem disponíveis postos de 
carregamento em 278 Municí-
pios, ou seja, 90% de todos os 
municípios do país, incluindo as 
Regiões Autónomas, dos quais 
26 foram disponibilizados já em 
2021.

Este ano de 2021 vamos, assim, 
concluir o alargamento da rede 
a todos os municípios do País e 
voltar os nossos investimentos 
para a criação de um piloto foca-

Texto de Luís Barroso, CEO da MOBI.E

A diversidade da oferta da mobilidade visa a melhoria contínua das condições 
de deslocação, diminuição do impacto ambiental e o aumento da qualidade de 
vida, na ótica da sustentabilidade. É visível que um maior número de pessoas 
tem vindo a adquirir hábitos e a adotar comportamentos mais sustentáveis, 
mas para que esta transição aconteça é necessário criar condições, sejam elas 
a nível de infraestruturas, de segurança ou mesmo de informação.

Texto de 
Luís Barroso
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do no aumento de potência da 
infraestrutura. A estes acrescem 
ainda os diversos investimentos 
que têm vindo a ser anunciados 
pelo setor privado e por diver-
sas autarquias, o que contribuirá 
para alargar a oferta e, com isso, 
a confiança dos utilizadores para 
optarem pela mobilidade elétri-
ca. O objetivo de crescimento 
médio para os próximos cinco 
anos é de duplicação anual da 
capacidade de carregamento de 
rede Mobi.E. 

No médio-prazo os principais 
desafios para a MOBI.E serão a 
sua afirmação como instrumento 
público promotor da mobilidade 
sustentável tornando-se numa 
referência, independente e autó-
noma, que contribua ativamente 
para credibilizar esta tecnologia e 
acelerar o processo de transição. 

Mas para que possamos falar de 
um futuro mais sustentável é im-
portante darmos um contributo 
sólido para ajudar a alcançar os 
objetivos definidos para a descar-
bonização. O Roteiro para a Neu-
tralidade Carbónica define que o 
setor da mobilidade e transportes 
seja neutro em termos de emis-
sões em 2050 e o Plano Nacional 
Energia e Clima 2030, aprovado 
pelo Governo em maio de 2020, 
projeta como meta para o setor 
da mobilidade e transportes uma 
redução de gases de efeito de es-
tufa de 40% até 2030.

Portugal foi o primeiro país a 
comprometer-se com as metas 
de neutralidade carbónica e o 

Governo tem vindo a desenvol-
ver políticas de incentivos e de 
investimento consistentes com os 
objetivos traçados. Podemos ve-
rificar que fruto das políticas am-
bientais definidas pela Comissão 
Europeia, pela Lei Europeia do 
Clima para 2030, as construtoras 
automóveis estão a disponibilizar 
um número crescente de opções 
com motorização elétrica, o que 
tenderá a conferir uma maior 
competitividade às viaturas elé-
tricas, potenciando o seu cresci-
mento e a pressão no aumento da 
infraestrutura de carregamento. 

À medida que este mercado for 
ganhando maturidade, a cons-
ciencialização social para as pre-
ocupações ambientais será tão 
alargada que a opção por solu-
ções descarbonizadas de mobi-

lidade – ativa, partilhada, trans-
portes públicos e elétrica – serão 
tão naturais como foi a opção do 
século passado por soluções de 
combustíveis fósseis. 

Em conclusão, a mobilidade elé-
trica surge num clima social de 
desejo de renovação e de uma 
nova consciencialização ambien-
tal em torno da transição para 
uma sociedade com melhor qua-
lidade de vida e ambientalmente 
mais sustentável, menos poluen-
te, mais descarbonizada e mais 
saudável. A mobilidade elétrica 
atingiu uma solidez notável e está 
a ganhar terreno em Portugal, 
sendo uma aposta clara para as 
próximas décadas. Temos, assim 
razões para estarmos otimistas e 
confiantes de estarmos a cons-
truir um futuro melhor.

Sobre o autor

Luís Barroso é CEO da MOBI.E - Mobilidade Eléctrica
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Peugeot e-208 GT Line
Minuto

FICHA TÉCNICA
Bateria: 50 kWh

Autonomia (WLTP): 340 km

Potência: 100 kW (136 cv)

Binário: 260 Nm

Desempenho (0-100 km/h): 
8,1 segundos

Velocidade máxima: 150 km/h

Carregamento:
Doméstico 7,4 kW AC: 7h 
15m (100%)

Rápido 100 kW DC: 30m 
(80%)

Preço: a partir de 33.350 € 

A PEUGEOT desenvolveu o seu 
primeiro 100% elétrico de série se-
guindo uma abordagem diferente 
dos seus principais concorrentes. 
Em vez de um modelo novo, cons-
truído numa plataforma dedicada 
e com um design deliberadamen-
te diferente, a marca francesa op-
tou por introduzir uma motoriza-
ção elétrica no bem sucedido 208, 
e o resultado é muito satisfatório. 

Os 136 cavalos do modo Sport fa-
zem do e-208 um carro muito vivo; 
e os modos Normal e Eco, mais 
equilibrados, permitem uma con-
dução fácil e suave nos percursos 
quotidianos. A resposta em curva é 
precisa e o nível de conforto é acei-
tável. A travagem exige alguma 
habituação, devido ao pedal do 
travão surpreendentemente suave.

Sem elementos distintivos no ex-
terior, excepto pequenos aponta-
mentos de design, o e-208 des-
taca-se pelo nível de qualidade 
muito elevado dos interiores. A 
disposição das baterias na nova 
plataforma mista que lhe serve de 
base não retira espaço ao habitá-
culo, apesar de não ser obviamen-
te um carro para viagens longas 
com 3 adultos no banco traseiro.

A nível de tecnologia, o e-208 
possui um conjunto completo de 
sistemas de apoio à condução e 
sistema de infotainement é acei-
tável, apesar de alguns coman-
dos menos intuitivos. O painel do 
condutor 3D, lido sobre o volante 
e não através deste, é excelente 
para quem usa uma posição de 
condução elevada, mas pode ser 
problemático para condutores 
mais baixos ou relaxados. 

O e-208 é uma aposta muito forte 
da marca francesa: é um citadino 
ágil e dinâmico, com excelentes 
interiores e carregamento mui-
to rápido. Muito equilibrado e 
completo, possui excelentes ar-
gumentos para competir no seu 
segmento.
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Vespa Elettrica 70Km/H

FICHA TÉCNICA
Autonomia: 100 km (modo 
Eco); 70 km (modo Power)

Bateria: 4,2 kWh; 48 V; 86 A

Potência máxima: 4 kW 

Velocidade máxima: 45 
km/h (modo Eco); 70 km/h 
(modo Power)

Binário: 200 Nm

Carregamento: 4h (220 V); 
1000 ciclos

Suspensão dianteira: 
Monobraço com mola 
helicoidal e amortecedor 
hidráulico

Suspensão traseira: Mola 
helicoidal (regulação em 4 
posições) e amortecedor 
hidráulico

Travão dianteiro: Disco de 
ø200 mm (hidráulico)

Travão traseiro: Tambor de 
ø140 mm (mecânico)

Preço: 6.590€

A PRIMEIRA VERSÃO elétrica da 
clássica scooter italiana estava limi-
tada a uns pouco práticos 45 km/ 
h. Esta nova Vespa Elettrica, com 
uma velocidade máxima de 70 
km/h, é assim um upgrade muito 
bem vindo, que lida o facilmente 
com tráfego urbano mais intenso. 

A cidade é claramente o habitat 
natural desta ágil scooter elétri-
ca, que apresenta uma condução 
muito fácil e divertida, para a qual 
contribuem o bom comportamen-
to da suspensão e o surpreenden-
te binário de 200 Nm [Newtons-
-metro], que acelera esta Vespa de 
forma rápida, mas progressiva. O 
sistema de travagem integra um 
mecanismo de regeneração de 
energia mas, na nossa opinião, 

poderia ter um desempenho um 
pouco mais eficaz. 

A Vespa Elettrica vem equipada 
com um conjunto de elementos 
úteis, destacando-se a velocidade 
de marcha-atrás que facilita a saí-
da de estacionamentos; o peque-
no porta-luvas com ligação USB; 
o espaçoso compartimento sob 
o assento para o capacete; o ecrã 
TFT a cores; e a conectividade 
com smartphones, que além da 
trivial gestão das comunicações 
ou das escolhas musicais, permite 
localizar a Vespa em caso de rou-
bo, através de GPS. 

Por último, uma palavra para o 
design bem conseguido, com ele-
mentos como o farol dianteiro ci-
clópico e a traseira esculpida, que 
permitem à Elettrica manter todo 
o charme que é ícone da marca 
italiana. 

Esta Vespa Elettrica é uma scoo-
ter económica, eficiente, e muito 
divertida; uma excelente opção 
para quem quer circular na cidade 
com zero emissões, de forma ágil 
e, claro, com muito estilo.
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Minuto

FICHA TÉCNICA
Autonomia (WLTP):  
até 132 km

Aceleração (0-100km/h): 
11,9 segundos

Velocidade Máxima: 130 km/h

Bateria: 17.6 kWh

Potência: 60 kW (82 cv)

Tração: RWD

Carregamento:
– 4,6 kW: 3h30

– 22 kW: 40 m (carregador 
opcional)

Preço: a partir de 26.395 €

Smart EQ fortwo Coupe

SE HÁ MODELO que faz todo 
o sentido ser 100% elétrico é o 
Smart Fortwo Coupe. O seu ca-
rácter citadino combina de for-
ma exemplar com as característi-
cas dos motores elétricos: baixo 
ruído, facilidade de condução e 
aceleração imediata, com o bi-
nário máximo disponível desde 
o arranque.

E foi precisamente em cidade, 
nas ruas de Sintra, que o Smart 
Fortwo Coupe Electric Drive deu 
melhor conta de si.

Os 82 cavalos de potência e 160 
Nm de binário desenvolvidos 
pelo motor de origem francesa 
(Renault), associados a uma ba-
teria de 17.6 kWh (produzidas 
pela Mercedes-Benz) fazem com 
que o Fortwo tenha uma respos-
ta muito viva. 

As acelerações dos 0 aos 60 
km/h cumprem-se nuns escassos 
4,9 segundos. É garantido que, 
nos arranques nos semáforos, os 

outros carros vão ser apenas uma 
miragem no espelho retrovisor.

E nem a autonomia é um pro-
blema. A distância que os utiliza-
dores deste tipo de automóveis 
percorrem diariamente pode ser 
facilmente percorrida com auto-
nomia de 160 km do novo Smart 
Fortwo.

Quando a bateria acabar, os car-
regamentos também não serão 
uma dificuldade. Ligado a uma 
tomada doméstica convencional, 
o Smart repõe 80% da carga em 6 
horas. No caso de haver uma wall-
box dedicada bastam 3h30. Mas 
é possível carregar a bateria em 
apenas 45 minutos com um car-
regador mais potente, opcional.

Depois de ter conduzido este 
Smart elétrico ficamos com a sen-
sação que todos os Smart deve-
riam ser Electric Drive. Estas ver-
sões elétricas são definitivamente 
a melhor interpretação do con-
ceito citadino da marca alemã.
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Beeq E800 Urban Motion

FICHA TÉCNICA
Motor elétrico: 90 Nm

Bateria: 504 W (36 V)

Autonomia: 40–100 km 

Carregador: 2 A

Carregamento: aprox. 7 h 
(0-100%)

Quadro: 28’’ em alumínio 
hidroformado 6061

Tamanhos: M (50); L (55)

Travões: Hidráulicos 180 
mm

Cubo traseiro: 8 velocidades

Preço: 2.099 €

A E800 URBAN MOTION é a 
proposta citadina da BEEQ, uma 
bicicleta que se destaca, antes de 
mais, pelo conforto. É uma bici-
cleta suave e muito fácil de con-
duzir em todos os tipos de estra-
da, graças aos pneus largos e à 
geometria flexível do quadro em 
alumínio. O comportamento em 
pisos irregulares, em particular, foi 
uma agradável surpresa. 

A BEEQ E800 tem 8 mudanças 
mecânicas, auxiliadas por um mo-
tor elétrico com 4 níveis de assis-
tência, que permitem enfrentar 
com facilidade todos os tipos de 
desnível ou ganhar velocidade ra-
pidamente, se necessário. 

Não sendo uma bicicleta para 
caminhos estreitos e sinuosos, é 
ágil e adapta-se perfeitamente ao 
ambiente urbano. Os componen-
tes, nomeadamente os travões 
hidráulicos, são de qualidade e 
revelaram bom comportamento. 

A bateria de 504 watts está in-

tegrada no quadro, e tem auto-
nomia suficiente para cobrir as 
necessidades diárias de mobi-
lidade da maioria das pessoas, 
até mesmo com uma utilização 
relativamente intensiva do motor 
elétrico. 

A E800 Urban Motion é uma bi-
cicleta elétrica robusta. versátil e 
muito confortável, perfeitamente 
adaptada a uma utilização quoti-
diana em cidade. Uma proposta 
muito interessante por parte da 
marca portuguesa BEEQ. 
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gistam-se mais mortes de pesso-
as em acidentes rodoviários do 
que nas áreas urbanas. Os traba-
lhadores estão particularmente 
dependentes do carro. As dis-
tâncias médias para os locais de 
trabalho aumentam anualmente. 
A pegada ecológica é maior nas 
zonas rurais do que nas cidades. 
Devemos olhar mais de perto 
para as zonas rurais e para a mo-
bilidade rural.

A mobilidade nas zonas rurais 
está a crescer, existindo diversas 
razões para isso:

1 Novos clientes: uma nova ge-
ração de pessoas das zonas 

rurais que desenvolve espaços 
inovadores e criativos.

2 Novas energias: as energias 
eólica e solar estão a revelar-

-se catalisadores de uma mobili-
dade nova e limpa.

3 Trabalho remoto: a pandemia 
do coronavírus e as possibili-

dades do trabalho remoto estão 
a abrir opções de trabalho e la-
zer inteiramente novas.

4 As Tecnologias de Informação 
como facilitadoras: serviços e 

infraestruturas de TI maduras fa-
cilitam a entrada no mercado de 
serviços e prestadores de mobili-
dade on-demand. 

Os serviços partilhados 
tornam-se a norma

Atualmente, a grande maioria 
dos prestadores de serviços de 
mobilidade partilhada limitam a 
sua oferta às áreas urbanas. Os 
fornecedores de plataformas 
de partilha, como por exemplo 
a Vulog, a Wunder Mobility, a 
Moqo ou a Better Mobility, são 
suporte para novos intervenien-
tes da mobilidade rural, ao dis-

Será que o futuro da 
mobilidade será realmente 
decidido nas cidades? Na 
União Europeia, 39% da 
população vive em cidades, 
31% nos subúrbios e 29% 
em zonas rurais. Nestas 
últimas, as distâncias são 
maiores e estão a tornar-se 
ainda mais longas. 

O PRINCIPAL MEIO de trans-
porte é o automóvel, e 

quanto mais pequena é a locali-
dade, maior a frequência de uti-
lização do carro como meio de 
transporte. Nas zonas rurais, re-

Zonas rurais conectadas

Texto de Stefan Carsten
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ponibilizarem soluções chave-
-na-mão para startups, cidades e 
municípios, ou empresas – tanto 
para pequenas como para gran-
des frotas. As suas estruturas, 
assim como o seu conhecimento 
sobre um novo papel para a mo-
bilidade, alteram a oferta espa-
cial. Isto reduz significativamente 
as barreiras à entrada de servi-
ços on-demand, uma vez que 
os recém-chegados ao merca-
do não têm de desenvolver sof-
tware complexo internamente, 
mas podem, ao invés, adquiri-lo 
como um serviço. Simultanea-
mente, são veículos de conhe-
cimento e promotores de novos 
conceitos: o que funciona, onde 
e porquê? Precisamos de siste-
mas de carsharing ou ride poo-
ling estacionários? Com quan-
tos e, acima de tudo, com que 
veículos? Quais as soluções de 
gestão de frotas necessárias? A 
interface do utilizador é apenas 
a aplicação móvel ou é também 
necessária uma linha telefónica?

A partilha torna-se uma 
promessa de sustentabilidade

Paralelamente ao carsharing [alu-
guer individual de curta duração], 
os conceitos de ride pooling [par-
tilha de veículos] são considerados 
como tendo grande importância 
para o futuro, além dos serviços 
de transportes públicos existentes. 
Foram analisadas 1,8 milhões de 
viagens do serviço de ride pooling 
Clevershuttle, no ano de 2019:

– cerca de 50% das viagens fo-
ram realmente viagens parti-
lhadas

– cerca de metade dos utilizado-
res têm entre 20 e 34 anos.

– mais de 35% dos utilizadores 
não tem outra forma de acesso 
a um veículo

– a Clevershuttle é utilizada por 
causa do preço e da grande 
conveniência do serviço porta-
-a-porta, de acordo com quase 
50% dos inquiridos

– cerca de 10% teriam usado o 
seu próprio automóvel, se o 
serviço não estivesse imple-
mentado

– 45% dos inquiridos que têm um 
carro no seu agregado familiar 
considerariam substitui-lo pelo 
serviço Clevershuttle

O Omobi é um serviço on-de-
mand para a utilização partilha-
da de transporte rural. As via-
gens podem ser reservadas pelo 
smartphone ou até mesmo por 
chamada telefónica. A procura 
por este tipo de serviço está a 
crescer, mesmo não tendo os tu-
ristas a suportá-la (em tempo de 

coronavírus). As famílias utilizam 
o serviço de ride pooling como 
’táxis parentais’ para levarem as 
crianças às suas atividades da 
tarde. Subitamente, as empre-
sas têm uma alternativa fiável ao 
automóvel que está disponível 
independentemente do horário. 
Atualmente, as administrações 
locais estão a utilizá-la para via-
gens de negócios, pagando 2 
euros pelo serviço, independen-
temente da duração da viagem 
dentro da área de cobertura e 
dos quilómetros percorridos. E 
ainda que, no início, o serviço 
seja pequeno, os municípios vi-
zinhos mostram rapidamente in-
teresse em serem integrados no 
sistema. Estando o serviço efeti-
vamente implementando, usá-lo 
é mais fácil, mais barato e mais 
conveniente.

Estações de carsharing para a 
comunidade rural

Cada vez mais comunidades ru-
rais estão a criar os seus próprios 
conceitos de car sharing. Com 
um valor compreendido entre 
2,5 e 5 euros por hora, os utili-
zadores podem utilizar os auto-
móveis para irem às compras, 
tratarem de assuntos na comuni-
dade ou explorarem as atrações 

Veículos Clevershuttle

Atualmente, a grande 

maioria dos prestadores 

de serviços de mobilidade 

partilhada limitam a sua  

oferta às áreas urbanas.

Zonas rurais conectadas
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turísticas. Normalmente, um car-
ro por aldeia é suficiente para 
satisfazer as necessidades. A ele-
tricidade para os veículos elétri-
cos é, usualmente, fornecida por 
energia eólica ou solar gerada 
localmente e é gratuita para os 
utilizadores. Desta forma, novos 
conceitos de eletromobilida-
de são introduzidos na periferia 
e, simultaneamente, inicia-se a 
consciencialização local para os 
processos de mudança.

O regresso do comboio

Apesar dos provedores de ser-
viços ferroviários estarem a reti-
rar-se das zonas rurais em toda a 
Europa, ainda existe esperança. 
Uma vez que os comboios ‘nor-
mais’ são grandes, demasiado 
caros e não têm flexibilidade 
suficiente para satisfazerem as 

necessidades – isto é, não exis-
tem soluções economicamente 
viáveis para os caminhos-de-fer-
ro – as startups estão a encontrar 
abordagens inteiramente novas. 
Oferecem shuttles ferroviárias 
leves, autónomos e alimentados 
por baterias em áreas onde os 
conceitos convencionais não são 
economicamente eficientes. A 
grande vantagem destes peque-
nos meios: em linhas ferroviárias 
de via única, duas monocabinas 
autónomas podem funcionar 
de forma simultânea em ambos 
os sentidos, reforçando assim o 
transporte ferroviário de passa-
geiros, especialmente nas zonas 
rurais. Devido ao seu pequeno 
tamanho e tecnologia a bateria, 
os shuttles consomem pouca 
energia. Em combinação com 
a autonomia, são cerca de dez 
vezes mais económicos do que 

qualquer outra alternativa. O úl-
timo quilómetro (da estação até 
à porta de casa) é então assegu-
rado por autocarros (autónomos) 
ou por serviços de ride pooling.

Conclusão

Se os políticos, bem como os em-
preendedores e a comunidade 
pretendem trazer uma mudança 
à mobilidade rural, são neces-
sários novos serviços baseados 
na conectividade, flexibilidade e 
relação custo-eficácia. E os pres-
tadores de serviços precisam, 
igualmente, de apoio que vá para 
além de software e hardware. São 
necessários líderes com pensa-
mento criativo, iniciativas locais e 
cenários de utilização que sejam 
transferíveis entre comunidades 
de caraterísticas comparáveis. 
Tudo isto já existe e novas mani-
festações emergem diariamente. 
Será desta forma que as zonas ru-
rais serão mobilizadas e os novos 
serviços de mobilidade deixarão 
de ser um exclusivo dos habitan-
tes das cidades. 

MonoCab (design do conceito: Ilja Nowodworski)

Apesar dos provedores 
de serviços ferroviários 
estarem a retirar-se das 

zonas rurais em toda a Europa, 
ainda existe esperança.

Sobre o autor

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

Parte II

Presidente da UVE

Por José Oliveira

Enquanto utilizador, nas suas 
viagens internacionais, o facto 
dos pontos e carregamento se-
rem operados por diferentes 
empresas, com diferentes for-
mas de pagamento, não criam 
constrangimento?   

Essa é outra preocupação, que é 
interoperacionalidade dos pos-
tos e das redes de carregamento 
em toda a Europa. Há um projeto 
grande da União Europeia para 
permitir que essa interoperacio-
nalidade seja criada, seja efetiva e 

fácil de usar, um pouco como usa-
mos os telemóveis com o serviço 
de roaming. 

Neste momento, há negociações 
entre a entidade gestora da mo-
bilidade elétrica em Portugal, que 
tem um padrão único, se bem que 
há neste momento alguns países a 
pensarem em criar também uma 
entidade gestora que centralize no 
país todos os operadores de mo-
bilidade elétrica. 

Mas já há neste momento centrais, 

Veja aqui a segunda parte 

da conversa com Henrique 

Sánchez, Fundador e Presidente 

do Conselho Diretivo da UVE, 

Associação de Utilizadores de 

Veículos Elétricos



GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº3 - MAR 21 47

algumas pan-europeias, que fazem 
essa prestação de roaming entre 
os diversos sistemas e os diversos 
carregadores e redes de carrega-
mento por toda a Europa. Essa é 
uma dificuldade, se não for com 
um Tesla, quem sair de Portugal 
para a Europa tem de levar uma 
carteira recheada de cartões ou de 
aplicações no telemóvel. É eviden-
te que depois é tudo muito fácil.

Na viagem que referi à Noruega, 
na Holanda, naquele carregador 
ultrarrápido que eu quis experi-
mentar para ver, consegui carregar 
ao fim de 5 minutos. Cheguei ao 
posto, li as instruções (pedi ajuda 
para traduzirem para inglês por-
que eu holandês não percebo), 
e depois de saber as instruções 
instalei a aplicação no meu tele-
móvel, adicionei o meu cartão de 
crédito, carreguei um saldo obri-
gatório para instalar a aplicação 
e, a partir daí foi muito rápido, em 
poucos minutos consegui ativar o 
posto e pôr o carro a carregar. Não 
foram precisos contratos.  Só que, 
se for necessário fazer isto em cada 
rede, tem de se ter uma quantida-
de enorme de aplicações no te-
lemóvel com uma conta aberta e 
um saldo disponível em cada uma, 
o que fica muito complexo. Além 
de que, algumas vezes, não exis-
te aplicação e é exigido um cartão 
físico, como no caso de Espanha, 
em que há vários, e também um 
pouco em França.

Como é que é possível ultrapas-
sar isso? Só pode ser ultrapassado 
com um sistema de roaming, um 
sistema operacional em todas as 
redes. 

Sei que A Mobi.E, em Portugal, 
está em negociações com vários 
operadores espanhóis, franceses 
e alemães para conseguir ter o 
uso da rede de carregamento eu-
ropeia, pelo menos nos países da 
União Europeia, de forma fácil. 

Em relação aos combustíveis fós-

seis, chego a uma estação, car-
rego, pago e vou-me embora. 
Com a eletricidade não é assim, 
para ter eletricidade em Espanha 
ou em França é preciso ter um 
contrato com um fornecedor de 
eletricidade.

Esse passo pode ser absorvido 
pelo próprio OPC ou pelo forne-
cedor de energia elétrica, onde 
podem assumir esse custo da ele-
tricidade, que será um pouco mais 
caro, mas refletido no preço final.

É isso que alguns operadores es-
tão a fazer em algumas redes de 
carregamento na Europa, em que 
o preço é bastante mais elevado, 
mas que os protege e onde ape-
nas tenho que pagar o consumo 
de quilowatts. Esse preço kWh é 

bastante mais caro do que o preço 
praticado em Portugal. 

A própria rede IONITY, que tem 
um conjunto que marcas asso-
ciadas alemãs, quase todas têm 
condições especiais para os pro-
prietários dessas marcas e essas 
condições especiais por um pre-
ço muito atrativo. É até uma for-
ma dessas marcas conseguirem 
vender carros, porque disponi-
bilizam uma rede a preço muito 
atrativo. Mas quem não tiver es-
sas marcas e for à IONITY paga 
até 4 vezes mais do que paga-
mos aqui em Portugal. Há vários 
modelos, o da Tesla que é autó-
nomo, e só para os modelos da 
marca, e onde eventualmente, 
no futuro, a Tesla poderia abrir a 
rede de supercarregadores a ou-

Se não for com um 

Tesla, quem sair de Portugal 

para a Europa tem de levar 

uma carteira recheada de 

cartões ou de aplicações 

no telemóvel.
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tras marcas e essas pagariam um 
bocadinho mais. Um pouco como 
a IONITY está a fazer: os das mar-
cas associadas à IONITY pagam 
menos, as outras pagam mais. 

Conhecendo a realidade da mo-
bilidade elétrica em grande par-
te dos países europeus, nomea-
damente o que está no primeiro 
lugar do ranking, a Noruega, 
para o Henrique Sánchez o que 
falta em Portugal para que a mo-
bilidade elétrica se torne maiori-
tária nos veículos em circulação?

Julgo que Portugal continua mui-
to bem classificado em termos 
europeus, creio que em 2019 es-
távamos em quinto nos PEVS a ní-
vel europeu e em 2020 descemos 
para sexto ou sétimo lugar, por for-
ça de países que avançaram mui-
to, como a Islândia e a Finlândia, 
que estavam atrás de nós.  Acredi-
to que estamos muito bem classifi-
cados em termos de rede pública 
de carregamento. Até porque es-
tamos à frente daquilo que a UE 
definiu para a instalação de redes 
públicas de carregamento, que é 
um carregador rápido por cada 10 
veículos. 

Neste momento temos um rácio 
melhor do que esse, digamos 
que estamos bem, mas nunca es-

tamos contentes, queremos sem-
pre mais, como é óbvio.

Neste momento a rede carre-
gamento, contabilizando a rede 
pública gerida pela Mobi.E, e as 
diversas redes privadas, já te-
mos, neste momento, mais de 
600 postos de carregamento rá-
pidos e ultrarrápidos instalados e 
mais de 3.500 postos de carre-
gamento normal.

Adicionalmente, faltaria adicionar 
a estes números os postos de car-
regamento que as empresas têm 
instaladas para os seus funcioná-
rios, como por exemplo no Lagoas 
Park, onde existem provavelmente 
uma ou duas centenas de carrega-
dores normais instalados nas ga-
ragens para servir as empresas lá 
instaladas. Ou seja, estamos só a 
contabilizar os carregadores ou da 
rede pública, ligados há Mobi.E ou 
os carregadores privados.

Como, por exemplo, as redes de 
supercarregadores da Tesla, do 
Continente Plug and Charge, a 

 Acredito que estamos 

muito bem classificados em 

termos de rede pública 

de carregamento.



rede da Powerdot, etc. Existe um 
conjunto de redes privadas que 
vêm, de alguma forma, comple-
mentar a rede pública de carre-
gamento. 

Neste momento, já temos em 
Portugal, em funcionamento, em 
Oeiras, alguns postos de carrega-
mento ultrarrápido, portanto aci-
ma de 160 kWh. Temos também 
a IONITY, já no terreno com car-
regadores ultrarrápidos, alguns já 
a 350 kWh,  muito poucos neste 
caso até porque  o Porsche Taycan 
é o único carro elétrico que conse-
gue carregar a 350 kWh, mas toda 
a rede de carregadores da Tesla já 
está a 150 kWh, uma das estações 
no Algarve em Loulé já está a 250 
kWh, e a que está em construção 
em Matosinhos, também da Tesla, 
já vem a 250 kWh. 

O conjunto de novos modelos 
que estão a chegar ao mercado 
já carregam a 100 kWh e 80 kWh, 
para dizer que a referência dos 50 
kWh que existia relativamente ao 
carregamento rápido já exige que 
sejam instaladas outras potências

A EFACEC apresentou um novo 
modelo de carregadores que já 
carrega a 120 kWh e permite o 
carregamento simultâneo de 3 ve-
ículos elétricos, os 3 em DC ou 2 
em DC e 1 em AC. 

A revolução está aí. Todos os dias 

são anunciadas novas inaugura-
ções e ainda hoje fui ao estacio-
namento do Alvalade21, onde já 
estão instalados veículo. No en-
tanto, espero 2 PCR’s de 50 kWh 
e 2 PC’s AC de 22 kWh. No total, 
este parque vai conseguir carregar 
simultaneamente 8 carros elétri-
cos. É diária a instalação de novos 
carregadores.

Em termos de incentivos diretos 
à aquisição, há muitas pessoas 
que não podem comprar um car-
ro elétrico. Apesar do preço dos 
carros elétricos ter descido, ainda 
estão ligeiramente acima de um 
carro equivalente com motor de 
combustão interna. Portanto, é 
necessário, para que isto seja efe-
tivamente disruptivo – e já falamos 
da Noruega onde até o consumi-
dor privado passou a estar isento 
de IVA na aquisição de um veículo 
elétrico – e, se juntarmos o IVA, o 
estacionamento, as portagens, a 
possibilidade de circular nos cor-
redores de transportes público é 
claro que são um exemplo de um 
conjunto de vantagens que ser-
vem para causar a disrupção no 
mercado. 

Aqui em Portugal temos dois tipos 
de incentivos: benefícios fiscais di-
recionados para as empresas, que 
são muito atrativos, que creio que 
será o melhor pacote em vigor na 
UE, que permite as empresas recu-

perarem a totalidade do IVA. 

E para os particulares, os incen-
tivos à aquisição do veículo elé-
trico, que neste momento são 3 
mil euros por veículo. No entanto, 
espero que este ano as empresas 
deixem de ter acesso a esses be-
nefícios e que este passe exclusi-
vamente para os particulares.

Juntando os incentivos àquilo que 
referimos, por exemplo, em Lisboa 
a EMEL permitir estacionar o veí-
culo durante o ano todo por 12€, 
e existindo um conjunto de outros 
municípios em que o estaciona-
mento é gratuito, apenas com a 
identificação do dístico azul do 
IMT ou através de um registo na 
própria camara municipal.

Concluímos que muitas câmaras 
no país dão benefícios a nível do 
estacionamento e ainda existem 
alguns benefícios mais pequenos, 
como por exemplo os descontos 
nas pontes Vasco da Gama e 25 
de abril em Lisboa, e descontos no 
ferry boat que faz Portimão - Fun-
chal no verão. 

(…)

Somando isso, tudo já é um pa-
cote agradável, mas mesmo as-
sim pretendemos que este ano 
os 3 mil euros se transformassem 
em 6 mil euros, que é o montan-
te médio na UE. 
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A UVE – Associação de Utiliza-
dores de Veículos Elétricos teve 
e tem um papel fundamental no 
desenvolvimento da mobilidade 
elétrica em Portugal. Qual é sen-
timento de ser o seu Presiden-
te e fundador? Qual o papel da 
UVE, no panorama nacional e in-
ternacional no futuro próximo?

A função de Presidente da UVE, 
para mim, é um orgulho, é uma 
honra, poder dirigir e ser presiden-
te da Associação de Utilizadores 
de Veículos Elétricos desde o pri-
meiro momento. Traz-nos imensas 
responsabilidades a todos os diri-
gentes da UVE e, neste momen-
to, temos, entre órgãos sociais e 
o secretariado, temos 15 pessoas 
e só uma é remunerada no secre-
tariado, todos os outros trabalham 
pro bono. 

Temos de retirar tempo do nosso 
tempo livre, com família e amigos. 
Temos um grupo muito especial 
na UVE. Já tenho algum tempo 
de vida profissional na minha car-
reira de 40 anos e não me recordo 
de ter reunido uma equipa como 
temos na UVE, em que as compe-
tências de cada um somadas são 
muito mais do que a simples soma 
delas. Conseguimos multiplicar 
isto e todos com um foco que 
é coletivo, a UVE. Isto foi o que 
nos permitiu crescer tão depressa 
como crescemos. 

Em termos de relações internacio-
nais, temos relações privilegiadas 
com AUVE espanhola, com a asso-
ciação de utilizadores de veículos 
elétricos de França, onde existem 
sete associações de veículos elétri-
cos regionais que estão associadas 
numa federação francesa, além da 
norueguesa. São estes os países 
com quem nós temos relações. 

Neste momento, estamos, há cerca 
de 1 ano, a trabalhar com associa-
ções de todo o mundo, não só da 
Europa, em algo que se vai chamar 
Electric Vehicles Global Aliance. 

Talvez possa haver alguma aber-
tura se estiver tudo controlado 
no verão. Nós temos anunciado 
o Encontro Nacional de Veículos 
Elétricos para a Figueira da Foz, 
estamos em contacto permanen-
te com a Câmara Municipal da 
Figueira da Foz para tentar ajustar 
datas, está anunciado para 5 e 6 
de Junho. Parece-nos que é uma 
data ainda muito próxima para se 
realizar, provavelmente será adia-
do para o mês de setembro, mas 
estamos a acompanhar todos o 
processo. Todos os outros encon-
tros regionais que tínhamos previs-
to, a convite de vários municípios 
e autarquias em todo o país, não 
deve haver condições para os re-
alizar. Portanto, vamos focar nos 
em eventos online, webinars, con-
ferências, seminários que temos 
agendados com algumas institui-
ções como, por exemplo, o Insti-
tuto Politécnico de Leiria.  Já em 
março vai realizar-se um seminário 
em que iremos estar presentes e 
outros que já estão agendados. 

Estamos contentíssimos, não es-
perávamos que a UVE estivesse 
onde está o fim de 5 anos. Nes-
te momento, as dificuldades que 
sentimos são em termos de finan-
ciamento porque as solicitações 

que temos são de tal ordem que 
não conseguimos, com uma quo-
ta anual de 25 euros por asso-
ciado,  ter um suporte financeiro 
que nos permita acorrer a todas 
as solicitações. 

Temos uma sede física que, infe-
lizmente, não podemos usar neste 
momento, mas que tem excelen-
tes condições. Em Lisboa, também 
temos uma avença com um escri-
tório de advogados para ajudar 
os nossos associados em proble-
mas que possam surgir, como por 
exemplo na instalação de um car-
regador num condomínio. Temos 
uma avença com um contabilista, 
que trabalha neste momento nos 
números e relatório de contas da 
associação referente ao ano passa-
do, que serão  discutidos e vota-
dos na assembleia geral de março, 
e já  apontam para um cash flow 
superior aos 140.000 euros.

Já são números, para nós que so-
mos perfeitamente amadores, que 
impõem algum respeito. Só ao Es-
tado, no ano do ano passado, pa-
gámos 17.000 euros de impostos. 
Já começam a ser números que 
nos obrigam a ter contabilidade, 
ter escritório de advogados, ter 
uma funcionária permanente, ter 
uma sede própria. Isso são custos 
fixos e que têm de ser, de alguma 
forma, financiados.

NÃO PERCA a Voz ao Utilizador  
completa em www.greenfuture.pt Em termos nacio-

nais, o ano passado 
foi muito complexo 
por causa da pandemia 
e este ano também está 
a ser muito complexo. 

VozAO UTILIZADOR

https://greenfuture.pt/2021/03/18/voz-ao-utilizador-henrique-sanchez-parte-iii/


Subscreva a nossa NEWSLETTER 
e fique a par das 
notícias verdes

https://greenfuture.pt/
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STEFANO DOMENICALI, presi-
dente da Lamborghini, afirmou 

que a marca italiana é inspirada 
“por abraçar o que é impossível 
no presente para criar as realida-
des do futuro. A Lamborghini deve 
sempre criar os sonhos da próxima 
geração”.

Desenvolvido com base em qua-
tro pilares – energia, inovação de 
materiais, arquitetura e potência, 
som e emoção – o Lamborghini 
Terzo Millennio integra quatro 
motores elétricos, um em cada 
rodas. Além de permitirem ao 
condutor dispor imediatamente 
de todo o binário e de tração in-
tegral, esta solução liberta espa-
ço e permite maior liberdade a 
nível de design. 

Uma das principais característi-
cas do Terzo Millennio é a utili-
zação de supercondensadores. 
Além de um peso menor, esta 

Lamborghini Terzo Millennio
tecnologia permite carregamen-
tos mais rápidos e maior dispo-
nibilidade de potência, uma vez 
que não depende de reações 
químicas. Um supercondensa-
dor apropriado pode armazenar 
e libertar energia sem risco de 
sobreaquecimento, e carregar 
e descarregar milhões de vezes 
sem se degradar, tendo portan-
to um ciclo vida muito mais alar-
gado do que as baterias con-
vencionais.

A Lamborghini e o MIT estabe-
leceram com meta de investi-
gação triplicar a capacidade de 
armazenamento de energia dos 
supercondensadores em qua-
tro anos. Em 2019, apenas dois 
anos após o início do projeto, a 
equipa desenvolveu um material 
capaz de duplicar a capacidade 
energética, avançando para um 
pedido de patente que cobre as 
propriedades químicas e geo-

Em colaboração com o 

Massachussets Institute of 

Technology (MIT), a Lamborghini 

revelou, em 2017, o concept 

Terzo Millennio, o primeiro 

automóvel de zero emissões 

desenvolvido pela marca 

italiana. A apresentação deste 

modelo vanguardista, cujo 

propósito é servir de base para o 

desenvolvimento de materiais e 

conceitos técnicos inovadores, 

teve lugar no EmTech, realizado 

em Cambridge, no estado norte-

americano de Massachussets, 

TopELÉTRICOS
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Texto de 
Nicolau Monteiro

Lamborghini Terzo Millennio

algum tipo de armazenamento 
químico. A Lamborghini e o MIT 
estão a investigar a possibilidade 
de integrar a capacidade de ar-
mazenamento de bateria de es-
tado sólido na estrutura central 
de fibra de carbono do veículo, 
nas áreas menos vulneráveis em 
caso de acidente. Esta aborda-
gem “embutida, não aparafusa-
da” promete maior segurança 
e packs de menores dimensões 
e substancialmente mais leves. 
A equipa ainda não atingiu um 
marco patenteável, mas sabe-se 
que a tecnologia envolve nano-
tubos de carbono alternados, 
que funcionam como ânodos e 
cátodos, separados por um ele-
trólito de estado sólido.

A tecnologia permite ainda que 
os materiais usados no Terzo Mil-
lennio façam mais do que manter 
a integridade estrutural do auto-
móvel. A carroçaria utiliza tecno-
logia de polímero aeroespacial, 
que permite que a fibra de car-
bono se regenere de pequenas 
imperfeições, e pode ser usada 
para monitorizar a estrutura do 
carro: se pequenas fendas se de-
senvolverem – por exemplo, em 
virtude de uma pequena colisão 
– a carga pode movimentar-se 
através do corpo de forma dife-
rente, dando início a um proces-
so de ‘autorreparação’ que evita 
que os danos se agravem.

A colaboração entre a Lambor-
ghini e a MIT visa “ultrapassar 
os limites da tecnologia atual e 
colmatar a lacuna da densidade 
energética das baterias conven-
cionais”. Para já, o Terzo Mil-
lennio é apenas um projeto de 
investigação e uma montra de 
tecnologia, não estando prevista 
a sua comercialização. Mas se a 
marca do touro decidir um dia 
avançar para a produção deste 
modelo elétrico, o preço poderá 
ascender a uns proibitivos 3 mi-
lhões de dólares. 

métricas do material dentro dos 
supercondensadores.

Mesmo com o dobro da densi-
dade de energia, que é o triplo 
da densidade dos melhores su-
percondensadores disponíveis 
há apenas uma década, os ve-
ículos elétricos exigem ainda 
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InformaçõesÚTEIS

No âmbito da Parceria Estratégica celebrada entre 
a UVE e a EDP Comercial em 2020 os Associados 
da UVE beneficiam atualmente de 3 protocolos, 
com condições exclusivas, que apresentam uma 
possibilidade de poupança significativa para os 
Utilizadores de Veículos Elétricos.

• Protocolo: 20% de Desconto na Energia em casa!

Os 20% de desconto são aplicados na energia que 
consumir durante o período do vazio. São calcula-
dos face ao preço de referência da EDP Comercial 
e não incluem o valor das taxas e impostos. Terá 
ainda um desconto de 1% na potência contratada 
se tiver opção bi-horária, ou 4% se optar pelo ciclo 
tri-horário. 

Atualmente, a EDP Comercial oferece um descon-
to de 10% aos seus clientes que tenham um Veí-

culo Elétrico, com a oferta adicional de 10% caso 
adquiram um equipamento para carregamento do 
veículo em casa.

Contudo, ao abrigo do protocolo UVE com a EDP 
Comercial, os Associados UVE que sejam clientes 
EDP Comercial e que tenham um Veículo Elétrico, 
beneficiam de 20% de desconto na energia que 
consumir em casa.

• Protocolo: 2% de Desconto adicional nos Carre-
gamentos fora de casa

Os 2 % de desconto são aplicados face ao preço 
de referência da energia no cartão CEME de Mo-
bilidade Elétrica EDP. O desconto é cumulativo 
com outros descontos que o cliente possa ter (por 
exemplo, é cumulativo com o desconto de 20% 
conferido a Clientes EDP Comercial, com Cartão 
Mobilidade de Mobilidade Elétrica EDP).

• Protocolo: 100€ de Desconto na compra de solu-
ções de Carregamento

Os Associados UVE beneficiam de um desconto 
de até 100€ no valor de compra de equipamentos 
de carregamento EDP Comercial, em casa ou em 
condomínio. Este desconto também é válido para 
a opção de pagamento em 36 meses sem juros.

Protocolos UVE / EDP Comercial 
com Condições Exclusivas para Associados UVE



Os protocolos para Associado UVE, celebrados com a 
EDP Comercial, oferecem o melhor modelo possível 
para um utilizador de Veículo Elétrico, quer este possa 
ou não carregar o veículo em casa durante a noite.

Os utilizadores, Clientes EDP Comercial Associados 
UVE, que tenham condições para efetuar o carrega-
mento do seu Veículo Elétrico durante a noite (perío-
do de vazio), beneficiam de um preço mais baixo na 
tarifa da eletricidade, através do desconto de 20%. 
Contudo, aos utilizadores, Clientes EDP Comercial 
Associados UVE, mesmo que não tenham como pro-
ceder ao carregamento do seu Veículo Elétrico em 
casa, beneficiam igualmente de um desconto de 
20% na eletricidade em casa, durante a noite.

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)

Comparando as condições exclusivas dos protoco-
los celebrados com a EDP Comercial, são eviden-
tes as condições vantajosas para os Utilizadores de 
Veículos Elétricos, que sejam Associados da UVE:

Para se tornar Associado UVE, de forma a beneficiar do Protocolo Exclusivo UVE / EDP Comercial, conheça 
todas as vantagens e aceda à ficha de inscrição, aqui:

Para aderir às condições exclusivas para Associados UVE, contacte a EDP Comercial, através dos números: 
808 53 53 53 ou 213 53 53 53

Dias úteis, das 8h às 22h.

Ou aceda a edp.pt e insira o código promocional EDPC2021UVE no formulário de pedido de cartão Mo-
bilidade Elétrica EDP. Para mais informações, consulte o portal EDP Comercial.

mailto:geral%40uve.pt%20?subject=
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Para esta nova embarcação decidiu-se usar dois motores de diferentes potências“O NOSSO TERCEIRO pro-
tótipo a energia solar tem 

como objetivo ser mais robusto, 
eficiente e mais rápido que a sua 
versão anterior. Para tal, todas 
as nossas áreas procuram otimi-
zar os seus sistemas, e a área de 
Sistemas Mecânicos não é ex-
cepção. Assim, vamos explicar o 
processo de dimensionamento 
dos hydrofoils, da gearbox e das 
hélices do SR03!

Os hydrofoils são os componen-
tes que fazem o casco do barco 
subir para fora de água, permi-
tindo reduzir a resistência hidro-
dinâmica e melhorando assim a 
eficiência geral da embarcação. 
Decidiu-se que, para o novo bar-
co, o SR03, os hydrofoils seriam 
construídos em compósito de 
fibra de carbono. Isto possibilita 
a produção de novas unidades 
em pouco tempo. Em relação ao 
seu dimensionamento, a equipa 
desenvolveu um programa que 
calcula todas as forças aplicadas 

no barco em movimento. Este 
programa permite assim deter-
minar facilmente a dimensão do 
foil, que será mais eficiente a uma 
determinada velocidade. Por fim, 
foi usado CFD (Computer Fluid 
Dynamics) para analisar em maior 
detalhe se o resultado do progra-
ma está correto.

Para esta nova embarcação de-
cidiu-se usar dois motores de 
diferentes potências, para oti-
mizar a eficiência para a cor-
rida de endurance, sendo um 
motor menos potente mas mais 
eficiente à potência que será 
usada na prova de enduran-
ce, e um segundo motor mais 
potente para usar na prova de 
velocidade. A gearbox tem a 
funcionalidade de adicionar o 
torque destes dois motores, po-
dendo-se assim usar os dois em 
conjunto, combinando a sua po-
tência. Para dimensionar as en-
grenagens usou-se o programa 
Kisssoft, programa muito usado 

na indústria e que permite gerar 
geometrias bastante precisas e 
eficientes.

As hélices são um dos compo-
nentes mais críticos para o barco 
ser eficiente e produzir a força su-
ficiente para se mover pela água. 
Usando um programa do MIT, 
especializado para o dimensio-
namento de hélices, e juntando-o 
ao nosso programa que determi-
na as forças aplicadas, consegui-
mos gerar a geometria necessária 
para definir a forma da hélice.

Estamos agora na fase de constru-
ção do SR03: estamos a trabalhar 
com várias empresas nacionais 
para tornar este barco uma reali-
dade. Uma vez acabado a constru-
ção e a fase de testes iniciais, ire-
mos passar a divulgar, em formato 
open source e em detalhe, todo o 
processo de design e dimensio-
namento dos vários sistemas aqui 
mencionados, e a forma como fo-
ram integrados no SR03.

V. Sistemas Mecânicos do SR03



https://zesteventos.pt/
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VI. Maquinação e laminação do molde do SR03

DEPOIS DO design e dimen-
sionamento do casco final do 

SR03, chegou a altura de dar iní-
cio à construção! O primeiro pas-
so foi a maquinação do molde 
macho para o casco. Com este 
molde, fizemos a laminação do 
molde fêmea, e é deste último 
que vamos obter o casco final.

Fizemos a maquinação do molde 
macho com a ajuda da Compo-
site Solutions, que nos permitiu 
realizar esta tarefa com um braço 
robótico de seis eixos! Este bra-
ço robótico ofereceu-nos inúme-
ras possibilidades, uma vez que 
tornou possível maquinar todas 
as superfícies de curvatura com-
plexa do nosso casco, dividindo 
o molde em apenas duas partes. 
Começámos por definir as fer-
ramentas a utilizar e por desen-
volver os percursos do robô, de 
maneira a obter os códigos para 
as várias operações que o robô 
iria fazer. Primeiramente, foram 
maquinados blocos de esferovi-
te com o formato do casco, que 
funcionam como base do molde. 
Depois, aplicou-se resina epó-
xi em toda a superfície, sendo 

esta resina também maquinada 
posteriormente, de modo a ob-
termos uma superfície de epóxi. 
A superfície do molde foi então 
tratada de modo a ficar o mais 
perfeita possível para a lamina-
ção do molde fêmea.

Com o molde macho pronto, 
chegou o momento de o trazer 
para a Trimarine, com a cola-
boração da TMS Transportes, e 
começar a construção do molde 
fêmea. A utilização de um molde 
fêmea para o casco permite-nos 
obter uma ótima superfície ex-
terior, ficando assim com muito 
melhor acabamento e permitin-
do um casco mais leve! Come-
çámos por aplicar desmoldante 
em toda a superfície, para que, 
depois de laminado, fosse pos-
sível separar o molde fêmea do 
molde macho. De seguida, foi 
a altura da aplicação de gelcoat 
em toda a superfície do molde, 
essencial para termos um ótimo 
acabamento da superfície exte-
rior do casco. Fizemos então a 
laminação wet lay-up do molde 
fêmea, que foi dividida em duas 
partes. Na primeira colocaram-se 

seis camadas, e na segunda qua-
tro camadas de fibra de carbono, 
com várias orientações e grama-
gens, o que nos permitiu obter 
um molde fêmea com 5 mm de 
espessura de fibra de carbono 
monolítica. Este tipo de lami-
nação é realizado impregnando 
cada camada de fibra com resi-
na epóxi e depois colocando-a 
no molde na posição adequada, 
sendo, por fim, utilizado vácuo 
durante a cura da resina. Parale-
lamente, na fresadora CNC que 
temos disponível no Instituto 
Superior Técnico, maquinámos 
as longarinas e anteparas que 
constituem a estrutura externa 
no molde fêmea, isto é, as peças 
para a estrutura que irá suportar 
o molde enquanto estivermos a 
construir o casco.

O molde fêmea está praticamen-
te pronto e o próximo grande 
passo na construção do SR03 é 
o casco em si, que vai ser cons-
tituído por um laminado sandwi-
ch de fibra de carbono pré-im-
pregnada (prepreg ) da Gurit e 
núcleo (core) de espuma de PVC 
da Diab!
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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 



61GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº3 - MAR 21

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

JEEP COMPASS

Autonomia modo elétrico cidade: 51km
Velocidade Máxima: 182km/h
Aceleração: 7,9 segundos
Preço: 44.700

JEEP RENEGADE 

Autonomia modo elétrico cidade: 54km
Velocidade Máxima: 182km/k
Aceleração: 7,5 segundos
Preço: 40.050

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
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MERCEDES C 300E

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

MERCEDES E 300E

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

MERCEDES CLASSE S 560E

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

MINI COUNTRY MAN COOPER SE ALL 4

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

MITSUBISHI OUTLANDER

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

OPEL GRANDLAND X HYBRID 4

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

PEUGEOT 3008

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

PEUGEOT 508

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

PORSCHE CAYENNE E-HYBRID

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

PORSCHE PANAMERA E-HYBRID

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

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

Automóveis Híbridos Plug-in2
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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

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
FIAT 500

Consumo: 5,7km
Velocidade Máxima: 163km/h
Aceleração: 12,9 segundos
Preço: 17 050

FIAT PANDA

Consumo: 4,9km
Velocidade Máxima: 155km/h
Aceleração: 14,7 segundos
Preço: 13 721

FORD PUMA

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

FORD KUGA

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

HYUNDAI TUCSON

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

KIA SPORTAGE

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

MAZDA 3

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

MAZDA CX-30

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

SUZUKI Ignis

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

SUZUKI S-CROSS

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

SUZUKI SWIFT

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

SUZUKI VITARA HYBRID

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