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A MOBILIDADE ELÉTRICA é 
absolutamente estratégica 

para reduzir o impacto ambien-
tal do setor dos transportes. Pre-
cisamos urgentemente de uma 
massificação dos meios de trans-
porte, para pessoas e mercado-
rias, com emissões de carbono 
nulas – ou, pelo menos no futuro 
imediato, muitíssimo reduzidas 
relativamente aos níveis atuais –, 
e a eletromobilidade desempe-
nha um papel vital no abando-
no dos combustíveis fósseis por 
parte das indústrias de transpor-
tes, particularmente a indústria 
automóvel e a aviação.

As baterias e os motores que 
equipam os veículos elétricos 
atuais são obras de engenharia 
avançadas que, à semelhança 
de outras tecnologias, muitas 
delas ‘verdes’, dependem de 
um conjunto de elementos es-
tratégicos – lítio, cobalto, níquel, 
metais de terras raras e outros – 
cujos depósitos naturais estão, 
em muitos casos, concentrados 
num conjunto restrito de paí-
ses. Esta disparidade geológica 

faz com que as jazidas minerais 
economicamente viáveis estejam 
frequentemente localizadas em 
regiões política e socialmente 
instáveis, sem capacidade regu-
latória e de infraestruturas que 
garantam condições mínimas 
de segurança laboral e proteção 
ambiental.

A exploração destes recursos en-
volve operações de mineração, 
refinação e tratamento de resí-
duos, cada uma com um vasto 
conjunto de riscos ambientais 
associados, nomeadamente a 
nível do impacto na biodiversi-
dade e contaminação de solos e 
aquíferos. A ausência de regula-
mentação sobre estes processos 
resulta em perigos ambientais 
graves ao longo de toda a ca-
deia produtiva e, infelizmente, 
países com sistemas político-ad-
ministrativos frágeis têm quadros 
regulatórios inexistentes ou ina-
dequados e insuficiência de re-
cursos para garantir a aplicação 
de normas ambientais, deixando 
as populações e os ecossistemas 
locais vulneráveis.

O reverso da medalha

A ausência de regulamentação sobre estes processos 
resulta em perigos ambientais graves“

https://www.ecarshow.pt/
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CONTINUAÇÃO

ALÉM DOS RISCOS ambientais, a 
ausência de regulação económica 
e laboral é também um problema 
grave em muitas das regiões onde 
se localizam os depósitos minerais 
com valor económico. O recurso 
à mão de obra infantil – em 2017, 
trabalhavam 40.000 crianças na 
exploração de cobalto na Repú-
blica Democrática do Congo – e 
operações de mineração artesa-
nais sem condições mínimas de 
higiene e segurança são frequen-
tes. Algumas destas regiões vivem 
situações graves de tensão política 
e conflito armado, com a explora-
ção dos recursos controlada por 
grupos não-governamentais vio-
lentos que levam repetidamente a 
cabo violações graves dos Direitos 
Humanos.

Ao mesmo tempo que a procu-
ra por baterias, motores elétricos 
e outros componentes eletróni-
cos cresce, os depósitos naturais 
destes elementos estratégicos 
diminuem. Mesmo com a even-
tual descoberta de novas jazidas 
e inovações tecnológicas que via-
bilizem a exploração de depósi-
tos conhecidos ou a reciclagem 

em maior escala, o espaço entre 
a oferta e a procura destes ele-
mentos tem tendência a aumen-
tar, com o potencial de conduzir a 
uma escassez de matérias primas 
industriais e ao agravamento de 
tensões internacionais, em resul-
tado da competição pelo controlo 
de recursos escassos.

Os problemas associados à explo-
ração destes elementos estratégi-
cos são desconhecidos da maior 
parte do público, em parte devido 
ao sigilo comercial associado a pro-
dutos, materiais, técnicas e proces-
sos. Felizmente, estão a ser dados 
alguns passos no sentido de con-
ferir maior visibilidade e transpa-
rência a estas questões. Em 2019, 
empresas como a BMW, a Renault, 
a Daimler, a Apple ou a Samsung 
(fabricante de baterias) tornaram 
públicos os dados sobre as suas 
cadeias de fornecimento. A Tesla 
tem vindo a reduzir o conteúdo 
de cobalto das baterias dos seus 
automóveis elétricos há já vários 
anos, estando atualmente abaixo 
de 3%. A Volvo implementou um 
sistema de rastreio da sua cadeia 
de fornecimento de cobalto ba-

seada em tecnologia blockchain, 
com a BMW a preparar o mesmo. 
Recentemente, o fabricante ale-
mão e a Renault anunciaram pla-
nos para aumentar a capacidade 
de reciclagem de elementos das 
baterias.

Há ainda muito a fazer para que 
a exploração destes elementos 
estratégicos seja efetuada de 
forma segura e sustentável, para 
garantir que as populações locais 
colham efetivamente os benefí-
cios económicos da exploração 
dos depósitos naturais de ele-
mentos, sem estarem expostas 
a práticas laborais e ambientais 
que as comprometam. É funda-
mental também contribuir para o 
estabelecimento de mercado in-
ternacional funcional, que permi-
ta às empresas a construção de 
cadeiras de fornecimento está-
veis e previsíveis. Mas estão a ser 
dados os primeiros passos rumo 
a um sistema mais transparente, 
equitativo e socialmente respon-
sável, e os fabricantes automó-
veis têm mostrado um empenho 
cada vez maior com este proces-
so. São sinais de esperança.

Há sinais de esperança
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EntrevistaPARA VER

Conversa com Ni Amorim
A Green Future 

AutoMagazine entrevistou 

Ni Amorim, Presidente da 

Federação Portuguesa de 

Automobilismo e Karting

Por Valentina Soares

Quem é o Ni Amorim?

Uma pessoa completamente 
normal, que nasceu a gostar de 
automóveis. Andei na escola e 
em colégios, como qualquer 
outra pessoa. Fiz muitos ami-
gos ao longo da vida. Poucos 
estão na minha área, curiosa-
mente, mas crescemos juntos, 
estudámos juntos e ainda hoje 
somos amigos. 

Sou uma pessoa que tenta trans-
mitir os valores que entendo mais 
corretos à minha família, e que es-
pero que perdurem por gerações, 
porque foram os valores que re-
cebi e que fazem parte da minha 
responsabilidade social transmitir. 
Cresci a fazer o que gosto. Fui pi-
loto de automóveis 31 anos, que 
era aquilo que eu mais queria. 
Quando tinha 7-8 anos já ia ver 
corridas com o meu pai e com o 
meu avô, e ficou o vício desde 
muito novo cá dentro.

A minha família do lado pater-
no  sempre foi apaixonada por 
automóveis. O meu avô foi um 
grande colecionador e o meu 
pai correu no circuito da Boavista 
nos anos 50, nas suas primeiras 
edições – ainda não era nascido 
mas ele contou-me tudo, mos-

trou-me fotografias, etc. E, por-
tanto, consegui fazer aquilo que 
gosto, que é uma coisa muito 
importante. Depois tinha a am-
bição de ficar ligado ao meio 
quando deixasse de correr. Para 
mim era o que fazia mais senti-
do, e surgiu esta oportunidade 
de ‘dirigismo’ desportivo, com a 
qual me identifico, me revejo e 
de que gosto. Dou o meu melhor 
para que tenhamos um automo-

bilismo cada vez mais evoluído, 
mais moderno e mais preparado 
para receber futuras gerações. 
Naturalmente que este mandato 
é marcado por uma profunda cri-
se pandémica: faz agora um ano 
com a atividade semiparalisada, 
uma situação muito complicada. 
Nós fazíamos, em 2019, cerca de 
300 provas, e em 2020 fizemos 
menos de 200. E, portanto, to-
dos os nossos planos de moder-
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nização, planos de investimentos 
que tínhamos, tiveram de ser sus-
pensos por uma questão de pru-
dência, também para que hoje 
possamos estar numa situação, 
do ponto de vista financeiro, sus-
tentável, equilibrada em função 
das vendas e custos que temos. 
Naturalmente ninguém aguen-
tará outro confinamento igual, 
portanto espero que isso não se 
venha a verificar. Mas acho, mo-
déstia à parte, que a minha di-
reção fez um excelente trabalho 
na parte da pandemia: salvou 
tudo o que pôde salvar, perdeu 
o que teve de perder, porque 
faltaram clientes, que são quem 
corre. Muitos não puderam vol-
tar a correr por problemas que 
tiveram com as suas empresas, 
de natureza familiar, etc.

Tivemos também os nossos asso-
ciados que não foram apoiados 
pelas autarquias para montar as 
provas, como são normalmente. 
Tudo isso fez com que o decrés-
cimo fosse brutal, para além do 
país ter estado parado desde me-
ados de março até meados de ju-
lho de 2020, portanto passámos 

um período completamente pa-
ralisados e foi muito complicado. 
Portanto, neste momento, esta-
mos a adaptar a nossa estrutura 
a esta realidade. Sou um pou-
co cético, porque acho que isto 
não vai passar assim tão rápido 
e, provavelmente, vamos ter de 
mudar os nossos hábitos e saber 
viver com a situação, como vive-
mos com a gripe.

A paixão pelos automóveis e 
pelas corridas é algo que vem 
de família: o seu avô, o pai, 
até os seus irmãos. Quem foi a 
pessoa que mais o influenciou 
para abraçar a carreira de pilo-
to profissional?

Eu penso que o meu avô pa-

terno, porque, como disse há 
pouco, eu tinha 6-7 anos e ia 
com ele ver corridas a Vila do 
Conde, a Vila Real, um Grande 
Prémio de Fórmula 1 a Madrid, 
ao circuito de Jarama, e tudo 
isso são induções fortíssimas 
para uma criança dessa idade, 
quando se gosta de automóveis. 
Lembro-me perfeitamente de 
ver o saudoso Carlos Gaspar 
que, infelizmente já nos deixou, 
ganhar uma corrida internacio-
nal em 1973, quando eu tinha 
10 anos. É evidente que quem 
passa um fim de semana naque-
le ambiente fica com o bichinho.  
E depois, aos 14 - 15 anos, o 
meu avô e o meu pai incentiva-
vam-me a conduzir o carro do 
dia-a-dia: fiz várias viagens  e 

“ Naturalmente ninguém aguentará outro confinamento
igual, portanto espero que isso não se venha a verificar. 

Mas acho, modéstia à parte, que a minha direção fez um excelente 
trabalho na parte da pandemia: salvou tudo o que pôde salvar, 

perdeu tudo o que tinha a perder”
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treinei muito numa propriedade 
que tínhamos a 50 quilómetros 
do Porto, que era uma quinta, 
onde havia estradas em terra. 
Quando ia para a quinta, guiava 
dia e noite. Aos 16 anos, a minha 
avó deu-me um carro para que 
eu pudesse fazer as minhas brin-
cadeiras. Ainda hoje guardo me-
mórias dos tempos que vivi com 
esse carro.

Atualmente, a sua carreira pas-
sa pela presidência da FPAK 
– Federação Portuguesa de 
Automobilismo e Karting. Qual 
foi o momento que o marcou 
mais nestes quase quatro anos 
da sua presidência? O Rali de 
Portugal? A Fórmula 1?

A Fórmula 1, por ser um mo-
mento muito importante. Não 
tínhamos Fórmula 1 há 24 anos, 
em Portugal. A FPAK teve um 
papel muito dinâmico, impor-
tante e ativo, junto das autori-
dades internacionais, da FIA, e 
do governo para conseguir que 
a Fórmula 1 regressasse a Portu-
gal, mas também para os  ajudar 
a viabilizar o Grande Prémio de 
Portugal. Foi um momento mui-
to importante, num ano em que 
a FPAK comemorava os seus 25 
anos de existência. Infelizmen-
te, fruto da pandemia, não nos 
foi permitido fazer o que pre-
tendíamos: uma grande festa 
de aniversário com uma grande 

festa com todos os associados. 
Planeávamos homenagear um 
conjunto de personalidades li-
gadas aos automóveis, mas teve 
de ficar adiado para quando for 
possível. É um projeto que se 
mantém à espera de oportuni-
dade de se concretizar.

Nesse caso, como é que vê a 
Fórmula E em Portugal e no 
resto do mundo? 

Na Fórmula E, as marcas estão a 
fazer grandes investimentos por-
que, como dissemos anterior-
mente, acreditam que o futuro 
passa pelos elétricos. As corridas 
de Fórmula E já contam com or-
çamentos muito elevados. Isto só 
fará sentido se houver continui-
dade no desenvolvimento dos 
elétricos. De qualquer forma, eu 
continuo a preferir a competição 
com os motores de combustão. 
Pela emoção, pelo barulho dos 
motores… Já pensou ver uma 
corrida de Fórmula 1 com um 
Ferrari 100% elétrico? Acho que 
ainda vai demorar uns anos até 
chegarmos a esse ponto.

NÃO PERCA a entrevista  
completa em www.greenfuture.pt 

“Não tínhamos Fórmula 1 há 
24 anos, em Portugal, desde 

1996. Ter ajudado a conseguir 
que a Fórmula 1 regressasse 

a Portugal, e onde a FPAK teve 
um papel muito dinâmico, muito 

importante, e ativo ...

https://greenfuture.pt/2021/04/09/entrevista-ni-amorim-presidente-da-fpak/
https://www.vilagale.com/pt/destaques/loja-online-vila-gale
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VozAO UTILIZADOR

te com um carro nas deslocações 
diárias, cerca de 50-60 quilóme-
tros por dia, era o modelo indi-
cado e, 5 anos depois, troquei o 
modelo, mantendo a mesma ló-
gica. É a solução perfeita.

Como é que alguém que este-
ve ligado ao deporto automó-
vel se rendeu à mobilidade elé-
trica?

Só pode ter dúvidas quem nunca 
guiou um carro elétrico. Tem um 
arranque fantástico, é o citadino 
mais rápido e mais nervoso que 
está no mercado e dá um gozo 
tremendo conduzir até um boca-
dinho mais rápido. Claro que, 
depois, quando entramos na au-
toestrada e olhamos para o con-
sumo, ficamos um bocadinho 
frustrados e temos de levantar o 
pé e gerir a condução de uma 
outra forma, mas ali, no gozo 
puro e duro, até se quisermos fa-
zer a corrida do semáforo, o elé-
trico ganha sempre, o que é 
curioso.

Acha que a sua apetência para 
voltar ao desporto automóvel 
é maior um dia que haja pro-
vas de elétricos, ou está com-
pletamente arredado dos seus 
planos?

Fiquei curioso. Vi um teste com 
um elétrico há muito pouco tem-
po e fiquei impressionado com a 
capacidade de arranque e de cur-
var do carro. Ganha-se sempre 
potência com o motor elétrico, 
que tem essa capacidade de ter 
um desempenho superior aos 
motores a gasolina nos segundos 
iniciais, sendo até mais constante. 

Também vi um carro de rally des-
ses e adorava conduzir um, e quem 
sabe um dia fazer uma prova.

Agora, o elétrico tem sido usado 
para um outro tipo de corrida, 
mais ligado à regularidade e à 
gestão do consumo. Confesso 
que não é uma área que me mo-
tive tanto. Poderá ser interessan-
te fazer essa gestão, mas não me 

Apesar de a maioria dos portu-
gueses o conhecer, quem é o 
João Fernando Ramos?

Um jornalista que gosta de co-
municar, que gosta de ser since-
ro e de conversar com as pesso-
as. Sou isso na vida, tenho sido 
sempre assim.

Em que ano aderiu à mobilida-
de elétrica?

Tenho carro elétrico há 5 anos, 
portanto foi na segunda geração 
de carros elétricos. Foi quase 
amor à primeira vista. Fiz um tes-

Entrevista com o jornalista João Fernando Ramos

A Green Future AutoMagazine 

esteve à conversa com o 

jornalista e Diretor da TVI / 

Media Capital Norte, João 

Fernando Ramos



Foi quase amor à primeira vista. Fiz um teste com um 
carro nas deslocações diárias, cerca de 50-60 quilómetros 
por dia, era o modelo indicado e, 5 anos depois, troquei o 

modelo mantendo a mesma lógica.

“

tira da cama a um sábado ou a 
um domingo de manhã, se esti-
ver de folga, para ir pegar num 
carro desses e fazer um passeio 
mais tranquilo. Eu gosto de ou-
tro tipo de desassossego. 

Quando decidiu comprar o car-
ro elétrico, o que é que a famí-
lia e os amigos lhe disseram, há 
5 anos atrás?

Disseram que eu não estava bom 
da cabeça. Disseram que ia ficar 
na estrada, o que aconteceu, 
numa gestão menos criteriosa da 
bateria e de achar que estava lá 
o carregador. E não estava. 

No início, a rede – ainda agora 
não é muito perfeita – era tre-
mendamente imperfeita, com 
muitas falhas. Nem sempre os 
carregadores em determinados 
postos funcionavam, e não havia 
forma de controlar a capacidade 
da bateria para percurso deseja-
do, através de uma app ou de 
uma outra forma.

Acabei por ficar na estrada numa 
situação dessas, porque três car-
regadores seguidos no meu pla-
no de viagem não estavam a fun-
cionar, e quando cheguei ao 
terceiro tive de chamar o rebo-
que para chegar ao quarto, que 
é minha garagem. Esse normal-
mente funciona sempre.

A família achava que isto me ia 
acontecer mais vezes. Curiosa-
mente, o meu filho mais novo já 
está completamente rendido ao 
elétrico e utiliza o meu muitas ve-
zes. E a minha mulher, que tinha 
muitas dúvidas, começou a guiá-
-lo e, carinhosamente, quando o 
elétrico não está disponível para 
fazer as viagens dela, diz que tem 
saudades do ‘Zoeínho’. Portanto, 
é já a forma carinhosa com que 
ela trata o carro, e acha que é um 
belo brinquedo para uma mulher 
andar tranquilamente na cidade, 
estacionando e guiando mais su-
avemente do que um carro a ga-
solina.

Na altura, a decisão foi económi-
ca ou ecológica? 

Foi um misto.  Precisava de tro-
car de carro e a possibilidade 
que me surgiu para fazer o me-
lhor equilíbrio foi essa e… por-
que não? 

Precisamos todos de olhar pelo 
planeta; vivemos aqui, não te-
mos planeta B, portanto vamos 
dar o nosso contributo na hora 
de trocar de carro. Porque não? 

A ansiedade foi em algum mo-
mento um sentimento presen-
te? No início da mudança para 
a mobilidade elétrica?

Sim, a ansiedade de o próximo 
carregador não funcionar. Agora 
é menor, mas ainda existe. Preci-
samos de investir muito mais na 
nossa rede. A entrada de operado-
res privados mudou um bocadinho 
o paradigma, mas há demasiados 
carregadores que estão sinaliza-

Entrevista com o jornalista João Fernando Ramos



dos e estão desligados, por vezes 
até em autoestradas. Acho que 
isso é, de todo, inaceitável, numa 
altura em que se quer incentivar as 
pessoas a terem um carro elétrico 
e a fazerem viagens tranquilas.

As baterias agora já quase todas 
ultrapassam os 300-350 quilóme-
tros de autonomia. Já podemos 
fazer quase uma viagem Lisboa-
-Porto. Quase, digo eu, porque 
precisamos de parar algures no 
meio do caminho para ter depois 
mais 50 quilómetros para andar-
mos em Lisboa ou no Porto, se for-
mos num carro elétrico.

E não ter a carga naquele ponto 
significa mudar tudo na nossa vida, 
chegar tarde à reunião que tínha-
mos previsto, ou se calhar até nem 
chegar porque, podemos ter de 
chamar o reboque para nos levar 
até ao próximo carregador. Há que 
continuar a investir seriamente 
nesta área.

Qual foi a principal barreira que 
teve quando adquiriu o carro 
elétrico?

Os carregadores foram o principal 
obstáculo, como já falei, e ainda 
continuam a ser. Agora menor, 
mas continuam a ser um obstácu-
lo. De resto, não; tranquilo… com-
pletamente! É guiar no silencio, 
ouvir a música com outra qualida-
de, fazer uma viagem muito mais 
sossegada e, dentro da cidade, é 
guiar de uma forma muito mais 
tranquila. Vamos apenas focados 
na necessidade de chegar do pon-
to A ao ponto B com o carro, com 
uma condução muito, muito sim-
ples. A forma como estes motores 
evoluem dá-nos uma tranquilida-
de imensa em qualquer viagem, 
principalmente na viagem citadi-
na, onde não precisamos de parar. 
Mete primeira, mete segunda, pri-
meira, trava, ponto de embraia-
gem, aquelas coisas todas. O elé-
trico é um outro paradigma. 

Podemos dizer: “os carros auto-
máticos são assim”! Não são, são 
mais ou menos assim.

Acha que, por ser figura pública, 
tem responsabilidade sociais e 
ecológicas acrescidas?

Acho que sim. Quando eu com-
prei o carro era giro ver algumas 
pessoas a abordarem-me e a 
querer saber mais sobre o carro.  
Acho que, de alguma forma, in-
fluenciei as pessoas a pensarem, 
pelo menos, no planeta e na ne-
cessidade de fazerem outras op-
ções, como uma bicicleta ou uma 
moto elétrica, ou apenas no facto 
de poderem não estar todos os 
dias a queimar combustíveis fos-
seis, fazendo claramente a mes-
ma vida com as necessidades que 
têm de deslocação.

Está nos seus planos voltar a 
ter uma viatura a combustível 
fóssil?

Eu tenho as duas opções dentro 
da família, pela necessidade que 
tenho de fazer viagens longas, no-
meadamente Porto-Lisboa e Lis-
boa-Porto, onde o elétrico é uma 
opção, mas ainda tem essa limita-
ção. Quando ela deixar de existir, 
por mim muda-se completamente 
o paradigma. Não esta no horizon-
te andar para trás; claramente te-
mos de andar para a frente, e para 
a frente é o elétrico. 

Que características é que o 
João Fernando Ramos procura 
numa próxima viatura elétrica?

VozAO UTILIZADOR

“Tranquilo…completamente! 
É guiar no silêncio, ouvir a 

música com outra qualidade, 
fazer uma viagem muito mais 

sossegada e, dentro da cidade, 
é guiar de uma forma muito 

mais tranquila.



Capacidade de bateria. Eu evoluí 
agora na versão do carro que já 
tinha, porque este motor é ainda 
mais agressivo e simpático. Mas 
os motores elétricos são já fantás-
ticos, portanto procurarei sempre 
este compromisso de ter um bom 
motor, que garanta uma boa con-
dução, uma boa capacidade de 
ultrapassagem, de aceleração, 
travagem, um carro equilibrado 
com boa bateria, boa autonomia, 
que terá que andar acima dos 
300 quilómetros, que é a viagem 
mínima das mais longas.

Teve alguma aventura, além da 
que referiu com o Zoe, que lhe 
ficasse na memória? 

Algumas. No início, resolvemos 
ir passear um fim de semana e, 
por isso, perguntámos a uma se-
nhora se havia uma ficha para 
carregar o carro e, quando lá 
cheguei, a senhora ficou muito 
assustada, porque achava que 
lhe ia deitar a luz abaixo. E quan-
do eu liguei a ficha, a senhora 
olha para mim muito surpreendi-
da porque não aconteceu nada. 

Já conseguiu convencer al-
guém a aderir aos elétricos?

Diretamente não, porque eu não 
vendo carros elétricos, mas acho 
que algumas das pessoas que tive-
ram contacto com o meu carro, e 
com a minha experiência ficaram, 
pelo menos, curiosas. Não sei se 
por influência ou não, a verdade é 
que muitos amigos meus já fize-
ram essa opção, mas eu acho que 
é a inteligência deles que começa 
a funcionar e vão olhando e vão 
copiando. Curiosamente, nenhum 
deles comprou da mesma marca 
que eu e alguns até fazem compa-
rações. É curioso porque, até den-
tro dos carros elétricos, quem gos-
ta de carros – que é o meu caso 
– acaba depois por encontrar ou-
tros pontos de interesse e compa-
ração com outros carros.

É interessante verificar que po-
demos ter um carro à medida de 
cada um de nós. Elétrico, gasoli-
na ou diesel é, nesta altura, prati-
camente indiferente. Há gozos e 
há todos os tipo de condução li-
gados ao elétrico, alguns des-
portivos. Experimentei um des-
portivo elétrico há pouco tempo 
e fiquei encantado com aquilo. 
Era um ‘avião’ e não sei se o 
mesmo modelo a gasolina me 
convencia.

Que mensagem gostava de 
deixar a quem está a pensar in-
vestir e comprar um carro elé-
trico?

Acho que deve pensar no planeta. 
Essencialmente, a opção pode ser 
económica, porque ainda que os 
carros elétricos sejam mais caros 
do que os a gasolina, no investi-
mento inicial, se fizermos uma uti-
lização regular, percebemos que a 
conta é diferente ao longo do 
tempo. Mas o planeta merece que 
nós tenhamos algum cuidado nes-
te momento sensível e, como dis-
se no início da conversa, nós va-
mos precisar de viver aqui por 
muitos mais anos e só temos este. 
Se o estragarmos e continuarmos 
a pensar que existe sempre al-
guém que vem remendar as nos-
sas asneiras…

NÃO PERCA a entrevista  
completa em www.greenfuture.pt 

O planeta merece que nós tenhamos algum cuidado neste 
momento sensível e nós vamos precisar de viver aqui 

por muitos mais anos e só temos este.“

https://greenfuture.pt/2021/04/09/voz-ao-utilizador-joao-fernando-ramos-parte-i/
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Contratação:

de produção a outros fabricantes, 
que de outra forma seriam utiliza-
dos para satisfazer necessidades 
internas – a JAC Motors da China, 
por exemplo. Por último, e mais 
interessante, novas empresas que 
tenham desenvolvido uma plata-
forma elétrica podem conceber 
e fabricar veículos de acordo com 
as especificações dos clientes – a 
Arrival do Reino Unido, por exem-
plo. Analisaremos, de seguida, es-
tes três modelos.

Estas várias abordagens à pro-
dução de veículos chegam numa 
altura em que o espaço da mo-
bilidade está a sofrer uma trans-
formação radical. Uma série de 
startups estão a tentar tornar-se 
marcas automóveis de pleno direi-
to, emergem novos conceitos de 
mobilidade, tais como robotáxis e 
shuttles autónomos, e a eletrifica-

INVERSAMENTE, os fabrican-
tes emergentes carecem fre-

quentemente dos meios, volumes 
e/ou conhecimentos para criarem 
a sua própria unidade de monta-
gem. Podem também resistir a 
acrescentar um risco de produ-
ção (ver o ‘inferno de produção’ 
da Tesla) aos necessários riscos 
de engenharia, de adaptação do 
produto ao mercado e de coloca-
ção no mercado. A produção por 
contrato respondeu a estas neces-
sidades.

Emergem três modelos para lidar 
com a produção por contrato. A 
abordagem mais direta consiste 
em estabelecer uma unidade de-
dicada, que pode ser apoiada por 
capacidades de engenharia con-
tratada – a Magna Steyr, por exem-
plo. Uma segunda abordagem 
consiste simplesmente em ofere-
cer capacidades e conhecimentos 

Texto de Marc Amblard

Na indústria automóvel, todos 
os fabricantes tradicionais 
têm capacidades internas 
de montagem. No entanto, 
por vezes subcontratam 
programas específicos, 
porque os seus volumes são 
demasiado baixos – e trariam 
perturbações às grandes 
fábricas – ou exigiriam uma 
nova unidade de produção, 
para a qual os fabricantes 
podem não estar preparados 
ou financeiramente aptos para 
investir. 

uma abordagem 
‘light’ ao mercado 
automóvel?
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Estas várias abordagens à produção de veículos 
chegam numa altura em que o espaço da mobilidade

está a sofrer uma transformação radical. 
“

ção permite novas formas de con-
ceber e construir veículos.

Contratação dedicada

Nas áreas da eletrónica e indústria 
aeroespacial, a Foxconn – o maior 
produtor de iPhones da Apple – 
ou a Flex são conhecidos por pro-
duzirem sob contrato para os seus 
clientes, que muitas vezes não têm 
capacidades próprias de produ-
ção. Estas empresas investem em 
recursos e conhecimentos de pro-
dução genéricos, e oferecem os 
seus serviços de montagem e ges-
tão de cadeias de fornecimento.

Na indústria automóvel, o maior 
fabricante por contratos é a Magna 
Steyr, uma subsidiária da Magna, 
um fornecedor de primeira linha 
(Tier 1). Na sua fábrica de Graz, na 
Áustria, a empresa produz atual-

mente veículos para a Mercedes-
-Benz (Classe G), BMW (Série 5 e 
Z4), Toyota (Supra) e Jaguar-Land 
Rover (e-Pace, i-Pace). A empre-
sa também abriu uma unidade na 
China, onde produz um SUV para 
a Beijing Electric Vehicle Co., e 
está a considerar uma terceira fá-
brica nos Estados Unidos. As uni-
dades existentes têm uma capaci-
dade anual de 170.000 e 180.000 
veículos, respetivamente.

A Magna Steyr está posicionada 
de forma única como fornecedor 

‘Tier 0,5’, uma vez que se pode 
apoiar no negócio de componen-
tes/sistemas da sua empresa-mãe. 
Isto permite-lhe oferecer capaci-
dades de sourcing e engenharia 
de veículos, além da montagem 
e gestão da cadeia de forneci-
mento. Graças a esta combinação 
única, a Magna Steyr vai desenvol-
ver e produzir o primeiro veículo 
da Fisker, o Ocean, na plataforma 
da Magna, uma vez que a startup 
sediada na Califórnia carece do 
capital para investir na produção 
própria.

Pode também lembrar-se do con-
cept car da Sony, o Vision-S, apre-
sentado no CES 2020. No evento 
deste ano, a empresa redobrou 
esforços e apresentou alguns dos 
seus parceiros industriais, incluin-
do a Magna Steyr para a enge-
nharia e produção do veículo. A 
Sony tem uma marca forte, vasta 
capacidade em eletrónica e sof-
tware, mas não tem experiência 
em engenharia ou produção auto-
móvel. A Apple pode muito bem 
ser a próxima, com um estratégia 
semelhante.

A outra empresa de produção por 
contrato bem establecida é a Val-
met Automotive, que entregou, 
até à data, 1,7 milhões de veícu-
los. A empresa finlandesa produz 
atualmente veículos para a Merce-
des-Benz (Classe A e GLC), depois 
de ter já montado automóveis 
para a Porsche e a Fisker (Karma). 
A empresa também tem desen-
volvido conhecimento especiali-
zado em veículos elétricos, a nível 
de engenharia e de produção (por 
exemplo, packs de baterias).
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A Foxconn é o novo jogador deste 
mercado, uma vez que os volumes 
de smartphones estão a estabili-
zar. A empresa de Taiwan come-
çou a abastecer a indústria auto-
móvel com conectores e ecrãs há 
mais de dez anos, mas aumentou 
drasticamente a sua ambição, re-
centemente. Nos últimos meses, 
a Foxconn apresentou a sua pró-
pria plataforma elétrica, anunciou 
acordos de produção por contrato 
com a Byton (para o M-Byte) e a 
Fisker (para o seu segundo veí-
culo), e está alegadamente em 
conversações com a Fiat-Chrysler 
[agora parte da Stellantis] para 
estabelecer uma joint venture de 
produção na China.

Uma vez que o gigante de Taiwan 
é ainda inexperiente na área auto-
móvel, formou também uma joint 
venture 50-50 com o fabricante 
chinês Geely (proprietário da Vol-
vo, maior acionista da Daimler, 
etc.) para fornecer serviços de 
consultoria automóvel relacio-
nados com veículos completos, 
sistemas de propulsão e compo-
nentes, combinando os conheci-
mentos das duas empresas a nível 

OpiniãoCOLUNA DE

de produção industrial e indústria 
automóvel, respetivamente. Esta 
iniciativa ajudará a Foxconn, ou a 
sua joint venture com a Geely, a 
tornar-se um forte concorrente da 
Magna Steyr.

Partilhar capacidades de 
produção e conhecimentos 
técnicos

A indústria automóvel é um ne-
gócio muito intensivo em capital: 
uma fábrica totalmente finalizada 
custa milhares de milhões de dó-
lares. O volume é crítico, e a uti-
lização da capacidade instalada é 
uma métrica essencial. A procura 
por uma maior utilização e retor-
no do investimento pode levar os 
fabricantes a montarem veículos 
sob contrato para outros constru-
tores, evitando, no entanto, con-
correntes diretos, se possível.

Esta abordagem é atualmente uti-
lizada pela empresa chinesa JAC 
Motors, que estabeleceu uma 
parceria com a NIO para produzir 
os veículos do novo fabricante de 
elétricos, depois de este ter aban-
donado os planos de desenvolvi-

mentos de capacidades próprias. 
Isto reduziu drasticamente as ne-
cessidades de capital da NIO e 
proporcionou à JAC um volume 
adicional de 44.000 veículos, no 
ano passado. Agora que a NIO 
está a ganhar espaço no mercado 
e força financeira, planeia entrar 
no capital do seu parceiro, de for-
ma a controlar conjuntamente a 
produção. O recurso à subcontra-
tação foi um trampolim.

Da mesma forma, a Geely está 
agora a oferecer produção por 
contrato. O rápido crescimento 
da utilização da capacidade do 
fabricante nas suas onze fábricas 
caiu de 85% em 2017 para 59% 
em 2019, e provavelmente ainda 
mais em 2020. Mesmo sem aten-
der ao ponto de equilíbrio finan-
ceiro, esta baixa utilização deixa 
uma margem significativa para 
maiores retornos. Um primeiro 
contrato chegou com a Faraday 
Future, para produzir o sedan F91, 
em parceria com a Foxconn.

É também interessante notar que 
a Geely acaba de anunciar a Jidu 
Auto, uma joint venture com a 



GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº4 - ABR 21 19

Outras startups estão a abordar o mercado de uma forma 
ligeiramente diferente. A REE, a Applied EV e mais algumas empresas, 

desenvolveram skateboards elétricos – e, por vezes, autónomos.
“

Baidu, rival chinês da Google, 
para desenvolver, fabricar, vender 
e prestar serviços de veículos elé-
tricos. A Geely contribuirá com as 
suas capacidades de engenharia 
(aproveitando a sua arquitetura EV 
aberta) e de produção, e a Baidu 
fornecerá software para veículos, 
incluindo o sistema aberto de 
condução autónoma desenvolvi-
do pela sua divisão Apollo.

Por último, ouvimos recentemente 
rumores de conversações entre a 
Apple e fabricantes estabelecidos, 
como a Hyundai-Kia e a Renault-
-Nissan-Mitsubishi, para possivel-
mente desenvolver e produzir o 
seu hipotético futuro veículo. Tal 
como a Sony, não faria definiti-
vamente qualquer sentido para 
a Apple entrar na engenharia ou 
produção de veículos, uma vez 
que estas atividades requerem 
conhecimentos profundos e di-
luiriam as estratosféricas margens 
brutas da empresa – o capital não 
é aqui uma questão.

A abordagem com base no 
skate elétrico

A abordagem mais radical e ino-
vadora na produção por contrato 
baseia-se no novo conceito de 

plataforma elétrica, que rapida-
mente ganhou espaço em toda 
a indústria, quer nos fabricantes 
tradicionais, quer nas startups. O 
‘chassis rolante’ elétrico tornou-se 
uma base de marca branca sobre 
a qual se podem fixar carrocerias 
específicas de diferentes marcas.

O exemplo mais marcante desta 
abordagem é o contrato assinado 
pela Amazon com o novo fabri-
cante norte-americano Rivian, para 
100.000 furgões elétricos de distri-
buição. O veículo vai aproveitar a 
plataforma que sustentará o pró-
ximo SUV R1S e a pickup R1T da 
Rivian. A empresa está a conceber 
a carrinha de acordo com as espe-
cificações da Amazon e iniciará a 
produção no próximo outono.

Da mesma forma, a Arrival, sedia-
da no Reino Unido, introduziu um 
versátil furgão elétrico, associado 
ao conceito de micro-fábricas, que 
requerem cerca de 50 milhões de 
dólares de investimento para um 
volume de produção até 10.000 
unidades por ano. Isto oferece a 
opção de instalar capacidade em 
múltiplas localizações e respon-
der às necessidades locais com 
produtos à medida. A empresa já 
recebeu uma encomenda da UPS 
para 10.000 carrinhas.

Outras startups estão a abordar 
o mercado de uma forma ligeira-
mente diferente. A [israelita] REE, 
a Applied EV, da Austrália, e mais 
algumas empresas, desenvolve-
ram skateboards elétricos – e, 
por vezes, autónomos. Enquanto 
estas empresas poderão não ter 
de se envolver na produção por 
contrato per se, os seus produtos 
são uma base excelente, sobre a 
qual outras podem desenvolver e 
montar veículos com finalidades 
específicas. A redução do âmbito 
da engenharia, instrumentação e 
montagem para a ‘cobertura’ do 
veículo reduz grandemente as 
necessidades de capital e conhe-
cimento.

As abordagens de produção por 
contrato analisadas acima resul-
tam em menores barreiras à en-
trada no mercado automóvel, 
oferecendo acesso a recursos e 
conhecimentos especializados, 
de capital intensivo. A combina-
ção de engenharia por contrato 
e, possivelmente, a utilização de 
skates elétricos de marca branca 
permitem a entrada de novos in-
tervenientes no mercado, o que 
proporcionará uma maior diver-
sidade de produtos e uma maior 
concorrência.

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

As Motas ELÉTRICAS 



GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº4 - ABR 21 21

MAIS DE CEM ANOS depois da invenção da motocicleta, a história pare-
ce repetir-se. À data, uma constelação de pequenas empresas tentaram 
a sorte no novo mercado dos veículos motorizados de duas rodas. Hoje, 

à medida que a mobilidade elétrica se desenvolve de forma cada vez mais rápida, 
são também dezenas as startups que se lançaram no mercado com novos modelos 
totalmente elétricos, prenunciando uma verdadeira revolução no setor.

Na última década, a tecnologia de baterias e motores elétricos conheceu enormes 
avanços, com progressos notáveis a nível de autonomia e desempenho, a par de 
uma descida consistente dos custos de produção, criando assim as condições para 
o surgimento de marcas dedicadas exclusivamente ao desenvolvimento de motas 
elétricas. Existe já um número assinalável de marcas consolidadas neste mercado, 
como a italiana Energica ou a norte-americana Zero, e também as marcas tradicio-
nais, como a Harley-Davidson e a Vespa, lançaram as suas primeiras propostas to-
talmente elétricas. Os grandes fabricantes japoneses e europeus não podem deixar 
de estar atentos a esta tendência, tendo seguramente planos para seguirem este 
caminho, num futuro próximo.

Existe atualmente no mercado uma miríade de propostas de motas elétricas, de to-
dos os estilos e para todo o tipo de utilização ou terreno; e também cada vez mais 
rápidas, mais eficientes, mais seguras e mais conectadas. A nível de desempenho, 
em particular, prometem aproximar-se rapidamente das motas equipadas com mo-
tores de combustão interna similares – e, em alguns casos, até as superarem –, com 
um vasto conjunto de benefícios associados: (muito) menos ruído, binário totalmen-
te disponível de forma imediata, arquiteturas e possibilidades de design totalmente 
novas, mais tecnologia e custos de manutenção reduzidos.

Porque a mobilidade elétrica em duas rodas é muito mais do que scooters e trotinetes 
adaptadas à mobilidade urbana, selecionámos alguns dos projetos e modelos 100% elé-
tricos mais arrojados e mais marcantes da atualidade, capazes de oferecer aos fãs toda a 
diversão e liberdade de uma mota, com zero emissões.

BMW Motorrad Vision DC Roadster
A BMW revelou a versão elétrica da sua icóni-
ca Motorrad em 2016. Denominada BMW Mo-
torrad Vision DC Roadster, este motociclo futu-
rista integra componentes de alta tecnologia, 
em materiais como fibra de carbono e alumínio, 
que permitem reduzir o peso para aumentar o 
desempenho, além de transmitirem uma estéti-
ca moderna. O motor elétrico encontra-se sob a 
bateria, com ligação direta ao eixo universal. Um 
conceito apresentado em 2019, os dados de de-
sempenho da Motorrad elétrica ainda não foram 
revelados pela marca alemã.
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MotasELÉTRICAS

Zero SR

Com um design característico e uma ergonomia 
desportiva, a Zero SR é uma das mais recentes 
propostas elétricas da Zero Motorcycles. Com 
uma velocidade máxima de 164 km/h, tem na au-
tonomia o seu argumento mais forte, registando 
uns impressionantes 288 quilómetros – o modelo 
com a maior autonomia de toda a gama Zero. O 
carregamento pode ser efetuado em apenas 2 
horas (95%).

Energica Ego
A Energica Ego é a primeira mota italiana to-
talmente elétrica. Revelada publicamente em 
2013, apresenta uma estética curvilínea e um 
estilo desportivo. Com 136 cavalos de potên-
cia e uns notáveis 215 Nm de binário – 0 aos 
100 km/h em 3 segundos e velocidade máxima 
de 240 km/h –, só os condutores mais circuns-
pectos deverão conseguir aproximar-se dos 149 
quilómetros de autonomia declarada. O ponto 
positivo: a bateria de 13,4 kWh carrega rapida-
mente.

Victory Empulse TT
A marca americana Victory apresenta-se no mer-
cado das zero emissões com a Empulse TT, lan-
çada em 2016 pela Brammo, marca de motores 
elétricos e baterias entretanto adquirida pela 
Polaris. A Empulse TT possui linhas idênticas 
aos modelos citadinos das marcas japonesas e 
europeias e utiliza um quadro de alumínio para 
maior leveza e flexibilidade. A bateria de 10,4 
kWh proporciona uma autonomia entre 95 e 135 

quilómetros.

Lito Sora
No mercado desde 2014, a Lito Sora foi a primeira 
superbike elétrica do mundo. Equipada com uma ba-
teria de 12 kWh é capaz de acelerar dos 0 aos 100 
km/h em 4 segundos. A Sora introduziu características 
avançadas como a ignição por cartão, a possibilidade 
de ajustamento dos assento e o sistema touchscreen. 
A segunda geração desta cruiser elétrica de luxo está 
prestes a chegar ao mercado, com um estilo mais mo-
derno, mais veloz – menos 1 segundo do 0 aos 100 
km/h – com mais autonomia e carregamento mais rá-
pido. A Lito vende diretamente aos clientes, e a Sora 
2 terá um preço de cerca de 70.000 euros, excluindo 
taxas e despesas de transporte.
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Damon Hypersport Premier
A startup canadiana Damon Motorcycles reve-
lou em 2020 o seu mais recente projeto elétrico, 
a Hypersport Premier. Uma das principias caracte-
rísticas desta mota, que já tinha pré-reservas ainda 
antes de entrar em produção, é a sua versatilidade, 
oferecendo a possibilidade de ajustar a ergonomia 
ao tipo de condução pretendida, através de um 
simples botão. A Hypersport Premier regista uma 
potência de 160 kW e uma impressionante veloci-
dade máxima de 322 km/h.

Tacita T-Race Diabolika
Em 2014, a marca italiana Tacita apresentou o 
modelo de zero emissões T-Race Diabolika, 
em desenvolvimento desde 2009. Além do vi-
sual agressivo, as características mais marcan-
tes deste modelo são o corpo em kevlar e fibra 
de carbono, a caixa de 5 velocidades com em-
braiagem hidráulica e os pneus de 19 polega-
das. Com a bateria de 10,6 kWh – está também 
disponível uma mais pequena, de 5,3 kWh – a 
Diabolika tem uma autonomia de cerca de 200 
quilómetros.

Arc Vector
Concebida e projetada na cidade inglesa de Co-
ventry, a Arc Vector é considerada uma das motas 
elétricas mais avançadas do mundo. De aparência 
futurista, destaca-se um braço oscilante monoco-
que em fibra de carbono desenvolvido pela Arc em 
parceria com a Riba, fornecedora do campeonato 
Moto GP. Em termos de desempenho, acelera dos 
0 aos 100 km/h em 3,2 segundos, com velocidade 
máxima limitada a 200 km/h. Impressiona também 
pela autonomia de 436 quilómetros (ciclo NEDC) e 
pela possibilidade de carregar a bateria Samsung 
de 399 V e 18,8 kWh em apenas 40 minutos.

Brutus V9
A Brutus Electric Motorcycle tem na impressio-
nante V9 um dos seus modelos mais carismáti-
cos. Equipada com uma suspensão traseira dual 
shock e pesando 355 quilogramas, esta cruiser 
no melhor estilo americano tem 88 cavalos e re-
gista uma velocidade máxima de 185 km/h. A 
Brutus comercializa a V9 com duas opções de 
baterias: 18,8 ou 33,7 kWh.
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Fuell Fllow
Com a Fllow, a marca franco-americana Fuell 
procurou desenvolver uma mota elétrica capaz 
de afastar definitivamente a ‘ansiedade de ba-
teria’ que faz hesitar muitos consumidores quan-
do consideram a mobilidade elétrica. Com uma 
autonomia de 214 quilómetros e um tempo de 
carregamento de apenas 30 minutos, a elegante 
e futurista Fllow regista uma velocidade máxima 
de 136 km/h e 2,7 segundos dos 0 aos 100 km/h. 
Está ainda equipada com várias soluções de se-
gurança, como ABS e sistema anti-colisão.

Energica Eva Ribelle
A marca italiana Energica encantou os fãs com o 
modelo Eva Ribelle, uma novidade de 2020 que 
apresenta uma silhueta com muito estilo. Uma das 
principais características desta mota é a presença de 
um sistema de manutenção da bateria para longos 
períodos de inatividade. Quanto à performance, a 
Eva Ribelle regista uma autonomia próxima de 400 
quilómetros, uma potência de 143 cavalos e uma ve-
locidade máxima de 200 km/h, acelerando até aos 
100 km/h em 2,8 segundos. Em apenas 42 minutos, 
a Energica Eva Ribelle está pronta para seguir via-
gem com 80% de carga na bateria.

Lightning Strike
De aparência e tecnologia semelhantes à LS-218, 
a Lighting revelou também o modelo Strike. Ape-
sar de registar índices de menor resistência quan-
do comparada com a sua irmã, o modelo Strike 
foi concebido para combinar elementos de de-
sempenho, condução, conforto e eficiência ae-
rodinâmica, com o objetivo de aumentar a auto-
nomia em velocidades mais elevadas. Na versão 
standard, o motor é capaz de produzir 90 cavalos, 
levando a Lightning Strike a atingir uma velocida-
de máxima de 217 km/h.

Lightning LS-218
Considerada a mota mais rápida do mundo, a Li-
ghtning LS-218 tem uma potência de 200 cavalos 
e 228 Nm de binário. Cumpre o sprint dos 0 aos 
100 km/h em 2,2 segundos e recupera dos 160 
aos 240 km/h em apenas 2 segundos. A velocida-
de máxima: uns vertiginosos 350 km/h – ou 218 
mph, a inspiração do nome desta mota despor-
tiva. A Lightning declara que a bateria de 380 V 
e 12 kWh garante uma autonomia de 160 a 190 
quilómetros em “velocidade de autoestrada”, 
existindo ainda duas outras opções: 15 e 20 kWh.

MotasELÉTRICAS



   

2021 Glenn H. Curtiss Founders Edition
A Confederate Motors levou a cabo uma operação 
de rebranding em 2017, passando a chamar-se Cur-
tiss Motorcycles, anunciando simultaneamente que 
passaria a produzir exclusivamente motas elétricas, 
em parceria com a Zero Motorcycles. A nova Glenn 
H. Curtiss Founders Edition é o primeiro modelo da 
‘nova’ marca, e oferece uma potência constante de 
87 cavalos e máxima de 120 cavalos. Foram desen-
volvidas apenas 15 unidades – de fabrico manual e 
entregues a partir do início do verão –, com um custo 
individual superior a 97.000 euros. A partir do inverno 
2022, a Curtiss vai disponibilizar a One, muito pare-
cida à Founders Edition, com a produção limitada a 
apenas 100 unidades por ano.

Lacama
Em 2018, a startup Italian Volt apresentou a Lacama, 
a sua primeira mota 100% elétrica. Esta e-roadster 
de traços luxuosos destaca-se por ser compacta, 
versátil e personalizável de acordo com as preferên-
cias e necessidades dos clientes. A produção é limi-
tada (reservas a pedido) e tem um valor aproximado 
de 40.000 euros. 

A próxima geração da Lacama elétrica estará na es-
trada em 2022.  

Johammer J1.200
Com base na ideia de que as motas elétricas são 
o futuro, a marca austríaca Johammer apresentou, 
em 2014, a arrojada J1.200, uma mota com um de-
sign ao qual é impossível ficar indiferente. Apresen-
tando um sistema de direção único, com a forquilha 
paralela ao solo e equipada com uma inovadora 
tecnologia energética, a J1.200 é impulsionada por 
um motor síncrono de 11 kW, que lhe permite atin-
gir 120 km/h. A bateria, com capacidade de 12,7 
kW/h, permite que esta mota elétrica registe uma 
autonomia de 200 quilómetros.

Harley-Davidson LiveWire
Em 2019, a Harley-Davidson entrou inespera-
damente no mercado das motas elétricas, apre-
sentando a LiveWire. Considerada por muitos 
um dos melhores motociclos da atualidade, a 
LiveWire tem um desempenho notável em estra-
da, registando uma velocidade máxima de 180 
km/h e acelerando dos 0 aos 100 km/h em 3,3 
segundos. Com uma bateria de 15,5 kW/h, esta 
Harley tem uma autonomia em cidade de 235 
quilómetros.
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EntrevistaPARA LEREntrevistaPARA LER

Queremos que os leitores da 
Green Future AutoMagazine 
conheçam melhor a Maria Sam-
paio. Como se apresenta?

Sou uma mulher, artista, que 
gosta da natureza, que gosta de 
criar, de restaurar, de cantar e 
de atuar. Uso a minha arte para 
ser ativa em assuntos sociais que 
me inquietam e luto diariamente 
pela equidade.

Quais são as maiores dificulda-
des em ser uma influenciadora 
digital? Há espaço para todos 
que queiram seguir o mesmo 
caminho que o seu?

Há espaço para todos! Sejam vo-
cês mesmos! O que sinto é que 
já chega de mostrar vidas perfei-
tas, super-nocivas para os jovens 
que nos seguem! Somos todos 

seres defeituosos, que choram, 
sangram e têm problemas! Sinto 
que depois de uma onda superfi-
cial que a rede social nos trouxe, 
toda a verdade é necessária e es-
tamos com sede dela!

Como é o seu relacionamento 
com as redes sociais? Sendo 
uma figura pública, conside-
ra que tem responsabilidades 
acrescidas enquanto utilizado-
ra de uma rede social?

Claro que sim. Tendo um públi-
co que me segue, tenho a obri-
gação de falar sempre sobre as-
suntos que penso que tenhamos 
de mudar, de forma a termos um 
mundo melhor, sempre de uma 
forma clara e com amor, não es-
quecendo as experiências e ideo-
logias de cada um. O respeito é a 
palavra-chave que cada vez mais 

A Green Future 

AutoMagazine entrevistou 

a blogger, atriz e artista 

Maria Sampaio. Com 

uma forte presença nos 

canais online, a nossa 

convidada abordou – entre 

muitos assuntos – de que 

forma estes meios podem 

sensibilizar os mais jovens 

para a adoção de práticas 

mais sustentáveis.

Entrevista com Maria Sampaio
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sentimos falta nas redes sociais.

Como artista e influenciadora, 
vê nas redes sociais um bom 
canal de sensibilização para as 
temáticas ambientais e sociais? 
Porquê? Temos formas de medir 
o impacto e aceitação dos utiliza-
dores das redes sociais perante 
estes esforços de sensibilização?

Eu sinto que, através das minhas 
redes, já consegui fazer com que 
pessoas pensassem em assuntos 
em que não iriam pensar ou vi-
ram temas nos quais começaram 
a pensar, questionando cada vez 
mais! A tomada de consciência, 
em vez do ataque ou do cance-
lamento, é extremamente neces-
sária nos dias que correm! Tanto 
social como ambiental, até por-
que está tudo ligado!

Reparamos que a Maria é uma 
defensora da adoção de práti-
cas sustentáveis amigas do am-
biente. Quais considera ser as 
medidas que devem ser ado-
tadas para o planeta se tornar 
mais ‘habitável’ e sustentável?

Penso que cada um de nós tem 
de começar com baby steps: re-
ciclagem é um deles, não atirar 
beatas para o chão, usar, talvez, 
energias renováveis em casa e di-
minuir o consumo animal. Assim 
todos trabalhamos para um mun-
do mais saudável e sustentável.

Atualmente, existe a necessi-
dade da redução da pegada de 
carbono e, com isso, a inevita-
bilidade de encontramos for-
mas de mobilidade mais sus-
tentáveis. Esta é, também para 
si, uma preocupação?

Claro que sim! Penso que os 
carros elétricos têm de ser subs-
tancialmente mais acessíveis. 
Sempre que posso, em viagem 
longas, vou de comboio, e pen-
so que um aumento da rede de 
transportes nacionais pode tam-
bém contribuir para que as pes-

soas não usem tanto o automóvel! 
Mas há um caminho ainda longo 
pela frente! Boleias, andem de bo-
leia! Se vão 5 pessoas para o mes-
mo local, não levem 5 carros, orga-
nizem-se. Isto ajuda nas despesas 
mensais e o planeta agradece.

A saúde do planeta está intima-
mente ligada ao nosso próprio 
bem estar. A curto prazo, con-
sidera que o ser humano está 
disposto a abdicar do seu inte-
resse próprio em prol do futuro 
sustentável do planeta?

Eu gostaria que sim, mas se as 
grandes empresas, que controlam 
o mundo, e os líderes mundiais 
continuarem mais preocupados 
com o lucro do que com o plane-
ta, pouco ou nada muda, infeliz-
mente! Temos de ter consciência 
do que podemos fazer e onde 
devemos investir o nosso dinhei-
ro! Procurem empresas e produtos 
biológicos e sustentáveis. Ingiram 
maioritariamente vegetais!

Uma vez que os millennials são 
muito social media focused e 
que gostam de acompanhar as 
tendências (e figuras públicas), 
julga que deveria existir um es-
forço coletivo de personalida-
des para uma maior promoção 
de um futuro sustentável?

As crianças e os jovens são o fu-
turo de amanhã! Portanto, tanto 
nas social media como na teleco-
municação e educação escolar, 
temos de ensinar a respeitar! Aci-
ma de tudo o outro e o planeta!

Como idealiza o nosso futuro?

Eu idealizo um futuro com mais 
educação, com mais amor ao ou-
tro e ao planeta e com mais res-
peito. É essencial que as pesso-
as percebam que todos fazemos 
parte de um ciclo e que se cada 
um fizer o seu papel, e claro as 
entidades e instituições quebra-
rem este ciclo de luta pelo po-
der, tudo pode mudar!

NÃO PERCA a entrevista  
completa em www.greenfuture.pt 

https://greenfuture.pt/2021/03/26/entrevista-maria-sampaio-atriz-e-artista/
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Comentário DO MÊS

É possível vender automóveis 
exclusivamente online?

Comentários à

Nova 
Estratégia 
Digital

“

Temos vindo a as-
sistir à digitaliza-
ção e à adopção 

do canal online por parte de 
vários sectores de actividade e 
o sector automóvel não é ex-
cepção. Marcas como a TESLA 
têm sido pioneiras na evolu-
ção da forma como compra-
mos automóveis e o facto de 
os consumidores terem vin-
do, nos últimos anos, a adop-
tar hábitos de consumo com 
preferência pelas compras 
online é uma mais valia para 
as marcas que estão agora à 
procura de alternativas para 
as quebras de vendas que se 
têm feito sentir.

Apesar da aquisição de um 
automóvel não ser algo que, 
à partida, o consumidor 
pense fazer online, existem 
enormes vantagens para as 
marcas terem uma presença 
forte, até porque, a geração 
que hoje em dia tem o maior 
poder de compra, os Millen-
nials, são uma geração com-

pletamente digital e que, 
muitas vezes, inicia o seu 

processo de pesquisa 

e de tomada de 
decisão, usan-
do os meios 
digitais. Acre-
dito que alguns 
consumidores 
prefiram concluir a sua com-
pra no stand de automóveis, 
mas outros o farão online. Ali-
ás prova disso é o caso que já 
falei anteriormente da TESLA.

Por outro lado, a possibilidade 
de personalização do auto-
móvel através das plataforma 
online, no conforto da nossa 
casa, é algo que pode ser um 
potenciador de negócios e 
de potenciais clientes para as 
marcas. Algo em que as mar-
cas devem apostar mais.

Acredito que as marcas que se 
adaptarem mais rapidamente 
a esta realidade serão as mar-
cas vencedoras no futuro.”

Rui Cunha
ESPECIALISTA EM ECOMMERCE E 

MARKETING DIGITAL

FORMULA XN

A possibilidade de personalização do automóvel 
através das plataformas online, no conforto da nossa casa, 

é algo que pode ser um potenciador de negócios
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“
O contexto pandé-
mico em que vive-
mos trouxe vários 

desafios para as empresas e 
o setor automóvel não é ex-
cepção.

Com todas as restrições sociais 
impostas, as marcas procuram, 
mais do que nunca, novas for-
mas de potenciar negócios e 
é aqui que entra a economia 
digital. 

À primeira vista, entrar no es-
paço digital pode parecer bas-
tante fácil e tentador, mas para 
ser bem sucedido não basta 
aplicar estratégias e táticas 
que usamos em comunicação 
offline.

Existem dois conceitos impor-
tantes, Nutrição e Lead Score, 
que vou procurar abordar de 
forma sucinta. 

Quando um potencial cliente 
decide que chegou o momen-
to de trocar de automóvel, 
quanto tempo demora para 
tomar uma decisão? Será que 
no dia seguinte está prepara-
do para comprar o seu novo 
carro? Provavelmente não, 
mas isso não significa que não 
exista a intenção de compra, 
apenas indica que o consu-
midor não está no momento 

certo para essa tomada de 
decisão.

Na maioria dos casos, quando 
a lead é capturada no website, 
landing page ou através de um 
anúncio, é imediatamente en-
viada para a equipa de vendas, 
contudo uma parte significativa 
desses contactos encontra-se 
na fase inicial da sua jornada de 
compra e, por essa razão, só se 
sentirá confortável para decidir a 
médio prazo.

É nesta altura que a frustração 
da equipa de vendas vem à su-
perfície e de repente instala-se a 
percepção de que as leads gera-
das são fracas e que o digital não 
funciona.

Para evitar que tal aconteça é im-
portante investir num processo 
de qualificação de leads, vulgar-
mente conhecido como aqueci-
mento de leads. 

Depois de gerado o contacto 
de venda, é importante manter 
o contacto nos meses que se 
seguem e a melhor forma de o 
fazer (em escala) é através de um 
ciclo de nutrição com lead score.

Um ciclo de nutrição consiste no 
desenvolvimento de uma auto-
mação que permite o envio de 
conteúdos relevantes ao longo 
do tempo (ex: 1 x newsletter por 
semana, durante 6 meses).

Neste ciclo, deve considerar di-
ferentes tipos de conteúdos, 

como um ar-
tigo de blog  
(ex: 5 formas 
de escolher a 
melhor carrinha 
familiar),  um 
testemunho em vídeo de um 
cliente, um comparativo sobre 
modelos de financiamento,  
etc. Em paralelo, o sistema de 
lead ocorre, vai atribuir pon-
tos de acordo com a interação 
com os conteúdos enviados. A 
título de exemplo: a lead abre  
o email com o testemunho e 
recebe 5 pontos, visita a pági-
na sobre financiamento e rece-
be 10 pontos e por aí adiante. 
Este processo, permite trans-
formar uma MQL (Marketing 
Qualified Lead) para SQL (Sa-
les Qualified Lead).

Quando chegar este momen-
to certo (ex: 100 pontos)  o 
contacto é passado para a 
equipa de vendas que trata-
rá de fechar negócio, agora 
que a lead foi devidamente 
qualificada pela equipa de 
Marketing.

Resta saber se a sua empre-
sa vai continuar a desperdiçar 
leads, ou se vai aumentar as 
vendas através de ciclos de 
nutrição e lead score.”

Helder Pinto 
CONSULTOR MARKETING DIGITAL

À primeira vista, entrar no espaço digital pode parecer bastante 
fácil e tentador, mas para ser bem sucedido não basta aplicar

 estratégias e táticas que usamos em comunicação offline
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Comentário DO MÊS

“
Não existe qual-
quer dúvida que, 
na actualidade, o 

meio online é fundamental 
para a estratégia de marke-
ting, comunicação e comercial 
de qualquer marca deste setor.

Não podemos ficar indiferen-
tes ao facto de que, no últi-
mo ano, fenómenos como a 
pandemia, promoveram mais 
rapidamente a aceleração e 
transformação de uma série de 
hábitos de consumo de media 
online, bem como ajudou na 
transformação de uma série de 
processos comerciais.

Neste contexto, também verifi-
camos que a maioria das marcas 
do setor, no que respeita ao pro-
cesso comercial, tem feito um 
esforço para disponibilizar no 
meio digital online ferramentas 
e plataformas que promovam 
uma tomada de decisão por 
parte do consumidor, cada vez 
mais informada e consciente.

Hoje temos um público com 
uma enorme expectativa para 
conhecer em pormenor o pro-
duto, antes mesmo de efetu-
ar qualquer contacto pessoal 
com a marca, o que obriga as 
marcas a humanizarem cada 
vez mais os seus processos di-
gitais.

Esta humanização tem 
passado por pré-

-configurado-
res de produto, 
chatbots, entre 
outros, no en-
tanto, o seu fu-
turo está numa 
maior aposta em ferramentas 
suportadas por AI (Inteligência 
Artificial), pois estas irão per-
mitir dar soluções mais ajusta-
das ao perfil e necessidade do 
cliente, minimizando cada vez 
mais o impacto da necessida-
de de um contacto pessoal fi-
sico, para com a marca.

Verificamos que esta estraté-
gia que as marcas têm ado-
tado é, sem dúvida, um ca-
minho com uma orientação à 
consolidação da venda online, 
procurando promover novos 
hábitos de consumo neste se-
tor e, permitindo, claramente, 
maximizar a experiência do 
consumidor no seu processo 
de tomada de decisão, dei-
xando-o mais confortável para 
que, num futuro próximo, pos-
samos estar, eventualmente, 
em Portugal, a negociar com 
um qualquer player internacio-
nal de venda de automóveis, 
a aquisição da nossa próxima 
viatura, sem que para isso nos 
tenhamos cruzado, alguma 
vez, fisicamente.”

João Miguel Lopes 
DOCENTE E CONSULTOR NA ÁREA 

DE MARKETING DIGITAL

Hoje temos um público com uma enorme expectativa 
para conhecer em pormenor o produto, antes mesmo de 

efetuar qualquer contacto pessoal com a marca



Assine a nossa NEWSLETTER 
e fique sempre em dia 
com as notícias
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TemaDE CAPA Volkswagen apresenta o 

ID.4

Texto de Pedro Gil de Vasconcelos

Em setembro a Volkswagen 

anunciou que, na primavera, 

seria lançado no mercado 

nacional o mais recente 

SUV compacto, eléctrico, 

do fabricante alemão. Pois 

bem, a primavera chegou e 

o ID.4 também.



Este novo elétrico 
da fabricante alemã 

possui uma bateria de 
77 kWh, que permite uma 
autonomia de até 520 km

COMEÇANDO PELO que 
está à vista, ressalta o interior 

espaçoso, confortável e dotado 
de visibilidade. Depois, perce-
bemos que quase nada do fun-
cionamento dos equipamentos 
do carro é feito com botões ou 
comandos físicos. A Volkswagen 
optou por concentrar quase to-
das as funções no ecrã central, 
táctil, 12 polegadas, que se com-
porta como um “tablet”.

Quase todas, realce-se, pois ain-
da há alguns comandos, que não 
são práticos, se colocados sobre 
um ecrã e, como tal são manti-
dos em redundância. 

Sem sair do tema do ambiente a 
bordo, que pode ser personali-
zado com diferentes opções de 
iluminação, não podemos deixar 
de realçar os comandos por voz, 
que podem ativar ações como a 

climatização e a navegação, por 
exemplo. Para fazer a activação, 
basta dizer: “Olá ID…” Em op-
ção há ainda o Head Up Display, 
que recorre a realidade aumen-
tada.

O ID.4 utiliza uma bomba de ca-
lor, aliás estreia este tipo de dis-
positivo como meio de climatiza-
ção natural e não poluente, que 
permite uma maior eficiência. O 
sistema funciona pela compres-
são de um fluido refrigerante sob 
alta pressão, sendo o calor gera-
do utilizado para aquecer o ar frio. 
Desta forma poupa-se energia da 
bateria e ganha-se autonomia.

Já vimos que o ID.4 é um SUV 
compacto, o que não vimos, pois 
não está à vista, é base, a plata-
forma MEB, já nossa conhecida 
do irmão mais velho o ID3, não 
se vê… mas adivinha-se.
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Este novo elétrico da fabricante 
alemã possui uma bateria de 77 
kWh, que permite uma autonomia 
de até 520 quilómetros, segundo 
anunciado pela marca. A bateria 
está instalada sob o compartimen-
to dos passageiros, o que garante 
um centro de gravidade baixo. O 
ID.4 é capaz de suportar cargas de 
125 kW, pelo que em 30 minutos 
o automóvel consegue armazenar 
energia suficiente para percorrer 
mais 320 km.

O motor elétrico está localizado 
no eixo traseiro e desenvolvendo 
150 kW ou 204 cv, o que permi-
te ao ID.4 acelerar dos 0 aos 100 
km/h em 8,5 segundos e atingir 
os 160 Km/h de velocidade má-
xima, regulada eletronicamente.

Um urbano, com aspirações a es-
tradista e graças a uma distância 
ao solo de 210mm, até pode pen-
sar em levar o ID.4 por caminhos 
menos bons, mas com sérios ris-
cos para as jantes de 19 polega-
das, ou 21” - em opção. 

Ao volante encontramos uma di-
recção precisa e uma carroçaria 
bastante neutra em curva, o que 
contraria a sensação dada pelo 

facto de ser um SUV e pela con-
sequente maior distância ao solo. 

Para rematar, todas as unidades 

da edição especial de lançamen-
to, a First Edition, como é o caso 
da testada, já foram vendidas no 
nosso país por 46.260€.

A Volkswagen optou por concentrar quase 
todas as funções no ecrã central tátil, 12 polegadas, 

quase se comporta como um tablet

TemaDE CAPA

NÃO PERCA o Minuto Automagazine do 
ID.4  em www.greenfuture.pt 

https://cpl3.com/
https://greenfuture.pt/2021/04/09/minuto-automagazine-volkswagen-id-4/
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Novidade

Criada para o meio urbano, 
leve, ágil e fácil de 
manusear. Eis a Tromox 
Mino, que está no mercado 
desde Fevereiro passado.

CHEGOU A Portugal a mais 
recente proposta de mobi-

lidade, inteligente, económica e 
ecológica. Mais do que uma sim-
ples moto elétrica a Tromox Mino 
distingue-se pela estética arrojada 
e dimensões compactas, tendo na 
cidade o seu habitat natural.

Este é o primeiro modelo da 
start-up chinesa, Tromox, que 
promete apresentar novas for-
mas de deslocação para curtas 

Tromox Mino



“
e médias distâncias. Aposta na 
facilidade de utilização e tem di-
mensões que garantem a acessi-
bilidade a utilizadores de todos 
os tamanhos e um peso reduzi-
do, facilitando a procura de uma 
forma prática e divertida de ir do 
ponto A ao ponto B.

Com peso total de apenas 68 kg, 
a Mino está equipada com ba-
terias de 60V/32Ah garantindo 
1200w de potência e autonomia 
superior a 100 quilómetros.

As baterias são amovíveis e facil-
mente transportáveis. Pesam 9 kg 
e o seu estado de carga e tempe-
ratura pode ser controlado a partir 
da App criada pela Tromox, que 
garante todas as informações so-
bre a máquina, mas também so-
bre a viagem, graças ao sistema 
de navegação integrado.

Dois modos de utilização (Eco e 
Sport), completo e bem legível pai-
nel LCD, ergonomia cuidada, bra-
ço oscilante em alumínio, chassis 
fabricado com recurso às mais evo-
luídas tecnologias da indústria au-
tomóvel, iluminação LED ou a for-
queta invertida são outros atributos 
da completa ficha técnica desta mi-
nimoto elétrica, criada para utiliza-
dores de todas as idades.

A Tromox Mino, como vimos aci-
ma, está já presente no mercado 
nacional e, por isso, resta dizer 
que o preço é de 3490,00 Euros.

NÃO PERCA o Minuto Automagazine da 
Tromox Mino  em www.greenfuture.pt 

https://greenfuture.pt/2021/04/09/minuto-automagazine-tromox-mino/
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OpiniãoARTIGO DE

CURIOSA É A forma como foi 
classificado este evento, que 

foi anunciado como “Concours 
des Voitures sans Chevaux”, ou 
seja, “competição de carros sem 
cavalos”. Era uma novidade, 
pois, naqueles tempos, a mobi-
lidade era essencialmente asse-
gurada por veículos puxados por 
animais. Imaginem agora o qua-
dro sanitário, onde inúmeros ca-
valos, mulas e afins proliferavam, 
deixando os seus excrementos 
nas mais charmosas avenidas das 
capitais de todo o mundo. Maus 
cheiros e doenças associadas a 
este cenário, eram recorrentes.  

Não há dúvidas que nestes 
tempos, o automóvel com pro-
pulsão mecânica chegou para 
ajudar a despoluir e melhorar 
significativamente as condições 
sanitárias das cidades. Na altu-
ra, o baixo nível de emissões de 
poluentes, emanadas dos esca-

Competição automóvel mais 
amiga de todos

pes, não preocupava e as cida-
des livraram-se da pestilenta e 
perigosa mixórdia deixada pe-
los animais.

Voltando às corridas de automó-
veis, estas começaram a aparecer 
por todo o lado, transforman-
do-se na montra desta indústria. 
Mais de um seculo se passou e 
muito se evoluiu, em especial no 
capítulo da segurança, perfor-
mance e no negócio, com inova-
ção nas transmissões televisivas 

e utilização de plataformas dife-
rentes das convencionais…tudo 
mudou muito, menos a sustenta-
bilidade dos eventos.

Apenas na segunda década do 
seculo XXI, e com a necessidade 
de os fabricantes associarem uma 
imagem mais “verde” às suas 
marcas, se começaram a estudar 
novas formas de estar no despor-
to automóvel.

A fórmula 1 passou a ser híbri-

Foi ainda no seculo XIX 
que se disputou a primeira 
competição automóvel, 
organizada pela revista “Le 
Petit Journal “. Com percurso 
entre Paris e Rouen, reza a 
história que foi ganha por 
um Peugeot conduzido por 
Georges Lemaitre.

Texto de Paulo Almeida
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da, nasceu a fórmula E, e foram 
aparecendo outras competições, 
com menos notoriedade, mas 
igual vontade de fazer acontecer.   

E em Portugal? Passou-se algo de 
diferente no desporto automóvel? 

Aproveitando um processo de 
reorganização dos quadros com-
petitivos a entidade federativa, 
aceitou a proposta do CCP para, 
pela primeira vez, se trazer para 
Portugal uma competição auto-
móvel, com emissões zero.

Como não temos ainda muitas 
viaturas elétricas de competição, 

a solução seria promover even-
tos com veículos de série, onde a 
velocidade não é a componente 
fundamental, mas sim, a regulari-
dade e o consumo. Nasceu assim 
a primeira competição automóvel 
de emissões zero em Portugal, o 
Oeiras Eco Rally - Portugal, even-
to internacional integrado no cam-
peonato da FIA - Federação Inter-
nacional do Desporto Automóvel.

Fez-se história naquele 10 de Ju-
nho de 2018, momento eterni-
zado na foto, com todos os que, 
naquele dia abriram um novo ca-
pítulo do desporto automóvel em 
Portugal. 

Sobre o autor
Paulo Almeida é Presidente da Comissão Organizadora do Oeiras Eco Rally – 
Portugal

“ Apenas na segunda 

década do seculo XXI, e 

com a necessidade de os 

fabricantes associarem uma 

imagem mais “verde” às suas 

marcas, se começaram a 

estudar novas formas de estar 

no desporto automóvel.
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Citroën e-C4
Minuto

FICHA TÉCNICA
Bateria: 50 kW/h

Autonomia (WLTP): 350 km

Motorização: 100 kW (136 
cv) / 260Nm

Aceleração (0-100 km/h): 
9,7 segundos

Velocidade máxima: 150 
km/h

Carregamento:  
DC 100 kW: 30 minutos 
(80% carga)  
AC 7.4 kW: 7h30 minutos

Bagageira: 380 l

Preço: desde 37.600 €

A CITROËN ACRESCENTA mais 
um modelo ao seu portfólio elé-
trico com o novo e-C4, uma pro-
posta muito interessante da mar-
ca francesa.

Com linhas de SUV coupé, este 
100% elétrico tem um design 
exterior muito apelativo e atual, 
bastante diferente dos familiares 
tradicionais. Ao mesmo tempo, 
as linhas alongadas e os ângulos 
mais pronunciados também ‘fo-
gem’ um pouco àquilo a que a 
Citroën nos tem habituado.

Os interiores são um pouco mais 
sóbrios do que em outros mo-
delos da marca francesa. São de 
boa qualidade, e apresentam 
uma gama de tecnologia e aces-
sórios opcionais, que incluem 
um ecrã touch de 10 polega-
das, carregamento sem fio para 
smartphones, head-up display e 
suporte para tablet, entre outros.

No que toca à condução, o e-C4 
mostra-se leve e ágil, com uma 
suspensão muito eficaz, que ofe-
rece grande conforto uma di-
nâmica em curva razoável. Não 

sendo o carro mais rápido, tem 
contudo uma performance mui-
to capaz, sobretudo em cidade, 
claramente o seu terreno de elei-
ção.

Neste carro super silencioso e 
tranquilo, os condutores po-
dem escolher entre três modos 
de condução – Normal, ECO e 
Sport –, podendo percorrer até 
350 quilómetros com uma carga 
completa de bateria.

Aqui, e-C4 suporta carregamen-
tos rápidos até 100 kW, que per-
mitem carregar 80% da bateria 
em apenas 30 minutos num pos-
to público. Para o carregamen-
to doméstico, está incluído um 
cabo Tipo 2, que permite carre-
gar totalmente a bateria em cer-
ca de sete horas com uma liga-
ção de 7,4 kW.

O novo e-C4 é, sem dúvida, um 
automóvel familiar totalmente 
em linha com os dias de hoje. 
Com zero emissões e caráter 
de SUV coupé, parece-nos uma 
aposta certeira da Citröen, que 
dará muito que falar.

https://greenfuture.pt/2021/03/25/minuto-automagazine-citroen-e-c4/
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A Super Soco TC 

FICHA TÉCNICA
Potência máxima: 3 kW

Motor elétrico na roda 
traseira
Autonomia: 80 km (160 km 
com 2 baterias)

Velocidade máxima: 45 
km/h (75 km/h em circuito 
fechado)

Carregamento: 5 h ~ 6 h

Carregador: 230 V 60 V / 4 
Ah

Consumo: 0,38 €/100 km

A SUPER SOCO TC é uma mota 
elétrica versátil, equivalente a 
uma mota de 50 centímetros cú-
bicos, que combina o estilo clás-
sico de uma Café Racer com a 
tecnologia moderna.

Com uma aceleração muito rápi-
da e silenciosa, esta mota muito 
leve é divertida e fácil de condu-
zir. Pode atingir uma velocidade 
de 45 km/h, e consegue superar 
inclinações de cerca de 15%. Os 
travões hidráulicos têm um bom 
desempenho, garantindo segu-
rança em todas as condições.

Com uma bateria amovível, que 
pode ser carregada em casa ou 
no escritório em apenas 6 ho-
ras, a TC tem uma autonomia 
de cerca de 80 km. Para viagens 
mais longas, a segunda bateria, 
opcional, duplica este alcance. É 
uma mota muito económica: 100 
km percorridos têm um custo de 
apenas 38 cêntimos de energia.

O ecrã LCD destaca-se como um 
ponto forte, disponibilizando de 
forma imediata todas as informa-
ções relevantes para o condutor 
sem comprometer a aparência 

retro. As luzes LED conferem uma 
iluminação adequada, e assegu-
ram que a TC é também vista facil-
mente pelos outros condutores.

Esta mota dispensa a utilização de 
chave, bastando premir um botão 
para ligar o motor. Existe contudo 
um sistema anti-roubo de alarme 
e bloqueio da roda traseira, acio-
nado por comando remoto.

Em suma, a Super Soco TC é 
uma mota ágil e bastante versá-
til, perfeitamente adaptada ao 
ambiente urbano, o que, aliado 
à flexibilidade conferida pela 
bateria amovível e à sua grande 
economia, a tornam numa ex-
celente opção para as viagens 
quotidianas dentro da cidade.

https://greenfuture.pt/2020/08/14/minuto-automagazine-super-soco-tc/
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Minuto

FICHA TÉCNICA
Bateria: 50 kW/h

Autonomia (WLTP):  até 337 
km

Motorização: 100 kW (136 
cavalos) / 260 Nm

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

Velocidade máxima: 150 
km/h

Carregamento: DC 100 kW: 
30 minutos (80%)

Preço: desde 29.900 euros

Opel Corsa-e

A OPEL ELECTRIFICOU o mo-
delo mais popular da sua gama, 
e construiu um automóvel que se 
encaixa perfeitamente na rotina di-
ária dos condutores citadinos.

O Corsa-e desembaraça-se agil-
mente no tráfego urbano, mesmo 
no modo Eco, mas os 136 cavalos 
do modo Sport conseguiram sur-
preender-nos. Com uma suspen-
são firme, para suportar o peso 
da bateria, o Corsa elétrico não 
deixa de ser um carro confortável, 
e oferece uma condução silencio-
sa e tranquila. A direção poderia 
ser um pouco mais incisiva, mas a 
marca alemã marca pontos com o 
sistema regenerativo, muito intuiti-
vo e até divertido, em cidade.

ser carregada rapidamente, até 
80%, em apenas 30 minutos. 

O interior privilegia a ergono-
mia: é sóbrio e apresenta boa 
qualidade de construção, com 
uma posição de condução parti-
cularmente confortável. O equi-
pamento de série é muito com-
pleto para um automóvel deste 
segmento, sendo de destacar os 
sensores de estacionamento e os 
faróis LED adaptativos, uma es-
treia no segmento.

Com um preço a rondar os 30.000 
euros, o Opel Corsa-e é, acima 
de tudo um carro fácil de condu-
zir e muito económico, que tem 
na autonomia um dos seus maio-
res trunfos. É uma ótima escolha, 
com zero emissões, para a rotina 
diária da maior parte dos condu-
tores das cidades.

A bateria de 50 kW 
permite uma auto-
nomia máxima de 
330 quilómetros,  
que levam o Cor-
sa-e ir mais longe 
do que a maior 
parte dos seus ri-
vais diretos. Pode 

https://greenfuture.pt/2021/04/01/minuto-automagazine-opel-corsa-e-elegance/
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Honda-e

FICHA TÉCNICA
Autonomia: 222 km (WLTP): 
313 km em ciclo de cidade*

Motor: base: 100 kW (136 
cv); versão Advance: 113 kW 
(154 cv)

Transmissão: automática; 
tração traseira

Desempenho: 0-100 km/h: 9s

Bateria: 35,5 kWh

Carregamento (aprox.): DC 
100 kW: 30m (80%)

Preço (versão base): 36.000€ 
   

A HONDA ESTREIA-SE no mer-
cado dos elétricos com uma pro-
posta muito interessante. Este 
pequeno Honda e era um dos 
carros mais aguardados do ano, 
e apresenta muito pontos fortes, 
não defraudando as expetativas.

Com menos de 4 metros de com-
primento e muito ágil, é clara-
mente um carro desenhado para 
navegar sem esforço no trânsito 
da cidade. Com tração no eixo 
traseiro, uma aceleração muito 
viva e com boa resposta, sus-
pensão independente e uma dis-
tribuição de peso equilibrada, o 
pequeno Honda E oferece uma 
condução muito suave e relaxa-
da. É também um carro muito si-
lencioso, mesmo em velocidades 
mais elevadas.

O design exterior é moderno e 
muito apelativo, mas é a nível 
dos interiores que o Honda e é 
claramente diferente. Combina 
um aspeto retro, com pormeno-
res de design refinados, com a 
mais recente tecnologia – 5 ecrãs 
digitais, incluindo os 2 retrovi-
sores virtuais, o painel de instru-

mentos e os dois ecrãs centrais 
independentes, para condutor e 
passageiro, além de portas USB, 
HDMI, e tomada de 230 V. É pos-
sível, por exemplo, ligar uma con-
sola de videojogos ao Honda E.  
Os sistemas avançados de apoio 
à condução são também conside-
ráveis.

Esta primeira proposta 100% elé-
trica da Honda uma notável obra 
de engenharia. Moderno, refi-
nado e recheado de tecnologia, 
é também um carro muito bem 
construído, sólido e suave, que 
revela uma maturidade surpre-
endente, tendo, claramente, po-
tencial para se tornar num grande 
sucesso para a marca japonesa.

https://greenfuture.pt/2020/08/28/minuto-automagazine-honda-e/


GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº4 - ABR 2144

OpiniãoCOLUNA DE

Texto de Gil Nadaes

UMA “DOENÇA” na China, 
ou o “entupimento” de uma 

via estrutural do comércio inter-
nacional fazem-nos entender a 
urgência de reformular modelos, 
no fundo de ir de encontro ao 
que há muito os ecologistas vi-
nham a reivindicar.

O Canal do Suez é estrutural 
para a saúde da economia inter-
nacional e da europeia em par-
ticular. Já o tínhamos entendido 
no início dos anos 70 e muito re-
centemente compreendê-mo-lo 
ainda melhor. Uma situação de 
conflito, ou o muito mais simples 
encalhamento de um super-car-
geiro, paralisam a economia.

A dependência do extremo-o-
riente é, na conjuntura em que 
vivemos, umbilical. Desde más-
caras cirúrgicas a ventiladores, 
desde calçado desportivo a chips 

eletrónicos, quase tudo, vem da 
Ásia e, principalmente no que à 
Europa diz respeito, passa por 
dois estrangulamentos: pelo 
Canal do Suez e pelo Canal do 
Panamá.

No fundo estamos perante uma 
economia “refém” de condições 
sanitárias, de condições geo-po-
líticas e acidentais, na maioria 
dos casos exógenas ao ociden-
te, com a economia Europeia à 
cabeça.

Depois temos a questão ambien-
tal, resultante das linhas de distri-
buição demasiado longas, com o 
transporte de matérias-primas e 
de mercadorias a ter dimensões 
globais e a pegada ecológica de 
cada produto a caminhar em di-
reções que se podem tornar in-
sustentáveis.

A emergência de re-industrializar

A sustentabilidade 

do planeta, a atual 

situação pandémica ou 

a recente crise do Suez 

obrigam-nos a pensar 

que é urgente repensar 

o presente modelo 

económico.
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Felizmente, o entendimento desta 
situação, com a pandemia a servir 
de catalizador e o recente inciden-
te do Suez a certamente acelerar 
todo o processo, serve para que a 
Europa repense a forma de estar e 
o setor português da mobilidade 
suave, está-se a posicionar na lide-
rança deste processo.

Há dez anos, a dependência portu-
guesa de componentes oriundos 
do extremo-oriente, na montagem 
de uma bicicleta, por exemplo, era 
da ordem dos dois terços. Em 
2019, segundo dados recolhi-
dos junto da COMTRADE, essa 
integração já tinha sido reduzida 
para 31%.

Ou seja, há dois anos os números 
tinham sido revertidos. Os países 
Europeus, foram os principais 
fornecedores de componentes 
(Espanha com 13,4%; Países Bai-
xos com 6,2%; Alemanha com 
5,5%; Itália com 4,1% e França 

com 4,0%) e é cada vez maior a 
integração de produto nacional.

Atualmente Portugal caminha 
no sentido de gerar uma cada 
vez maior independência no 
que à produção de bicicletas diz 
respeito. Por exemplo, a recen-
te instalação de uma fábrica que 
se dedica à produção de qua-
dros de carbono, a primeira fora 
da Ásia, é mais um passo nesse 
sentido.

Neste momento estamos a tra-
balhar no sentido de promover 
uma cada vez maior indepen-
dência, quer nas bicicletas con-
vencionais, quer nas bicicletas 
elétricas (e-bikes) onde a inte-
gração de tecnologia é particu-
larmente elevada.

Estarmos a promover a re-indus-
trialização é bom para a econo-
mia e sobretudo muito melhor 
para o ambiente.

Sobre o autor
Secretário Geral da ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, 
Ferragens, Mobiliário e Afins

“Atualmente Portugal 

caminha no sentido de 

gerar uma cada vez 

maior independência 

no que à produção de 

bicicletas diz respeito.
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Rimac C Two

A Rimac Automobili é um fabricante croata 
de automóveis elétricos fundado em 2009 
por Mate Rimac. Apesar da sua curta 
história, com pouco mais de uma década, 
a marca fez manchetes quando, em 2013, 
apresentou o Concept One, o carro elétrico 
de produção mais rápido do mundo, com 
uma potência de 1.288 cavalos e uma 
autonomia superior a 600 quilómetros. 
Foram produzidas apenas oito unidades, 
tendo uma destas sido totalmente 
destruída pelo apresentador britânico 
Roger Hammond no programa The Grand 
Tour, o que apenas serviu para aumentar a 
exposição mediática da marca.



EM MARÇO DE 2018, no Sa-
lão Automóvel de Genebra, a 

Rimac Automobili apresentou o 
sucessor do Concept One. Com 
um design muito característico 
e visualmente impressionante, o 
novo Rimac C_Two foi concebido 
com base no conhecimento ad-
quirido pela marca croata no de-
senvolvimento do primeiro carro, 
apresentando vários upgrades e 
incorporando uma vasta panó-
plia de soluções tecnológicas.

As primeiras unidades do Rimac 
C_Two deverão ser entregues ain-
da durante este ano e, à semelhan-
ça do Concept One, o novo carro 
promete novamente um desempe-
nho sem precedentes. Com quatro 
motores, um em cada roda, e qua-
tro caixas de velocidades – de 2 ve-
locidades na traseira e velocidade 
única na dianteira –, o C_Two tem 
uma potência de 1.914 cavalos e 
um binário de 2.300 Nm. Este su-
per-desportivo elétrico acelera dos 
0 aos 100 km/h em 1,85 segundos 
e atinge uma estonteante veloci-
dade máxima de 412 km/h.

A capacidade da bateria é de 
120 kWh, com arrefecimento lí-
quido para manter as 6.960 célu-
las à temperaturas ideal, mesmo 
em situações de aceleração total. 
Com uma autonomia anunciada 
de cerca de 650 quilómetros, o 
Rimac pode ser recarregado até 
80% da capacidade em menos 
de 30 minutos. São ainda de 
destacar o monocoque constru-
ído exclusivamente em fibra de 
carbono, as estruturas de impac-
to em fibra de carbono e alumí-
nio, controlo aerodinâmico ativo 

“ Com uma autonomia 

anunciada de cerca de 

650 quilómetros, o Rimac 

pode ser recarregado até 

80% da capacidade em 

menos de 30 minutos. 
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para maximizar a estabilidade e 
arrefecimento, e o Rimac Torque 
Vectoring (R-AWTV), que substi-
tui o sistema controlo de tração 
tradicional e é capaz de determi-
nar, em cada momento, a potên-
cia exata que a ser fornecida por 
cada motor.

O novo Rimac C Two, conta ain-
da com um sistema autónomo 
com o Nível 4. De acordo com, 
Mate Rimac, fundador da marca, 
o C_Two integra oito câmaras, 
dois sistemas Lidar, seis radares, 
doze sensores de ultrassons e 
um GPS extremamente preciso.

No interior, os condutores en-
contram um painel tecnologica-
mente avançado, com três ecrãs 
de alta definição – cluster, painel 
central e ecrã de co-piloto – bem 
como controlos táteis que visam 
auxiliar a condução e aumentar o 
conforto.

A produção do monstruoso Ri-
mac C_Two será limitada a 150 
unidades. O preço de base, ain-
da não confirmado oficialmente, 
poderá superar dois milhões de 
euros, com uma gama de opções 
que pode acrescentar mais meio 
milhão de euros à fatura final.

Os condutores encontram um painel tecnologicamente 
avançado, com três ecrãs de alta definição“
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R. Heróis de França, 617 
Matosinhos, Porto

@hoptripcraftbeer

+351 934 672 581

15 Cervejas na pressão
  e 120 rótulos disponíveis

Venha provar nossos 
deliciosos petiscos 

https://www.instagram.com/hoptripcraftbeer/
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Veículo Elétrico ou Combustão 
Interna, o que polui mais?

A desinformação e as dúvidas levantadas pela 

poluição global causada pelos Veículos Elétricos, 

por comparação com os veículos com motor de 

combustão interna, são constantes. Recente-

mente, pelo canal de YouTube GasTroll, surgiu 

um trabalho bastante completo que analisa esta 

comparação. A UVE procedeu à tradução do vídeo 

para português!

FOI IMPORTANTE para a UVE fazer a tradução 
do vídeo para português, mas mais do que a sim-

ples tradução, foi fundamental adaptar os números 
à Europa e, particularmente, à realidade portugue-
sa. A versão em português produzida pela UVE teve 
validação por parte dos autores da versão original.

Os números parecem ser grandes, mas há que co-
locá-los em perspetiva e ver o que representam no 
universo de Portugal. Isso ajuda a compreender me-
lhor esta história incrível.

Sabia que só um poço de petróleo gasta, por mês, 
eletricidade suficiente para viajar entre Faro e Viana 
do Castelo 105 vezes num Veículo Elétrico?

A energia consumida pelos poços de petróleo nos 
EUA, mais todas as plataformas de alto mar num 
mês, seria suficiente para alimentar todos os veícu-
los que circulam em Portugal (caso estes fossem to-
dos 100% elétricos), durante 1 ano e meio!

Isto é apenas o consumo energético para extrair o 
petróleo do solo!

É importante reforçar: A eletricidade consumida 
num mês para extrair uma parte do petróleo mun-
dial do solo será suficiente para que todo o parque 
automóvel em Portugal circule durante um ano e 
meio!



A energia usada para extrair o petróleo do solo nos 
Estados Unidos e em alto mar, seria suficiente para o 
consumo energético de mais de 80 milhões de Veí-
culos Elétricos, em Portugal, se tal fosse possível!

Depois de toda a energia utilizada para extrair o pe-
tróleo, transportá-lo, refiná-lo e voltar a transportá-lo, 
70% da energia gerada por um motor a combustão 
é perdida (dissipada em forma de calor). A produção 
do combustível fóssil é um processo incrivelmente 
sujo, dispendioso e ineficiente do início ao fim!

O transporte marítimo é responsável pela emissão 
de cerca de 1.000 milhões de toneladas de CO2 por 
ano; e os petroleiros são responsáveis por 10% des-
se valor. Estes petroleiros poluem tanto que muitos 
países não permitem que operem perto das suas 
linhas de costa e, por isso, são rebocados para um 
porto onde o petróleo é depois transferido para 
uma refinaria.

Visto que a recolha de dados teve como base a 
realidade dos EUA, o vídeo não detalha o consu-
mo de energia das refinarias de petróleo, segundo 
as licenças de operação das refinarias de Sines e 
Matosinhos, emitidas pela Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA). Segundo a APA, o consumo dire-
to, exclusivamente elétrico, nas refinarias de Sines 
e Matosinhos foi de 398 TWh/ano e 211 TWh/ano, 
em 2005 e 2009 respetivamente.

Só este consumo elétrico é o suficiente para os 
gastos energéticos anuais de 240.000 Veículos 
Elétricos, ou seja mais de 5% do nosso parque au-
tomóvel.

Para além do consumo de eletricidade, as refinarias 
de petróleo possuem muitos outros consumos ener-
géticos: Fuel Gás, Gás Natural, Resíduo Processual 
Combustível, etc… Esta análise dará lugar a um ou-
tro trabalho interessante, a realizar futuramente.

Nos Estados Unidos, 47% da energia provém de 
fontes que não emitem CO2 (renováveis e nuclear). 
Na Europa, este valor é bem melhor, com 56% da 
energia produzida através de fontes limpas (renová-
veis e nuclear).

Em Portugal, em 2020, foi melhor ainda, com 61,7% 
da eletricidade que consumimos produzida por fon-
tes exclusivamente renováveis (hídrica, fotovoltaica 
e eólica).

Só o consumo elétrico do transporte 

marítimo anual é o suficiente 

para os gastos energéticos anuais 

de 240.000 Veículos Elétricos.

“



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)

Quando comparamos o trajeto do petróleo e da ele-
tricidade, a diferença é enorme. 

A eletricidade não precisa de ser extraída do solo, 
ser transportada em camiões ou comboios, ou bom-
beada ao longo de quilómetros de oleodutos, não 
precisa de cruzar os oceanos, não precisa de ser re-
finada e não polui os sítios onde vivemos.

Com este vídeo passamos a ter num único local o 
esclarecimento de muitas das dúvidas que são co-
locadas frequentemente à UVE, sobre o impacto 
ambiental dos Veículos Elétricos vs. veículos com 
motor de combustão interna.

Divulgue e partilhe este vídeo, pois desmitifica mui-
tas das questões frequentemente levantadas.

É fundamental passar a mensagem certa, a rea-
lidade!

https://youtu.be/ZuXgMWDC_Ck

Vai chegar o dia em que as nossas cidades estarão 
livres de dióxido de enxofre, monóxido de carbono 
e outros produtos químicos tóxicos e todo o tipo de 
partículas emitidas por tubos de escape e refinarias 
de petróleo.

Já temos a tecnologia para o fazer 
agora. Apoiar esta transição para a 

mobilidade elétrica colocará esse dia 
mais perto da realidade.

Cada uma das nossas opções conta. 
Devemos efetuar as nossas escolhas, 
tendo sempre em vista o bem comum.

Não há Planeta B!

“

mailto:geral%40uve.pt%20?subject=
https://youtu.be/ZuXgMWDC_Ck


Centro de Congressos Edifício histórico 
recuperado pelo 
Arq. Souto Moura
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VII. SM01, o primeiro protótipo 
movido a hidrogénio do TSB

UM DOS GRANDES objetivos 
para o Técnico Solar Boat na 

época corrente é a construção do 
primeiro protótipo movido a hi-
drogénio, o São Miguel 01. Esta 
nova tecnologia necessita de hi-
drogénio e oxigénio, através de 
uma reação separa os átomos de 
hidrogénio, os electrões que fi-
cam soltos geram uma corrente 
elétrica.

O interesse do TSB nesta tecno-
logia começou a ganhar forma 
quando a organização da com-
petição “Monaco Solar & Energy 
Boat Challenge” incentivou várias 
equipas a participarem na “Ener-
gy Class” . O TSB agarrou este 
desafio e começou a investigar, 
acabando por, em fevereiro de 
2019, abrir a área de Propulsão a 
Hidrogénio. Desde dessa altura, 

a área de Propulsão a Hidrogénio 
tem vindo a crescer e conta com 
alunos de diversos cursos, desde 
engenharia mecânica até enge-
nharia química.

O SM01 começou a ser dimen-
sionado ainda em 2019, exigindo 
participação de todas as áreas 
já presentes no projeto. Com o 
apoio fundamental da Nedstack, 
inicialmente foi dimensionado a 
PEM Fuel Cell, de forma a produ-
zir potência suficiente para supe-
rar a força de arrasto produzida 
pelos flutuadores e superar as 
potências produzidas pelas res-
tantes equipas de 5 kW. De se-
guida, foi necessário dimensionar 
o sistema de cooling, a admissão 
do hidrogénio e do ar que con-
trolam e garantem o correto fun-
cionamento da PEM Fuel Cell.

Em termos de embarcação, o 
SM01 será composto por dois flu-
tuadores(fornecidos pela organiza-
ção da competição) e um monoco-
que. De forma a ser um processo 
mais sustentável possível, repa-
rámos um molde antigo da FST 
(Formula Student Team Lisboa) e a 
sua laminação foi feita por infusão. 
Utilizamos materiais sustentáveis 
como a fibra de linho, o core PET 
e resinas epóxi com elevada per-
centagem biológica. Desta forma, 
o monocoque do SM01 já se en-
contra praticamente finalizado, fal-
tando só aplicar uma camada uma 
camada de resina e verniz!

Na próxima semana vamos expli-
car os sistemas dimensionados 
dentro do SM01 e os próximos 
passos e testes que serão feitos 
até finalizarmos este protótipo!



https://zesteventos.pt/
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VIII. Sistema da Propulsão de Hidrogénio

O sistema de cooling tem como função garantir que a PEM 

Fuel Cell funciona na temperatura de rendimento máximo, 65ºC.“ESTA SEMANA vamos olhar 
para o trabalho desenvolvido 

na área de Propulsão de Hidro-
génio, nomeadamente para o 
processo de dimensionamento 
da PEM Fuel Cell, sistema de ad-
missão do hidrogénio e do ar e 
do sistema de cooling, o ‘Balan-
ce of Plant’, ou BoP.

Como já referimos no artigo an-
terior, o dimensionamento da 
PEM Fuel Cell foi desenvolvido 
de forma a garantir uma potên-
cia suficiente para superar a força 
de arrasto dos flutuadores e de 
forma a produzir uma potência 
próxima de 5 kWh. Várias itera-
ções foram realizadas em Ansys 
com o objetivo de obter dados 
do efeito do arrasto, o mais pró-
ximo possível da realidade. Os 
principais valores estudados fo-
ram o calado (área de arrasto) e 
o CD para diferentes valores de 
velocidade.

Para a FuelCell produzir energia 
é necessário que seja introduzido 
no sistema hidrogénio e oxigé-
nio. Para tal foi dimensionado um 
sistema de admissão de hidrogé-
nio e de ar. Para começar, o hidro-
génio encontra-se armazenado 
numa botija de 20 l geométricos 
a 200 bar. Daí, um regulador de 
pressão baixa a pressão do hi-
drogénio para 10 bar. Trata-se do 
troço de high pressure, HP, onde 
o hidrogénio flui por entre válvu-
las de retenção, alívio de pressão 
e shut down. Este troço pretende 
garantir que o gás chega com o 
caudal desejado à PEM Fuel Cell 
sem que existam grandes perdas. 

De seguida, o troço low pressure, 
LP, ou working pressure, baixa a 
pressão através de outro regu-
lador de pressão para 1–1.5 bar, 
sendo o hidrogénio finalmente 
injetado na PEM Fuel Cell.

Por fim, o sistema de cooling tem 
como função garantir que a PEM 
Fuel Cell funciona na temperatu-
ra de rendimento máximo, 65ºC.

O próximo grande passo será 
juntar os vários sistemas e efe-
tuar diversos testes de forma a 
garantir o bom funcionamento, 
quando estes estiverem integra-
dos no barco.
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Os Veículos Elétricos (VE) integram o Stop&Start, o Torque Assist, a 

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

esta tipologia de veículos.

Os modelos Híbridos possibilitam uma condução totalmente elétrica 

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

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

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

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

alimentação desta bateria é reforçada pela tomada de carregamento (como 

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

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

Automóveis Elétricos

Automóveis Híbridos Plug-in

Automóveis Híbridos

Automóveis Mild-Híbridos

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

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

AUDI E-TRON 55 QUATTRO

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

BMW I3

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

BMW I3 S

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

BMW IX3

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

CITROEN C0

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

CITROEN E- C4

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

CUPRA EL-BORN
 

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

DS 3 CROSSBACK E-TENSE

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

FIAT 500E

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

FORD MUSTANG MACH-E

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

HYUNDAI KAUAI ELECTRIC

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

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

HONDA E

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

JAGUAR I-PACE

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

KIA E-NIRO

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

KIA E-SOUL

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

LEXUS UX 300e
 

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

MAZDA MX-30

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

MERCEDES EQC

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

MERCEDES EQV 300 LONGO
 

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

MINI COOPER SE

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

NISSAN LEAF E+

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

OPEL CORSA-E

Autonomia de Condução (WLTP):  327km
Velocidade Máxima: 150 km/h
Carregamento Rápido:  28 minutos
Carregamento Normal: 7h 45 minutos
Aceleração (0-100km/h): 8.1segundos
Preço: Desde 29.990 
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Automóveis Elétricos1
PEUGEOT E-2008

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

PEUGEOT E-208

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

PEUGEOT ION

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

PORSCHE TAYCAN

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

RENAULT ZOE

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

RENAULT TWIZY

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

RENAULT KANGOO Z.E.

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

RENAULT TWINGO ELECTRIC

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

SEAT MII ELECTRIC

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

SKODA ENYAQ IV
 

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

SMART EQ FORTWO 2020

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

SMART EQ FORFOUR 2020

Autonomia de Condução (WLTP): 130km
Velocidade Máxima: 130km/h
Carregamento Rápido: Até 40 minutos
Carregamento Normal: 4h30 minutos
Aceleração (0-100km/h): 12.7 segundos
Preço: Desde 23.745
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TESLA MODEL 3

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

TESLA MODEL S

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

TESLA MODEL X

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

TESLA MODEL Y

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

TESLA ROADSTER

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

VOLKSWAGEN E-GOLF

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

VOLKSWAGEN E-UP

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

VOLKSWAGEN ID.3

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

VOLKSWAGEN ID.4
 

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

VOLVO XC40

Autonomia de Condução (WLTP): 400km 
(Autonomia Prolongada)
Velocidade Máxima: 180km/h
Carregamento Rápido: 40 minutos
Carregamento Normal: 8h
Aceleração (0-100km/h): 4.9 segundos
Preço: Desde 60.000
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Automóveis Híbridos Plug-ins2
AUDI A6 50 TFSI E QUATTRO

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

AUDI Q5 55 TFSI E QUATTRO

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

AUDI A7 55 TFSI E QUATTRO

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

BENTLEY BENTAYGA

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

BMW 330E

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

BMW 745E

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

BMW 225XE

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

BMW 530E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 52-61 km
Velocidade Máxima: 235km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 6.2 segundos
Preço: 65.400

BMW X1 XDRIVE 25E

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

BMW X2 XDRIVE 25E

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

BMW X3 XDRIVE 35E

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

BMW X5 XDRIVE 45E

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

Automóveis Híbridos Plug-in2 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



68 GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº4 - ABR 21

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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