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têm apontado 2021 como o 
‘grande’ ano da mobilidade elétri-
ca. Depois de um 2020 histórico, 
em que foram batidos todos os 
recordes de vendas de automó-
veis elétricos, 2021 seria o ano em 
que, finalmente, a ‘revolução’ iria 
ganhar um ímpeto inabalável e os 
automóveis elétricos se converte-
riam numa opção convencional.

Apesar da pandemia de CO-
VID-19, 2020 foi realmente um 
ano excelente para a mobilidade 
elétrica. Culminando uma década 
de rápido crescimento, o número 
de veículos elétricos superou glo-
balmente a fasquia de 10 milhões 
de unidades, um aumento de 43% 
relativamente a 2019.

Na Europa, os elétricos repre-
sentaram quase 10% do total de 
vendas de automóveis, em 2020, 
atingindo 1,4 milhões de unida-
des, uma tendência que acele-
rou gradualmente ao longo do 

2021: 
o ano do automóvel elétrico?

ano – em novembro, o número 
de novos registos de carros elétri-
cos na Europa (cerca de 166.000) 
representa um aumento de cerca 
de 200% relativamente ao mesmo 
mês do ano transato. O número 
de automóveis elétricos a circular 
na Europa cresceu 43% no ano 
passado: existem atualmente cer-
ca de 3,2 milhões de elétricos no 
Velho Continente: 1,8 milhões de 
elétricos a bateria (BEV) e 1,4 mi-
lhões de híbridos plug-in (PHEV).

Um pouco por toda a Europa, 
a quota de mercado dos auto-
móveis elétricos bateu todos os 
recordes: 75% na Noruega, 45% 
na Islândia, 32% na Suécia, 25% 
na Holanda, 18% na Finlândia, 
16% na Dinamarca, 14% na Suíça 
e 13,5% na Alemanha e Portugal 
– o único país do sul da Euro-
pa com lugar no top-10. Outros 
grandes mercados, como França 
e Reino Unido, também regis-
taram crescimentos ímpares na 
quota de mercado dos elétricos. 

http://www.ecarshow.pt
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CONTINUAÇÃO

O AUMENTO ACENTUADO dos 
registos de automóveis elétricos 
na Europa, num quadro de re-
cessão económica e quebra do 
mercado automóvel, resulta es-
sencialmente de medidas políti-
cas. Vários governos reforçaram 
os subsídios à compra de veícu-
los elétricos como parte dos pa-
cotes de estímulos para mitigar 
o impacto económico da pande-
mia. Simultaneamente, 2020 foi 
também o ano em que entraram 
em vigor as novas normas da 
União Europeia, que limitam as 
emissões de escape dos ligeiros 
de passageiros novos a 95 gra-
mas de CO2 por quilómetro.

Nada disto é verdadeiramente 
surpreendente. As regulamenta-
ções ambientais da União Euro-
peia, que se tornarão ainda mais 
estritas em 2025 e 2030 – China 
e Estados Unidos estão também 
a adotar políticas semelhantes –, 
obrigam os fabricantes automó-
veis a agir, para salvaguardarem a 
sua posição futura. 2020 assistiu a 
uma explosão do número de mo-
delos BEV e PHEV no mercado, 
tendo a oferta para os consumido-
res europeus mais do que duplica-
do. 2021 assiste a um crescimento 
ainda mais expressivo e é natural 
que, à medida que a década avan-
ce, a mobilidade elétrica assuma 
um peso cada vez maior no por-
tfólio das marcas automóveis.

Vários fabricantes comprome-

teram-se com metas de longo 
prazo, com planos para recon-
figurarem as suas linhas de pro-
dução para responderem a um 
quadro regulatório mais estrito 
e também às preferências dos 
consumidores, para os quais as 
questões ambientais têm cada 
vez mais peso nas decisões de 
compra. Volkswagen, Volvo, 
Ford, Stellantis e General Motors 
são alguns exemplos de grandes 
fabricantes que estabeleceram 
calendários específicos e ambi-
ciosos para a eletrificação alar-
gada – e, em alguns casos, total 
– da sua oferta. Outros, como a 
BMW ou a Toyota, têm-se mos-
trado mais conservadores nas 
suas previsões, adotando estra-
tégias mais cautelosas, aspeto 
que é esclarecedor da incerteza 
que ainda subsiste entre os fabri-
cantes quanto ao futuro.

Por outro lado, apesar da visibili-
dade pública dos programas de 
limitação dos veículos com mo-
tores de combustão interna (ICE) 
– 14 países e 31 cidades ou re-
giões da Europa anunciaram pla-
nos neste sentido –, são as po-
líticas fiscais que maior impacto 
mostram ter no grau de adoção 
de veículos elétricos, por parte 
dos consumidores. Até a indús-
tria atingir um nível de desen-
volvimento tecnológico que per-
mita uma redução (ainda maior) 
do custo das baterias, trazendo 
o preço de um elétrico para um 

patamar inferior ao de um ICE si-
milar, os incentivos governamen-
tais à compra de elétricos serão 
essenciais para suportar e acele-
rar a transição para a mobilidade 
elétrica.

Apesar dos avanços extraordiná-
rios dos últimos anos e do atual 
momento de otimismo, é impor-
tante não esquecermos que a 
realidade é complexa. Ao longo 
deste e dos próximos anos, o 
custo das baterias continuará a 
baixar – superando porventura a 
barreira simbólica dos 100 dóla-
res por kWh – e,  além do ponto 
de vista ambiental, os veículos 
elétricos começarão eventual-
mente a fazer sentido financeira-
mente, independentemente da 
atribuição de incentivos e subsí-
dios. As autonomias irão também 
aumentar e as infraestruturas de 
carregamento serão expandidas 
e melhoradas, reduzindo a des-
confiança que ainda persiste em 
muitos condutores.

A mobilidade elétrica tem ainda 
um longo caminho a percorrer, 
e não sabemos ao certo quan-
do chegaremos ao destino. Mas 
isto deverá ainda demorar alguns 
anos, pelo que é fundamental 
manter presente o objetivo últi-
mo: uma mobilidade automóvel 
de emissões reduzidas ou nulas 
que responda perfeitamente às 
nossas necessidades económicas 
e sociais.

A mobilidade elétrica tem ainda um longo caminho a percorrer...
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EntrevistaPARA VER

Conversa com Carlos Fulgêncio
A Green Future 

AutoMagazine entrevistou 

Carlos Fulgêncio, 

Coordenador do The 

Climate Reality Project

Por Sofia Ferreira

O Carlos é formado em Relações 
Internacionais e posteriormente 
estudou Ambiente. Agora está 
muito envolvido em projetos 
cuja missão é alertar e desenvol-
ver soluções para a crise climá-
tica. Como é que se envolveu a 
fundo nestas questões ambien-
tais e como é que se cruzou com 
o The Climate Reality Project?

De facto cheguei muito tarde ao 
ativismo climático; claro que des-
de cedo tenho uma paixão enor-
me pela natureza. Cresci no cam-
po, tive esse privilégio e sempre 
me interessei muito pelas ques-
tões da ecologia e do meio am-
biente. Cheguei ao movimento 

ambientalista e o movimento de 
ação climática aconteceu já bem 
mais tarde.

Cruzei-me com o The Climate Re-
ality Project há praticamente uma 
década. Na altura lecionava um 
curso de Ambiente e tinha con-
teúdos programados nessa área, 
mas ao mesmo tempo já andava 
muito preocupado com as ques-
tões climáticas, que eram premen-
tes. Além do mais, foi na altura em 
que saiu o filme de Al Gore, em 
2007, “A Verdade Inconveniente” 
e que nos pôs todos a debater o 
tema das alterações climáticas e, 
ao fazer as minhas pesquisas para 
os conteúdos do curso, cruzei-me 

com uma organização, o The Cli-
mate Reality Project, criada pelo 
próprio Al Gore.

Recordo-me perfeitamente que 
descobri que eles faziam apre-
sentações e a minha primeira re-
ação foi logo enviar um pedido, 
para saber se podiam fazer uma 
apresentação aos meus alunos 
do curso nessa altura.  O proces-
so demorou um bocadinho, até 
que me responderam a dizer que 
não tinham ninguém disponível 
nessa parte do mundo, e a mi-
nha reação imediata foi pergun-
tar “então o que é preciso para 
me juntar a vocês?”, e foi assim 
que aconteceu! 
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O Carlos foi o primeiro Climate 
Reality Leader português a ser 
formado por Al Gore. Enquan-
to coordenador do projeto e 
ativista, considera que o grau 
de sensibilização das pessoas 
se adequa à atual gravidade da 
crise climática?

Sim, tive esse privilégio. Aliás, a 
primeira grande formação da The 
Climate Reality Project aconteceu 
em São Francisco, em agosto de 
2012, e foi essa que fui fazer. A 
formação foi com o próprio Al 
Gore. Obviamente foi muito inspi-
rador. Além de sermos formados 
por Al Gore, também contamos 
com climatologistas, especialistas 
em comunicação, entre outros 
profissionais que nos dão forma-
ção em diversas áreas, para estar-
mos preparados para intervir com 
os diferentes tipos de público a 
abordar esta temática. 

Claro que há um foco permanen-
te na ciência. Recordo-me que na 
minha primeira formação tive o 
privilégio de estar com o profes-
sor James Hansen, que, na altura, 
era conselheiro da The Climate 

Reality Project e de AL Gore. O 
professor James é talvez o mais 
conceituado climatologista do 
mundo. É uma pessoa excecional 
e tive oportunidade de estar com 
ele novamente, na COPE25, há 
dois anos atrás, em Madrid.

Numa conferência, em 2018, 
mencionou que no setor dos 
transportes, o subsetor com o 
maior volume de emissões é o 
transporte rodoviário. Conside-
ra que os portugueses utilizam 
muito o carro? Acredita que os 
valores seriam mais baixos caso 
houvesse um maior desenvolvi-
mento das redes de transporte 
e mobilidade, ou o conforto de 
andar de carro seria difícil de ti-
rar aos portugueses?

Os portugueses, de facto, an-
dam muito de carro. É crítico 
fomentarmos a mobilidade urba-
na e interurbana em termos glo-
bais. Neste momento, a ferrovia 
é uma prioridade em termos eu-
ropeus, foi assumida no pacto 
ecológico europeu, e nos planos 
de recuperação e resiliência. No 
plano português, em concreto, é 
também uma prioridade. Agora 
resta saber até que ponto vamos 
conseguir avançar, e com que 
coragem, na ferrovia, porque em 
Portugal tem um atraso histórico 
muito grande e temos um outro 
problema, basta olhar para o 
mapa e conseguimos perceber 
que nos localizamos na periferia 
da Europa e durante as décadas, 
anteriores, a prioridade foi dada 

“ A primeira grande formação da The Climate Reality 
Project aconteceu em São Francisco em agosto de 
2012, e foi essa que fui fazer. A formação foi com 

Al Gore, obviamente muito inspirador, 
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ao transporte aéreo e neste mo-
mento ficamos á margem da Eu-
ropa, completamente isolados. 
Basta imaginar que se estivésse-
mos em Bruxelas rapidamente 
nos colocaríamos em Paris ou 
até em Londres ou noutra capi-
tal Europeia num comboio de 
alta velocidade, mas para vir a 
Lisboa é muito mais complica-
do. Aliás o Lusitania Expresso 
deixou de funcionar o que é 
muito lamentável.

Atualmente, deparamo-nos com 
soluções mais verdes de veícu-
los, nomeadamente os automó-
veis elétricos. A adesão a este 
tipo de veículos beneficia em 
muito o ambiente, pela não li-
bertação de gases com efeitos 
de estufa, mas também a nós se-
res humanos, uma vez que não 
respiramos os gases libertados 
pelos veículos. Contudo, verifi-
camos que a predominância de 
utilização recai nos automóveis 
a combustão interna. Quais são 
os fatores que considera esta-
rem a atrasar esta transição? O 
preço dos veículos, a falta de 
incentivos ou simplesmente a 
mentalidade dos cidadãos?

Se calhar a conjugação de to-
dos esses fatores. Nós conse-
guimos identificar 3 razões prin-
cipais pelo atraso na transição 
para o veículo elétrico como 
meio de transporte individual. 

Essas razoes são, como referiu, 
o preço do veículo, que ainda 
é mais elevado em geral que 
os automóveis com motor de 
combustão interna. Mas depois 
podemos encontrar mais ra-
zões, como por exemplo a falta 
de estações de carregamento, 
a nível global. Por exemplo em 
Lisboa, considero que existam 
estações suficientes, mas basta 
sair para a periferia ou ir para 
o interior do país que já não 
encontramos essas estações de 

NÃO PERCA a entrevista  
completa em www.greenfuture.pt 

“

carregamento.  São claramente 
um inibidor para a transição e 
aquisição de um veículo elétri-
co, porque nem todas as pesso-
as têm a possibilidade de esta-
cionar o carro na garagem e de 
o colocar a carregar. 

Uma outra questão que faz com 
que, em termos individuais, os 
consumidores não optem pelo 
carro elétrico tem a ver com a 
sua autonomia, que é muito 
mais reduzida.

EntrevistaPARA VER

Os portugueses andam 
muito de carro, é crítico 

fomentarmos a mobilidade 
urbana e interurbana em 

termos globais

https://greenfuture.pt/2021/05/07/entrevista-carlos-fulgencio-coordenador-do-the-climate-reality-project/
https://www.vilagale.com/pt/destaques/loja-online-vila-gale
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OpiniãoCOLUNA DE

(longe de criar uma solução má-
gica!), mas sim apresentar e par-
tilhar algumas estratégias práti-
cas que podem ser a diferença 
que faz a diferença para alcançar 
resultados excecionais.

“Simplificar o complicado tem 
sido a minha principal função 
junto de muitos vendedores de 
automóveis, pois fácil, mesmo, é 
complicar o simples”

1 O princípio do negócio é 
que o cliente tem sempre 

razão – Não, o cliente nem 
sempre tem razão, embora 
seja a razão do nosso negó-
cio! A venda é um processo de 

NUNCA NOS devemos preo-
cupar com o trabalho que 

nunca fizemos. Mas, acima de 
tudo, não nos devemos agarrar a 
mitos nas vendas de automóveis, 
como estes 7 que aqui enume-
ro (há mutos mais do que 7!). Os 
erros que praticamos diariamen-
te são muitos. Neste artigo da 
Green Future, fugindo em parte 
aos temas que me aproximaram 
à mesma, tento explorar alguns 
dos erros mais comuns, desmis-
tificando com uma boa prática 
caso a caso.

Com estes 7 erros, não se pre-
tende chegar a uma receita úni-
ca de ‘como não fazer ou pensar’ 

O conhecimento que não 
altera comportamentos 
é inútil, mas se os altera 
pode tornar-se rapidamente 
obsoleto! Adoro esta frase 
para avaliar o impacto que 
novas práticas e ferramentas 
podem proporcionar a 
uma equipa de vendas de 
automóveis. E já tive a 
oportunidade de trabalhar 
e aprender com algumas – 
marcas e concessionários. 

do vendedor de automóveis

7principais
Os

erros
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Texto de José Carlos Pereira

“

influência. A venda é ajudar o 
cliente a comprar um veículo 
(seja ele de combustão ou elé-
trico). Há uma grande diferença 
entre fazer uma venda e criar 
um cliente. Ouvir ainda mais o 
cliente, adaptar-se ao seu per-
fil comportamental e da futu-
ra utilização, conhecer bem o 
nosso e medir muito bem a ex-
pectativa criada em função do 
resultado realmente entregue 
podem fazer a diferença entre 
ter ou não ter razão. Vemos, 
assim, o mesmo assunto sobre 
diferentes perspetivas. A comu-
nicação assertiva pode ajudar a 
compreender a perspetiva do 
cliente na compra de um carro. 
Invista em boas práticas da es-

cuta ativa para a ‘razão’ passar 
a ser um ‘não assunto’. 

2 O cliente não é inteligente 
quando compra um carro, e o 

meu ponto de vista é que inte-
ressa – O ponto de vista do clien-
te interessa mais do que o ponto 
de vista de quem vende. Hoje 
ele pode, eventualmente, saber 
mais sobre a nossa marca e espe-
cificações dos carros do que nós. 
Ele está muito mais informado 
do que aquilo que nos transmite 
ou dá a entender. Escutar bem é, 
acima de tudo, ‘ouvir’ aquilo que 
o cliente não disse. Quem deci-
de é o cliente, e os vendedores 
mais bem preparados são os que 
conseguem uma discriminação a 
seu favor em detrimento da con-
corrência. O poder de decisão é 
de quem compra, e a função do 
vendedor é influenciar essa mes-
ma decisão, mas nunca se subs-
tituir a quem decide. Devemos 
é ser autênticos na forma como 
nos exprimimos e relacionamos 
com os outros – sempre basea-
dos em factos, benefícios, resul-
tados e não em argumentos.

“Na venda de um veiculo a atra-
ção dos clientes dá-se pelo lado 
emocional, mas o fecho passa 
por um processo racional (e ló-
gico!)”

3 O mercado é que é respon-
sável pelos meus resultados – 

Não, isso é para quem gosta de 
encontrar desculpas para os seus 
maus resultados. Os resultados 

dependem mais do que fazemos 
diariamente do que do enqua-
dramento e mercado. Não há 
mercados maduros ou impossí-
veis, mesmo num contexto difícil 
como o atual; há é modelos de 
negócio ou abordagens que não 
se adaptaram à realidade atual. 
Vender é para campeões, pois 
temos de aprender a ser rejeita-
dos. Um ‘sim’ em vendas é um 
somatório de muitos ‘nãos’ – um 
comercial do mundo automóvel 
só se torna craque quando ouve 
muitos ‘nãos’, pois só desse 
modo aprende e é estimulado a 
contornar objeções. E a rejeição 
nunca é pessoal: diz respeito ao 
que estamos a vender e ao mo-
mento. Ou seja, ouvir ‘não’ faz 
parte do processo de venda. A 
questão não é refugiar-se em 
desculpas, e sim aprender a lidar 
com situações de rejeição (elas 
são sempre temporárias). O car-
ro que vendemos não é o mais 
importante; é o que fazemos 
pela pessoa e com a pessoa – 
nunca desista de uma coisa que 
realmente quer atingir, pois “nin-
guém vence quem nunca desis-
te”. Os resultados não surgem 
daquilo que temos de fazer, mas 
sim do que podemos fazer para 
melhorar.

“Quem ensina aprende ao ensi-
nar, e quem aprende ensina ao 
aprender.”

4 Um bom vendedor já nasce 
vendedor – Eu acredito pro-

fundamente que não e estou 

Os resultados não surgem daquilo 
que temos de fazer, mas sim do que 

podemos fazer para melhorar.
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convicto de que ter bons resul-
tados depende do treino e dos 
nossos comportamentos diários. 
Trace objetivos para os clientes 
estratégicos (individuais ou fro-
tas) e vá para uma reunião da 
compra do carro com eles cla-
ros – o que quero atingir? Pra-
tique a TAC (Trabalho, Ambição 
e Confiança) – enquanto uma 
TAC, num hospital, permite sa-
ber se está tudo bem, uma TAC 
em vendas permite ter a certeza 
de que tudo vai correr bem. Fica 
a sugestão para fazer mais: ler 1 
livro e 4 artigos de vendas por 
mês para aumentar o seu valor 
– preencha 15 minutos por dia 
do seu tempo livre para consu-
mir conteúdos sobre vendas – e 
aprender uma coisa nova todos 
os dias (logo veremos se resulta 
daqui a um ano).

5 Quanto mais falarmos, mais 
resultados teremos – O clien-

te tem de falar sobre as suas ne-

“
OpiniãoCOLUNA DE

cessidades, comportamentos e 
modelo de utilização – não dar 
prioridade ao que pensamos de 
positivo da nossa marca é uma 
boa prática. Ouvir é mais impor-
tante do que falar. Quando es-
cutamos ativamente e sabemos 
fazer perguntas inteligentes, 
estamos a dar origem a oportu-
nidades. E mais do que desco-
brir necessidades, o segredo é 
despertar necessidades latentes 

– identificar, viver e despertar as 
‘dores’ do cliente pela tipologia 
de utilização. Quanto mais in-
formação estiver do nosso lado, 
melhor será a solução que se 
adequa ao problema/necessida-
de. Treinar e ter um script de per-
guntas leva a resultados extraor-
dinários. Não temos de vender 
um carro, temos é de fazer com 
que o nosso interlocutor com-
pre. A estrela não são os veícu-
los ou o serviço pós-venda que 
oferecemos, mas sim o impacto 
e a relação que criamos.

6 Não preciso de prospetar, já 
vendo muito –Quem anda 

no mundo das vendas, em geral, 
não gosta de prospetar, pois a 
rejeição é grande. Lembre-se é 
que o que prospeta hoje não vai 
ter de prospetar amanhã! São os 
novos clientes que alimentam a 
empresa e a sua sustentabilida-
de futura. De nada serve ter um 
arsenal de ferramentas de pros-

Quem anda no mundo  

das vendas, em geral,  

não gosta de prospetar, 

pois a rejeição é grande.
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“

peção se não forem praticadas 
diariamente e de forma massi-
va. É mais eficaz um bom juízo 
diário e repetido do que ações 
pontuais e desgarradas. Há um 
provérbio bem antigo que diz 
algo do género: se quiser uma 
árvore de 50 metros no seu quin-
tal, qual é a melhor altura para a 
plantar? A resposta seria: 50 anos 
atrás. E qual é o segundo melhor 
momento para a plantar? A res-
posta é simples: hoje. Temos de 
semear hoje para colher os fru-
tos amanhã. E como vendedores 
temos de ter um posicionamento 
de agricultor. Não devemos es-
quecer que o comprometimento 
é bem mais importante do que 
o envolvimento. A prospeção é 
uma das principais atividades do 
ciclo de vendas.

7 Devemos procurar vender 
pelo preço (descontos, cam-

panhas e promoções) para ven-
der mais –Quem não cria relacio-
namentos tem de competir pelo 

preço. E quem entra pelo preço, 
mais cedo ou mais tarde vai ser 
preterido pelo preço. Há sem-
pre alguém (concessionário), a 
vender um carro com as mesmas 
especificações, mais barato no 
mercado. A competição está no 
valor e na diferenciação. Não de-
vemos apontar para uma venda, 
mas sim para um relacionamento 
duradouro e de recomendações 
futuras. Um cliente tem tendên-
cia a tornar-se mais rentável com 
o tempo. Quando fazemos des-
contos sem sentido, estamos a 
comprar a própria compra. Nun-
ca confunda conceitos como 
preço e valor, nem nunca fale de 
preço quando o seu cliente não 
conhece o valor que entrega. Se o 
que faz hoje com o preço não está 
a resultar, mude, com criativida-
de, o padrão do que todos fazem 
para se destacar da concorrência 
(abordagem, modelo, etc.).

Em resumo, as vendas de auto-
móveis devem passar por: au-

mentar o valor de compra e da 
experiência por cliente; reforçar 
a nossa autoridade como espe-
cialistas do setor automóvel; ge-
rar mais recomendações; iden-
tificar novas oportunidades; ser 
mais criativo no modelo de abor-
dagem via social e virtual selling; 
e possibilitar vendas futuras. 

Deixe de vender e passe a ser 
um consultor de compras au-
tomóvel: saber fazer perguntas 
abertas e inteligentes; descobrir 
as necessidades ainda não con-
sideradas; entender o fluxo da 
tomada de decisão (quem está 
envolvido na compra, para além 
de quem paga e decide?); ser 
um aliado do cliente e descobrir 
o que o move/motiva a decidir.

Para finalizar, sugeria que não 
colocasse algumas destas dicas 
em causa se ainda não as experi-
mentou. “Errar cedo nas nossas 
decisões e aprender rápido” é o 
meu lema!

Sobre o autor 

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

Nunca confunda conceitos 

como preço e valor, nem nunca 

fale de preço quando o seu cliente 

não conhece o valor que entrega
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LastMile ELÉTRICOS

O Presente e o Futuro das Entregas

Last Mile
O que são as entregas last mile?

A LAST MILE é a etapa final do processo em 
que a encomenda deixa o centro de distri-
buição e chega ao destino do cliente.

Esta é a mais complexa etapa, pois envolve muitas 
variáveis (atrasos, acidentes, trânsito, roubos, etc.) 
que têm impacto na sua eficiência e, consequen-
temente, no relacionamento do consumidor com a 
empresa.  

O objetivo da entrega last mile é transportar o pro-
duto até ao destinatário o mais rápido possível. Esta 
necessidade foi impulsionada pelo mercado em 
constante evolução e pela exigência de uma expe-
riência conveniente ao cliente, em setores como co-
mércio eletrónico (e-commerce), alimentação, etc...
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O Presente das entregas last mile

São vários os veículos usados em entregas last mile, 
mas vemos principalmente carrinhas a diesel, a gás 
ou elétricas, motas, camiões e, por exemplo, bici-
cletas. O problema dos veículos mencionados aci-
ma (à exceção da bicicleta) é o seu tamanho e falta 
de flexibilidade para se movimentar entre o trânsito 
das cidades e em arranjar lugar de estacionamen-
to para descarregar as mercadorias. Vemos, não 
raramente, veículos a ocupar lugares destinados a 
pedestres e/ou ciclistas, ou até estacionados em se-
gunda fila para poderem entregar as mercadorias. 
Por isso, as empresas têm tido como principal desa-
fio criar soluções que tornem os serviços last mile, 

mais rápidos e eficientes.

Em Portugal, podemos olhar para o caso dos 
CTT que, em 2018, adotaram 12 VEdur, co-
nhecidos como “ovo”, produzidos pela UOU 
Mobility, uma startup de São João da Madei-
ra, para fazerem entregas de correio. 

A entrega last mile tem sido um fator chave para as 
empresas, que, por isso, estabeleceram a necessi-
dade de um serviço de entrega mais eficaz, para dar 
resposta às exigências do consumidor e consegui-
rem distinguir-se das restantes.

Durante a situação pandémica vivida globalmente, 
que impôs um confinamento geral, verificou-se um 
crescimento exponencial do e-commerce e, conse-
quentemente, de entregas last mile. O facto de os 
cidadãos estarem limitados à sua residência impul-
sionou mudanças nos comportamentos de compra 
e estabeleceu as compras on-line como o novo nor-
mal para todos, ou quase todos.

Portanto, o número de veículos nas estradas a rea-
lizarem as entregas last mile cresceu, o que levou a 
um aumento nas emissões de carbono. Com o cres-
cimento progressivo das compras on-line, estima-se 
que o número de entregas last mile aumente 78% nas 
maiores cidades do mundo (um número do Fórum 
Económico Mundial). Este aumento faz-se acom-
panhar de grandes impactos como, por exemplo, 
aumento da mobilidade urbana e, consequente-
mente, de circulação de veículos nas cidades, con-
duzindo ao segundo impacto: aumento do número 
de emissões de CO2 libertado na atmosfera, a não 
ser que as empresas tomem medidas eficazes para 
contrariar este cenário.

“ A entrega last mile tem sido 
um fator chave para as empresas, 

que, por isso, estabeleceram a 
necessidades de um serviço de 

entrega mais eficaz.

VEdur adotado pelos 
CTT em 2018

Protótipo Renault Ez Pro
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A sua autonomia está esti-
mada em 65 quilómetros, 
o suficiente para as rondas 
diárias dos carteiros, e a 
velocidade máxima atin-
gida situa-se nos 45 quiló-
metros por hora.

Além do VEdur, a Cargo 
Bike da Urban Arrow, um 
veículo desenhado para 
ações de carga, logística e 
distribuição, com elevada 
capacidade de carga, foi 
também introduzida na fro-
ta CTT com o objetivo de 
avaliar o seu potencial de re-
dução da pegada ecológica deste tipo de operações.

A VeLove é uma empresa sueca cuja missão é subs-
tituir os veículos utilizados em viagens curtas de last 
mile por cargo bikes. Para isso, criou uns conten-
tores que podem ser facilmente anexados a cargo 
bikes.

As “bicicletas” “Armadillo” da VeLove estão equi-
padas com um motor elétrico que usam apenas 
6% da eletricidade de uma carrinha de distribuição 
elétrica. Esta é uma solução mais produtiva, ener-
geticamente eficiente e city friendly.

A DHL aderiu a estas cargo bikes e a Holanda foi o 
primeiro país a recebê-las, já em 2018. A empresa 
percebeu que as Armadillo oferecem maior quali-
dade de serviço por terem mais facilidade de aces-
so e mobilidade no centro das cidades. 

A transportadora não ficou por aqui e, em 2020, 
aderiu também às Mellow Vans que dispõem de 
2.4 m³ e tem uma capacidade de 150kg. 

Em 2019, a empresa inglesa Electric Assisted Vehi-
cle (EAV) também desenvolveu um quadriciclo que 
pode transportar até 150 Kg – o P1. Tem um pe-

queno motor elétrico de 
250 watt que acelera até 
aos 24 km/h para auxiliar 
o condutor a pedalar. 

O P1 tem 2 metros de 
comprimento e 1 metro 
de largura. Pesa 75 qilo-
gramas e tem um alcance 
de 96 quilómetros, que 
lhe permitem fazer até 100 
paragens para entregas. A 
DPD já integrou o P1 na 
sua frota do Reino Unido.

Um pouco diferente foi 
a solução que a Amazon 
arranjou para transportar 
pequenas mercadorias 
em apenas 30 minutos. 

“

LastMile ELÉTRICOS

 A DHL aderiu a estas cargo bikes 
e a Holanda foi o primeiro país 

a recebê-las, já em 2018. 

Cargo Bike da Urban Arrow

“Armadillo” da VeLove
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Em 2020, a Administração 
Federal de Aviação dos Es-
tados Unidos (FAA) autorizou 
a gigante do comércio on-li-
ne a usar drones na entrega 
de produtos. Também a UPS 
detém a mesma autorização, 
mas este tipo de entregas 
ainda se encontra em fase de 
testes para ambas as empre-
sas, de forma a desenvolve-
rem e ajustarem a tecnologia 
para integrar totalmente os 
drones de entrega no espaço 
aéreo.

Outra alternativa possível 
para realizar entregas last mile são os robôs. Em fe-
vereiro de 2021, a empresa OTSAW, lançou o seu 
primeiro robô que faz entregas, em Singapura – o 
Camello. 

O robô Camello dispõe de navegação autónoma, 
planeamento de percurso inteligente e capacidade 
de subir rampas. A app Camello permite agendar 
entregas e gerir pedidos. Também é possível locali-
zar as encomendas em tempo real e possui compar-
timentos até 100L à prova de água. 

Estes veículos inovadores, entre tantos outros 
equivalentes já existentes, representam um passo 
em frente na “construção” de cidades inteligentes. 
Com sistemas tradicionais de transporte, inúme-
ras mercadorias de pequena dimensão ainda são 
transportadas por grandes veículos, em distâncias 
curtas. Os veículos anteriormente mencionados 
oferecem uma solução positiva tanto para as em-
presas, como para os consumidores, mas principal-
mente para as cidades. 

Veículos movidos a energia humana, robóticos e se-
miautónomos já têm um papel importante no mun-
do da entrega de encomendas e é para isso que as 
empresas estão a trabalhar. No futuro, as entregas 
last mile sofrerão mais alterações para otimizar este 
tipo de serviço. Deitemos um olhar ao que o futuro 
nos aguarda com os protótipos de alguns veículos 
já criados. 

O Futuro das entregas last mile

Em 2018, a empresa suíça Rinspeed apresentou um 
veículo elétrico (Snap) em que o chassi e carroça-
ria podem separar-se: um módulo está destinado à 
entrega de produtos, o outro ao transporte de pas-
sageiros, de forma rápida e confortável, seguindo o 
percurso mais curto. Como as baterias são divididas 

“ Outra alternativa possível para realizar 

entregas last mile são os robôs. Em fevereiro de 

2021, a empresa OTSAW lançou o seu primeiro 

robô que faz entregas em Singapura - o Camello

 P1 da EAV adotada pela DPD

Robô Camello da OTSAW
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entre a carroçaria do veículo e o chassi, o Snap não 
precisa de estacionar para carregar. O processo de 
carregamento ocorre sem perda de tempo durante 
a troca de carroçarias do veículo.

Também em 2018, a Renault apresentou o protóti-
po EZ-PRO – veículo elétrico autónomo projetado 
como uma solução de entrega last mile para trans-
portadoras, operadores logísticos, lojas de retalho 
e consumidores.

O conceito EZ-PRO da Renault re-imagina a carrinha 
de entrega como um grupo de cápsulas autónomas 
conectadas, em que uma pessoa é responsável pelo 
módulo principal, que supervisiona a entrega de 
bens e serviços - e uma frota de “seguidores” com 
com compartimentos que podem ser abertos atra-
vés de uma app de smartphone. As cápsulas tam-
bém podem ser configuradas como oficinas móveis 
ou até mesmo como camiões de serviço de alimen-
tos e bebidas.

O fabricante alemão Mercedes também está na 
corrida dos veículos autónomos e lançou o protó-
tipo do pequeno Mercedes-Benz E.livery, com o 
objetivo de tornar possíveis as entregas last mile, 
mesmo em locais mais estreitos. 

Este VE futurista opera com total autonomia, coor-
denando-se com grandes transportadoras e dire-
tamente com os clientes para, assim, garantir uma 
data de entrega oportuna e eficiente das mercado-
rias. O facto de não ter motorista deixa mais espaço 
para a carga, mantendo um tamanho compacto que 
é perfeitamente adequado para circular em cami-
nhos estreitos.

“
LastMile ELÉTRICOS

O fabricante alemão Mercedes 
também está na corrida dos veículos 

autónomos e lançou o protótipo do pequeno  
Mercedes-Benz E.livery com o objetivo de 

tornar possíveis as entregas last mile.

Protótipo Mercedes-Benz E-Livery

Drone da Amazon

Protótipo Snap da Rinspeed
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O R2, desenvolvido pela start-up Nuro é um veículo 
autónomo de entrega de mercadorias. Os veículos 
da empresa serão limitados a 56 km/h e só poderão 
operar em condições de “bom tempo”.

O veículo foi concebido para operar sem motorista 
ou passageiros. O R2 usa radar, imagens térmicas e 
câmaras de 360   graus para se movimentar; não tem 
volante, pedais ou espelhos retrovisores laterais. 
Possui dois compartimentos com temperatura con-
trolada para as entregas. As portas levantam-se para 
revelar os produtos, assim que for introduzido um có-
digo pelo destinatário. As primeiras operações do R2 
estão previstas já para este ano, na Califórnia.

As inovações no setor de transportes de entregas 
de curta distância representam uma grande opor-
tunidade para o futuro das cidades inteligentes. Os 
exemplos mencionados anteriormente são apenas 
algumas das muitas novidades que nos aguarda o 
amanhã. 

Outra atualização no setor das entregas last mile 
são os cacifos de encomendas. 

Este tipo de serviço será possível através da insta-
lação de grupos de caixas trancadas em locais con-
venientes usados   como pontos de recolha. Cada 
armário possui uma fechadura eletrónica com có-
digo de segurança variável e pode ser utilizado por 
vários clientes em horários diferentes.

Um dos objetivos principais destes cacifos é reduzir 
o número de entregas urbanas, entregas falhadas, 
bem como a devolução de mercadorias através do 
estafeta.

O paradigma das entregas está a mudar e, um es-
tudo da Accenture prevê que o futuro das entregas 
será baseado na experiência personalizada para 
o cliente, orientada por dados. Para isso será ne-
cessário criar ferramentas de gestão de dados que 
permitam construir perfis de necessidades, prefe-
rências e comportamentos dos clientes, antecipar 
problemas que podem atrasar uma entrega e gerar 
uma resposta baseada no conhecimento do cliente.

Paralelamente à inovação do setor comercial, os 
inovadores urbanos têm oportunidade de coorde-
nar a logística de last mile com iniciativas ambien-
tais e facilitar a infraestrutura de transporte.

Caminhamos para um futuro que muitas vezes ima-
ginamos, onde Homem e máquina convivem dia-
riamente de forma natural, culminando  numa nova 
era tecnológica e  num novo estilo de vida. 

“ As inovações no setor de transportes de 
entregas de curta distância representam uma grande 
oportunidade para o futuro das cidades inteligentes.

Mellow Van à qual a DHL aderiu em 2020

R2 desenvolvido pela start-up Nuro
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EntrevistaPARA LEREntrevistaPARA LER

O Luís Estrela é Coordenador 
da Fundação do Futebol da 
Liga Portugal. Como e quando 
é que surgiu esta Fundação? 
Qual o seu principal propósito?

A Fundação do Futebol – Liga 
Portugal está prestes a comemo-
rar o seu terceiro aniversário, dia 
18 de julho, pelo que é ainda um 
projeto jovem. A Fundação do 
Futebol nasce de um antigo de-
sígnio do presidente da Liga Por-
tugal, Pedro Proença, que desde 
sempre defendeu e defende que 
a notoriedade do Futebol deve-
rá estar ao serviço da sociedade 
e do bem comum. A Fundação 
do Futebol, além de defender e 
propagar os valores inerentes ao 
Futebol – como igualdade, equi-
dade, justiça, fair-play, respeito, 
inclusão, e de abraçar e ampli-
ficar causas nobres, tem ainda 

Os maiores desafios, a curto 
prazo, passam por solidificar o 
posicionamento da Fundação 
do Futebol, contagiando todas 
as Sociedades Desportivas do 
Futebol Profissional a usarem o 
seu nome, a sua força, os seus 
ativos para reforço e construção 
de uma sociedade mais equita-
tiva e feliz, sendo, igualmente, 
desafiante incutir nos emble-
mas do Futebol Profissional o 
projeto de também eles criarem 
uma Fundação. O desafio para 
os tempos vindouros é ajudar a 
concretizar a ideia de um Clube, 
uma Sociedade Desportiva, uma 
Fundação. 

A responsabilidade social e 
a sustentabilidade ecológica 
são valores importantes para a 
Fundação de Futebol e para a 
Liga Portugal. De que forma é 
que ambas as entidades tentam 

o vincado papel de influenciar 
e ajudar as Sociedades Despor-
tivas a promoverem ações de 
Responsabilidade Social que, no 
terreno, contribuam para a me-
lhoria da qualidade de vida dos 
seus adeptos e das suas comu-
nidades.

Será possível revelar aos leito-
res da Green Future AutoMaga-
zine quais os desafios e motiva-
ções que um Coordenador da 
Fundação do Futebol enfrenta?

A motivação é imensa e reno-
vada diariamente, pois fazer 
da Responsabilidade Social um 
instrumento de trabalho cimen-
tando-a na narrativa do Futebol 
Profissional, esse fenómeno de 
massas que faz vibrar milhões 
e que tem a capacidade de in-
fluenciar transversalmente toda 
a sociedade, pelo seu exemplo. 

Entrevista a Luís Estrela

SENSIBILIZAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

A) Descrição do aspeto ambiental e relação com a atividade dos clubes

A sensibilização e comunicação é uma componente essencial na promoção da sustentabilidade 

porque permite transmitir os resultados atingidos bem como sensibilizar para problemas ambientais que 

podem estar associadas a uma determinada atitude, promovendo a sua mudança. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PONTO 6 ASPETOS AMBIENTAIS

MANUAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Green Future 

AutoMagazine esteve 

à conversa com Luís 

Estrela - Coordenador da 
Fundação do Futebol - 
Liga Portugal
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melhorar a igualdade social e a 
promoção para a adoção de prá-
ticas mais amigas do ambiente?

Primeiro praticamos o que de-
fendemos – reciclamos, poupa-
mos águas e energia, reduzimos 
os desperdícios. Depois amplifi-
camos e enfatizamos causas que 
visem a preservação ambiental e 
todos os cuidados com o plane-
ta de amanhã. Criamos já- fruto 
de várias reuniões com os Gru-
pos de Trabalho da Responsa-
bilidade Social da Liga Portugal 
– um manual de sustentabilidade 
ambiental, em conjunto com a 
Sociedade Ponto Verde. Um ma-
nual com dicas e diretrizes am-
bientais, a implementar nos es-
tádios, nos centros de treinos e 
nos edifícios administrativos das 
Sociedades Desportivas, e com 
exemplos de emblemas preocu-
pados com o meio ambiente – 
clubes como o Estoril Praia, que 
instalou painéis solares, como o 
CD Mafra e o FC Paços de Fer-
reira que faz o reaproveitamento 
das águas. É missão da Funda-
ção do Futebol instigar a boas 
práticas ambientais no Futebol 
Profissional, mediatizando e di-
vulgando grandes iniciativas que 
contagiem e sirvam de exemplo 
aos demais. 

Entre as muitas áreas de atua-
ção da Fundação do Futebol, 
encontram-se algumas relacio-
nadas com a sustentabilidade, 
cuja missão é difundir a política 
dos 3 R’s (Reduzir, Reutilizar, 
Reciclar). O que é que a Funda-
ção tem feito para seguir este 
princípio? 

Nos próprios edifícios da Liga 
Portugal – tanto no Porto como 
em Lisboa, levamos a recicla-
gem a sério, separando o lixo 
em contentores apropriados. In-
clusivé quer a Liga Portugal quer 
a Fundação do Futebol foram 
distinguidas com a certificação 
3R6, atribuída pela Sociedade 
Ponto Verde. Já trabalhamos 
em conjunto para sensibilizar as 
Sociedades Desportivas a adota-
rem estas boas práticas nos seus 
estádios e recintos. Para mais es-
tamos sempre disponíveis para 
nos associarmos a campanhas 
que visem esta prática – há mui-
to tempo que assinalamos o 17 
de maio – dia internacional da 
reciclagem.

Na edição de 2019-2020 da 
Allianz Cup, a Fundação do Fu-
tebol - Liga Portugal celebrou 
uma parceria com a Sociedade 
Ponto Verde, com vista à pro-
moção de boas práticas am-
bientais. Considerando o peso 
que o futebol tem na sociedade 
portuguesa, acredita ser este o 
melhor veículo para o fomen-
to de comportamentos mais 
sustentáveis? Estão previstas 
mais parcerias como esta?

As parcerias são enorme exem-
plo de Responsabilidade Social. 
São aconselhadas pela agenda 
2030 e temos sempre muito a 
aprender e a amadurecer com o 
trabalho em conjunto. Quem há 
muito trabalha nesta área verde, 
chamemos-lhe assim, sabe bem 
os terrenos que pisa e pode sem-
pre guiar-nos a fazer mais e me-
lhor. A Sociedade Ponto Verde é 

um grande amparo da Fundação 
do Futebol, agradecendo-lhe, 
desde já, por todas as partilhas 
e colaborações para connosco e 
para com o Futebol Profissional. 

Focando o nosso assunto em 
matéria de ambiente e sus-
tentabilidade, como é que o 
futebol no geral e a Liga em 
particular (sendo que ambos 
dispõem de muita visibilidade 
e influência junto dos cidadãos) 
podem contribuir para a sensi-
bilização da sociedade para a 
necessidade de mudanças de 
hábitos em prol do ambiente? 

Exatamente usando da melhor 
forma o seu mediatismo e noto-
riedade. Ainda há pouco tempo, 
a mascote da Liga Portugal – O 
Ligas – foi plantar árvores com jo-
gadores do Estoril Praia num par-
que de Cascais. O CD Feirense 
tem rubrica bi-semanal, usando 
também a sua mascote – o Billas 
– a sugerir boas práticas ambien-
tais. É o projeto Eco-Billas! Cam-
panhas e ações que saudamos, 
incentivamos e amplificamos. O 
mundo em que vivemos é res-
ponsabilidade nossa. É Respon-
sabilidade Social. É essa a nossa 
essência e missão! O Futebol 
Profissional dá o exemplo, ganha 
jogos e seguidores neste campo!

Entre os objetivos estratégi-
cos mencionados no Plano de 
Atividades da Fundação (2019-
2020) encontra-se a promoção 
da consciencialização para a 
responsabilidade ecológica no 
futebol. Esse objetivo foi al-
cançado? De que forma?  

SENSIBILIZAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

A) Descrição do aspeto ambiental e relação com a atividade dos clubes

A sensibilização e comunicação é uma componente essencial na promoção da sustentabilidade 

porque permite transmitir os resultados atingidos bem como sensibilizar para problemas ambientais que 

podem estar associadas a uma determinada atitude, promovendo a sua mudança. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PONTO 6 ASPETOS AMBIENTAIS

MANUAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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Este é um objetivo que não se 
esgota, sendo transversal a to-
das as temporadas e tempos. 
Vamos conseguido baby steps, 
pequenas conquistas que se re-
velam enormes no grande foco 
que é a consciencialização am-
biental. Tudo o que façamos 
pelo ambiente é sempre pouco, 
pelo que o objetivo e as suas 
estratégias se vão, também ele, 
renovando, reciclando. 

Em 2019/2020 desenvolveram 
a Liga Ambiente. Qual é o seu 
propósito e que alcance teve?

A Liga Ambiente, com o apoio 
da Sociedade Ponto Verde, per-
mitiu-nos fazer um levantamento 
das preocupações e ações das 
Sociedades Desportivas em ter-
mos ambientais. Possibilitamos 
a todos os emblemas profissio-
nais uma consultoria com a So-
ciedade Ponto Verde que, em 
contacto direto com as Socieda-
des Desportivas, deixou-lhes su-
gestões para melhorarem o seu 
quotidiano ambiental. Foi-lhes, 
inclusive, mostrado que, em ter-
mos de poupança de energia e 
águas, podem chegar a redu-
zir-se faturas com a adoção de 
boas práticas ambientais. Esses 
mesmos emblemas receberam 
um selo por nós instituído atri-
buindo-lhes o estatuto de em-
blema exemplo nesta área da 
sustentabilidade ambiental. O 
alcance foi bom, já que, estas 
questões ambientais, e parafra-
seando expressão conhecida, 
primeiro estranham-se e depois 
entranham-se. A adesão foi boa 
pelo que só podemos estar satis-
feitos e orgulhosos.  

Por último, e abordando o tema 
do momento da Super Liga Eu-
ropeia, considera que a susten-
tabilidade do futebol passa por 
uma transformação da competi-
ção? O que crê ser preciso para 
melhorar a sustentabilidade 
económica dos clubes?

A Fundação do Futebol pauta o 
seu percurso e a sua implemen-
tação num contexto solidário, de 
compromisso com o futebol e a 
sua comunidade, onde todos os 
parceiros têm um enquadramen-
to igualitário, sem sectarismos 
ou divisões. O futebol tem de 
ser, cada vez mais, união, coope-
ração, inclusão e emoção. A cria-
ção de uma Super Liga Europeia 
contraria esses pilares, sendo 
apresentada como uma compe-
tição exclusiva. A festa do fute-
bol é global, multigeracional, 
socialmente transversal, inclusiva 
e agregadora, distante do con-
ceito de uma festa privada com 
convite e dress-code.

O futebol, tal como a sociedade, 
é mutável, todos os dias testa 
a sua capacidade de evolução. 

Deste modo, as suas compe-
tições também carecem dessa 
abordagem humilde de melho-
ria e adaptabilidade, sendo que 
o principal ativo terá de ser os 
adeptos, no final de cada equa-
ção, bem como o produto que 
lhe é apresentado.

A sustentabilidade económica 
dos clubes é, cada vez mais, uma 
preocupação constante de quem 
os dirige. Olhando para a capta-
ção de novos públicos, da criação 
de um conceito de espetáculo 
desportivo face ao simples jogo, 
a afirmação de fidelização do 
adepto, na amplitude do papel 
do associado, e na relação que 
cada instituição desportiva deve-
rá ter na sua comunidade, malha 
empresarial, de intercâmbio po-
tenciação regional e nacional. 

NÃO PERCA a entrevista  
completa em www.greenfuture.pt 

EntrevistaPARA LEREntrevistaPARA LER

https://greenfuture.pt/2021/05/07/entrevista-luis-estrela-coordenador-da-fundacao-do-futebol-liga-portugal/
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Comentário DO MÊS

O ressurgimento 
dos eventos  
presenciais da 

Mobilidade  
Elétrica

“

Em primeiro lugar é 
com satisfação que 
vemos o ressurgi-

mento dos eventos presen-
ciais em Portugal, diretamente 
associado a uma melhoria no 
controlo da pandemia e às 
medidas de desconfinamento 
que começam a ser tomadas.

No setor da mobilidade em 
geral e no setor automóvel, 
em particular, estes eventos 
ganham especial interesse. 
Se realizados em segurança, 
são uma excelente oportuni-
dade para dar conhecer in 

loco novos produtos e tec-
nologias num setor que, 

na última década tem 

evoluído a um ritmo impressio-
nante. A pandemia veio ace-
lerar os processos digitais na 
compra de um automóvel, cujo 
processo de decisão tem sem-
pre envolvido variáveis emo-
cionais e racionais que, para 
muitos, apenas se concretizam 
após um contacto direto com o 
produto.

Para nós, os eventos ligados à 
mobilidade sustentada revestem-
-se de especial importância. Re-
corde-se que em 2017, a Volvo 
Cars foi o primeiro dos constru-
tores automóveis ditos “tradicio-
nais” a anunciar um compromisso 
total com a eletrificação.

Para nós, os eventos ligados à mobilidade 
sustentada revestem-se de especial importância.

No Ecar Show 
e no ENVE será 
possível ficar a 
conhecer algu-
mas das várias 
novidades de um 
mercado que não para de 
surpreender e que coin-
cidirá com um momento 
histórico para a marca no 
nosso país, pois estare-
mos a lançar o nosso pri-
meiro modelo 100% elé-
trico, o XC40 Recharge

Aira de Mello
CONSUMER EXPERIENCE 

DIRECTOR DA VOLVO CAR 
PORTUGAL



“

Passado um ano de 
pandemia, o setor 
automóvel, um dos 

que mais contribui para a eco-
nomia nacional, tem sido um 
dos mais atingidos e só com 
a resiliência e capacidade de 
reinvenção dos profissionais 
do setor é que se tem conse-
guido sobreviver neste último 
ano. Ainda estamos longe de 
poder voltar aos resultados do 
período pré-pandemia, mas o 
retornarmos gradualmente à 
atividade normal é o ponto de 
partida e é um fator extrema-
mente positivo para restaurar 
a confiança dos consumidores 
de uma forma geral.

Se por um lado este último 
ano fez com que o setor ace-
lerasse em áreas tão importan-
tes como a digitalização, pri-
vilegiando o contacto on-line 
com os seus Clientes através 
das mais variadas ferramentas 
e proporcionando uma verda-
deira experiência de compra à 
distância, mas com um atendi-
mento personalizado, por ou-

tro continuamos a ter a par-
te emocional da compra 

do automóvel e aqui 

a componente 
presencial tem 
destaque.

O voltarmos a 
ter a possibili-
dade de uma maior proximi-
dade com os Clientes através 
de eventos presenciais é ex-
tremamente importante para 
o setor. Para além de ser o 
restabelecer de uma maior 
confiança, na sua generalida-
de permite proporcionarmos 
uma experiência de compra 
em todas as suas vertentes e 
possibilitar um contacto mais 
direto com o produto. A en-
volvência e o ambiente que se 
consegue proporcionar num 
evento presencial é única e a 
interação com o automóvel 
faz-se de forma diferente. O 
sector adaptou-se a esta nova 
normalidade e todas as ações 
são realizadas dentro da má-
xima segurança de forma a 
podermos continuar a possi-
bilitar experiências de compra 
marcantes, mas com continui-
dade. 

Juan López Frade
PRESIDENTE SUZUKI MOTOR 

IBÉRICA

O voltarmos a ter a possibilidade de uma maior 
proximidade com os Clientes através de eventos 

presenciais é extremamente importante para o sector.

Subscreva 
a nossa 

NEWSLETTER 
e fique a par 
das notícias 

verdes
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TemaDE CAPA

Mercedes apresenta o 

EQA

Texto de Pedro Vasconcelos

A PRIMEIRA IMPRESSÃO é de que “já vimos isto em qualquer 
lado” e não é de admirar, pois o EQA não esconde a respetiva 

origem, que é o já nosso conhecido, com motor térmico, claro, o GLA.

Depois olha-se melhor e os pormenores começam a ressaltar. A frente, 
sem grelha e com a linha de luzes em toda a largura, a traseira que tam-
bém opta por ter luzes em toda a extensão e as jantes, por exemplo, são 
algumas das marcas distintivas.  

Já está no nosso mercado. 

É o SUV compacto 100 % 

elétrico da Mercedes que 

anuncia uma autonomia de 

até 426 quilómetros… 

Apresentamos o EQA.



Assim que entramos no carro, 
temos a certeza de que estamos 
aos comandos de algo diferente. 
O enorme ecrã domina a paisa-
gem do interior do automóvel 
e neste é possível fazer pratica-
mente tudo.

Ativar as várias funções do car-
ro como, por exemplo, os dis-
positivos de auxílio à condução, 
prevenção de acidentes e a na-
vegação com função a Electric 
Intelligence, ou Inteligência Elé-
trica, na língua de Camões. 

A inteligência elétrica pretende 
ser quase um ecossistema de 
mobilidade, que procura a otimi-
zação da experiência de conduzir 

qualquer automóvel com a sigla 
EQ. Por exemplo, este é um sis-
tema de navegação que vai mais 
longe e permite, por exemplo, 
prever o consumo de bateria, ou 
simular diferentes trajetos.

Quase todos os comandos dis-
poníveis no ecrã, podem tam-
bém ser acionados com coman-
dos físicos, ou no painel sensível 
ao toque, que está instalado na 
consola central.

Junto ao volante encontra ainda 
duas patilhas, em que é possível 
aumentar ou diminuir a resistên-
cia do motor e, dessa forma, criar 
maior, ou menor capacidade de 
regenerar energia.

Assim que entramos 

no carro, temos a 

certeza de que estamos 

aos comandos de 

algo diferente. 
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NÃO PERCA o Minuto Automagazine do 
EQA  em www.greenfuture.pt 

Em Portugal, o EQA está disponí-
vel, para já, apenas na versão 250, 
com uma potência de 190 cavalos 
(140 kW). Vai dos dos zero aos 100 
km/h em 8,9 segundos e tem uma 
velocidade máxima de 160 km/h, 
que é limitada eletronicamente.

É movido por uma bateria de 
iões de lítio, que se encontra ins-
talada num elemento estrutural, 
na parte inferior do chassis e que 
tem uma capacidade de 66,5 
kWh. A autonomia anunciada é 
de 426 quilómetros, de acordo 
com o ciclo de teste WLTP e o 
consumo em ciclo combinado é 
de 17,7 kWh/100 km.

Segundo a marca, os tempos 
de carregamento variam entre 
as 5h45 numa wallbox ou num 
posto de carregamento público 
(corrente AC com uma potência 
de pelo menos 11 kW, com in-
tensidade de corrente de 16 A 
por fase) e os 30 minutos para 
uma carga de 10% a 80% num 
posto de carregamento rápido 
de corrente DC com uma tensão 
de rede de 400 V e uma intensi-
dade de corrente de pelo menos 
300 A. Este carregamento ultra-
-rápido permite recuperar em 30 
minutos mais de 300 km.

O preço do Mercedes EQA no 
mercado nacional começa nos 
53.750 euros.

A autonomia anunciada
é de 426 quilómetros, de 

acordo com o ciclo de 
teste WLTP e o consumo 
em ciclo combinado é de 

17,7 kWh/100 km.

https://cpl3.com/
https://greenfuture.pt/2021/05/06/minuto-automagazine-mercedes-benz-eqa-250/
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EntrevistaPARA LEREntrevistaPARA LER

Como é que surgiu a ideia de 
criar o Ecar Show – Salão do 
Automóvel Híbrido e Elétrico? 

Foi o desenvolvimento natural 
do conceito, que arrancou no 
Porto em 2017. Além disso, após 
o sucesso das primeiras edições 
recebemos solicitações das mar-
cas e do nosso patrocinador prin-
cipal, a GALP, para desenvolver o 
conceito em Lisboa

Qual é o maior desafio que a 
organização de um evento des-
ta dimensão acarreta? 

Nesta altura especifica organi-
zar o evento do ponto de vista 
das medidas necessárias dada a 
situação pandémica, sem dúvi-
da e também do ponto de vista 

da promoção do evento. Temos 
de encontrar formas eficazes 
de comunicar que temos im-
plementadas todas as medidas 
preconizadas pelas autoridades 
de saúde e procuramos ir mais 
além, para que todos se sintam 
seguros.

Os veículos elétricos já são mui-
to comuns, mas ainda há algu-
mas dúvidas e incertezas por 
parte do público geral sobre 
eles, principalmente a questão 
da autonomia, métodos de car-
regamento e benefícios. Qual o 
papel de eventos como o Ecar 
Show no esclarecimento destas 
e de outras dúvidas, mas tam-
bém na divulgação e no apoio 
da transição para estas esco-
lhas mais verdes?

S A L Ã O  A U TO M ÓV E L  H Í B R I D O  E  E L É T R I C O

28-30 MAIO 2021 | ARCO DO CEGO - LISBOA 

Entrevista com 

Fernando Diogo
Direção ECAR SHOW

A Green Future 

AutoMagazine esteve à 

conversa com Fernando 

Diogo, membro da Direção 

do evento ECAR SHOW
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Pelo que julgo saber atingiu-se 
recentemente 16% de cota de 
mercado para este tipo de veí-
culos, o que é sem dúvida uma 
evolução positiva. O evento pro-
cura reunir além das marcas que 
comercializam este tipo de veí-
culos, outros atores do setor que 
oferecem soluções e repostas 
aos potenciais interessados. O 
nosso papel é, assumidamente, 
o da promoção da mobilidade 
verde no sentido de trazer novos 
consumidores para o setor, ape-
sar de a pandemia ter limitado de 
alguma forma a nossa forma de 
trabalho, seja pela limitação de 
lotação dos recintos, seja pela in-
viabilidade de realizar seminários 
e outras ações de divulgação e 
esclarecimento das principais 
dúvidas dos consumidores.

Relativamente ao que os vi-
sitantes poderão encontrar 
neste Salão, pode adiantar-nos 
quais as marcas que vão estar 
presentes? Haverá alguma no-
vidade em comparação com os 
anos anteriores?

Os interessados poderão encon-
trar quase todas as marcas que 
comercializam este tipo de veí-
culos no evento e continuamos a 
ter o apoio da GALP, como “Main 
Sponsor” do evento. E sim, tere-

mos algumas novidades quer ao 
nível de marcas presentes, como 
são os casos da Toyota, da Lexus, 
e da Tesla que regressam e tam-
bém estreias absolutas como a 
Skoda que apresentará no Salão 
o seu primeiro modelo elétrico 
além dos modelos da Peugeot e 
da Volkswagen.

Para além da exposição dos 
veículos, há outras atividades a 
decorrer?

O Test Drive GALP ELETRIC será 
a principal atividade a decorrer 
em paralelo. Trata-se da possibi-
lidade de testar os modelos em 
exposição em condições reais de 
condução na cidade. Por razões 
que se prendem com a atual si-
tuação, não teremos como habi-
tualmente, seminários ou confe-
rências de esclarecimento.

Esta é já a 2ª edição do evento 
a realizar-se no jardim do Arco 
do Cego, em Lisboa. Porquê 
este local?

Procuramos um local central, 
com boas acessibilidades de 
transportes públicos e a antiga 
estação de recolha dos elétricos 
pareceu-nos uma boa solução, 
até pelas características do edi-
fício, semiaberto, que nesta al-

tura contribui para aumentar a 
sensação de conforto de todos 
os intervenientes. Além disso, 
trata-se de património da cidade 
o que confere muita personalida-
de ao conceito.

Este evento acontece numa 
altura delicada, devido à situ-
ação pandémica que vivemos. 
Que medidas foram adotadas 
para segurança de todos os 
membros colaboradores, expo-
sitores e visitantes?

Todas as preconizadas pelas au-
toridades de saúde, como o con-
trolo de lotação, que é efetuado 
em tempo real com recurso a 
meios eletrónicos, a desinfeção 
de mãos e o controlo de tempe-
ratura dos visitantes à entrada, 
a distanciação social promovida 
pela sinalética colocada, os per-
cursos dos visitantes controlados 
por forma a garantir essa mesma 
distanciação, o recursos à venda 
de ingressos on line assim como 
os convites fornecidos às em-
presas expositoras, etc. Todas as 
medidas enumeradas associadas 
ao facto de o próprio local ter 
condições de circulação do ar 
como se tratasse de um espaço 
ao ar livre garantem que as me-
lhores condições de segurança 
estão asseguradas.

“Procuramos um 
local central, com 

boas acessibilidades de 
transportes públicos e a 

antiga estação de recolha 
dos elétricos pareceu-nos 

uma boa solução.
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Novidade

Revivalismos eletrificados

FIAT 500

O Fiat 500 é talvez o mais 
icónico modelo da marca 
italiana. Desde 1957 muita 
coisa mudou, mas para os 
lados de Turim, 500 continua 
a significar um citadino de 
pequenas dimensões, agora 
com motor elétrico.



“
CRIAR UM AUTOMÓVEL com 

menos de três metros e que 
fosse capaz de transportar quatro 
adultos, foi o desafio a que a FIAT 
se lançou após a Segunda Guerra 
Mundial. Em 1957 era lançado no 
mercado o FIAT 500.

Para a marca italiana, o número 
500 significa um citadino, cheio 
de tradição e saudosismo e, por 
isso mesmo, há 14 anos, lançou 
o novo 500. Os revivalismos es-
tão na moda e este é um bom 
exemplo disso mesmo.

Fruto dos tempos e das tendên-
cias, o FIAT 500 avultou… cres-
ceu, hoje continua a ser um cita-
dino, mas com mais meio metro 
do que o mais velho e agora, 
também deixou de fazer fumo, 
graças à eletrificação.

É tempo de arrancar e confiar 
nos 320 quilómetros de auto-
nomia anunciados pela marca, 
graças à bateria de 42 kWh, que 
alimenta o motor elétrico de 118 
cavalos. 9 segundos de 0 a 100 
km/h e 220 Nm de binário, são 
outros dos números anunciados.

Conseguir 3,1 segundos até aos 
50 Km/h não é para qualquer 
um, mas também não é para 
fazer sempre, pois a autonomia 
ressente-se.

Se o objetivo for ganhar autono-
mia, então tem que selecionar 
o modo Range, mais eficiente 
em termos de regeneração de 
energia, aliás, neste modo qua-
se nunca é preciso travar e faz-se 
praticamente tudo no dia-a-dia 
só com o pedal da direita.

Mas se o modo Range dá mais 
autonomia, o modo ‘Sherpa’ 
estende-a ainda mais. Aí deixa 
de ter ar-condicionado e tudo 
aquilo que pode gastar bateria 
e não serve para fazer o carro 
andar.

Até a potência do motor fica li-

mitada a 77 cavalos e a veloci-
dade máxima a 80 Km/h. Numa 
situação de ‘aperto’ em que seja 
necessário ‘escapar’ de algo, 
basta acelerar a fundo, que o 
500 entende que vai ser neces-
sário mandar o sherpa de volta 
para os himalaias e as coisas re-
gressam ao normal.

O novo 500 dispõem um le-
que de tecnologia que o coloca 
como o primeiro citadino equi-
pado com sistemas de condução 
autónoma de Nível 2. Destaca-se 
ainda a travagem de emergên-
cia autónoma com deteção de 
peões, assistente de velocidade 

O novo 500 dispõe de um 
leque de tecnológia que 

o coloca como o primeiro 
citadino equipado com 
sistemas de condução 

autónoma de Nível



inteligente, controlo de faixa de 
rodagem, cruise control adapta-
tivo, assistência à manutenção 
no centro da faixa e faróis auto-
máticos com gestão de máximos 
e médios.

O 500 “la Prima” vem equipado 
com o novo sistema de informa-
ção e entretenimento “UCon-
nect 5”, que garante a ligação 
ao smartphone, em 5 segundos, 
diz a marca, via Apple CarPlay ou 
Android Auto. 

Esta versão de lançamento conta 
ainda com o sistema de interfa-
ce de Linguagem Natural, com 
reconhecimento de voz avança-
do, para que possa controlar a 
regulação do ar condicionado 
ou a música que está a tocar, por 
exemplo.

Ao estacionar temos ainda a visão 
360 e câmara de visão traseira 
com linhas dinâmicas, para ajudar 
a evitar dissabores na pintura, ou 
nas jantes de 17 polegadas.

E já agora, se o dia estiver bonito, 
pode sempre optar por andar de 
cabelos ao vento, abrindo o teto.

A edição testada, a “la Prima” 
em português “a primeira”, está 
limitada a 500 unidades por mer-
cado e é comercializada em Por-
tugal por 37.900 euros, valor que 
inclui a oferta de uma wallbox. A 
este valor é possível subtrair os 
benefícios governamentais dis-
poníveis.

A edição testada, a “la 
Prima”, está limitada a 500 
unidades por mercado e é 

comercializada em Portugal 
por 37.900€, valor que inclui 

a oferta de uma wallbox.

NÃO PERCA o Minuto Automagazine do 
FIAT500  a partir de 13/05 em

 www.greenfuture.pt 
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OpiniãoARTIGO DE

Um porto mais verde e sustentável

ANTECIPANDO o compro-
misso europeu, subscrito 

por Portugal, desde cedo assu-
mimos a postura participativa 
para o cumprimento dos ob-
jetivos comuns e entendemos 
lançar o mote para a criação de 
um Road Map para a descarbo-
nização e transição energética, 
das quais não estará desligado 
o processo de digitalização do 
negócio em curso no Porto de 
Leixões, de modo a programar 
um amplo plano de ação que 
venha reduzir significativamente 
a pegada ambiental associada a 
este porto.

Somos sensíveis ao impacto da 
atividade portuária sobre a co-
munidade local, que decorre 
da localização geográfica de 

Leixões, no Município de Mato-
sinhos, e por essa razão procu-
ramos, conjuntamente com as 
entidades municipais, identificar 
as fragilidades do ponto de vista 
ambiental e da compatibilização 
com a vida urbana, como forma 
de avançar com o processo de 
renovação das operações e de 
substituição de meios e equipa-
mentos para uma versão mais 
moderna e objetivamente me-
nos poluente.

Atendendo à relevância estra-
tégica conferida a este propó-
sito, a APDL optou por iniciar a 
construção deste Road Map em 
parceria com todos os players 
envolvidos no ecossistema 
portuário, nomeadamente os 
concessionários, as comunida-

A ambição de um porto mais 

verde e sustentável é um 

desígnio que atravessa toda 

a atividade portuária e que 

a APDL – Administração dos 

Portos do Douro, Leixões 

e Viana do Castelo está 

empenhada em concretizar 

com efeitos imediatos.

Texto de Nuno Araújo

Leixões: 
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des portuárias e especialistas, 
agilizando a implementação de 
diversas medidas diferenciado-
ras e tornando o plano mais fle-
xível no tempo e no espaço, o 
que viabilizará que Leixões seja 
pioneiro no quadro europeu das 
emissões zero.

Ainda no início de 2021, focados 
na mobilidade mais sustentável 
e verde, anunciamos a proibição 
de circulação de veículos pesa-
dos até Euro IV, correspondente 
à frota de maior antiguidade, o 
que, até 2023, nos vai permitir 
reduzir as emissões poluentes 
em 50%. Uma descida significa-
tiva com repercussões não só na 
atmosfera do porto, como tam-
bém na malha urbana circun-
dante e por todo o país, já que 
a circulação rodoviária contará 
progressivamente com veículos 
menos poluentes, o que no uni-
verso de mais de 1500 camiões 
que entram diariamente em Lei-
xões, representará um assinalá-
vel contributo para o meio am-
biente.

Em paralelo e a par da aposta 
na intermodalidade no trans-
porte de mercadorias, em parti-
cular da ferrovia, com evidentes 
externalidades ambientais posi-
tivas, na área interior do porto 
estamos a incentivar a redução 
dos veículos ligeiros, encontran-
do-se, neste momento, em cur-
so, sob coordenação de um gru-
po de trabalho constituído por 
todas as entidades com influên-
cia direta neste pressuposto, a 
viabilizar ações que venham a 
confluir para o objetivo final de 

promover a qualidade do ar e 
regular a mobilidade interna.

Simultaneamente, pretende-
mos dar um sinal à economia 
portuária, recorrendo a shuttles 
movidos a energias renováveis 
para as operações de transporte 
no Porto de Leixões, tal como 
o faremos com a aquisição de 
dois novos rebocadores de úl-
tima geração, que reduzirão as 
emissões poluentes em 80%, 
verificando-se já conversações 
com todos os operadores, e 
consequentes ações, no sentido 
de contribuírem positivamente 
para um porto mais limpo e ten-
dencialmente verde, no que diz 
respeito aos sistemas de trans-
porte que complementam a sua 
atividade.

A par da renovação da frota 
para uma mobilidade mais sus-
tentável, perspetivamos que as 
fontes de abastecimento para 
esta lógica mais verde sejam 
também adaptadas a uma ver-
são renovável, reforçando a tó-
nica menos poluente em toda 
a cadeia associada. Com esse 
propósito, temos procurado 
proceder ao mix energético do 
Porto de Leixões, convertendo 
gradualmente a tipologia de 
energia consumida nas suas in-
fraestruturas.

A mobilidade do setor marítimo 
acompanha a preocupação da 
APDL, que tem colocado am-
plos desafios na agenda do se-
tor, com a aposta no green shi-
pping, destacando-se o recurso 
ao abastecimento a GNL de 

navios, operações já executa-
das com grande sucesso na Via 
Navegável do Douro e no Porto 
de Viana do Castelo, onde, nes-
te último caso, se estabeleceu 
a adaptação pioneira do navio 
para este fim nos estaleiros da 
West Sea e se pretende conti-
nuar a estimular e tornar recor-
rente num futuro próximo.

Este exercício de transição ener-
gética e descarbonização da ati-
vidade portuária, com impacto 
quer nas infraestruturas e equi-
pamentos, quer nas fontes de 
abastecimento de energia, fará 
cumprir a ambição da neutrali-
dade carbónica, com repercus-
sões no contexto europeu da 
mobilidade, o que representa 
o alcance de um dos mais im-
portantes objetivos estratégicos 
desta administração portuária e 
de todo o universo da APDL.

Sobre o autor
Nuno Araújo é Presidente do Conselho de Administração da APDL – Administração 
dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo

“Texto de Nuno Araújo A mobilidade do 

setor marítimo acompanha 

a preocupação da APDL, 

que tem colocado amplos 

desafios na agenda do 

setor, com a aposta no 

green shipping.
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VozAO UTILIZADOR

Entrevista com o empresário Júnior

A Green Future AutoMagazine 

conversou com Júnior, 

proprietário da cervejaria 

Hop Trip e apaixonado pela 

mobilidade elétrica.

Atualmente, o Júnior e a sua 
família vivem em Matosinhos. 
Como foi o caminho até aqui?

Em 2010 fizemos um intercâm-
bio na Irlanda e ficamos por lá ao 
longo de 2 anos e meio. Durante 
esse tempo, provámos diversos 
tipos de cerveja, tendo essa ex-
periência aguçado o nosso amor 
por cerveja. 

Estes tempos passados na Irlanda 
foram uma realidade bem distinta 
daquela que vivemos durante 26 
anos no Brasil, tendo isso aberto 
um leque grande de possibili-
dades. Inicialmente, o plano era 
Lisboa. Contudo após chegarmos 
lá, algumas coisas não correram 
como esperado e então resolve-
mos vir para o Porto e acabamos 
por ficar em Matosinhos, uma ci-
dade em frente à praia

Na sua opinião, considera que a 
paixão pela mobilidade elétrica 
só surge em Portugal? 

Quando estávamos no Brasil, 
cheguei a ver alguns veículos, no 
entanto nunca chegamos a apro-
fundar o assunto. Assim que vie-
mos para Portugal, procuramos 
por mais informações, uma vez 
que eram veículos que chama-
vam muito atenção, em particu-
lar pela ausência de barulho. 

A busca aumentou e numa altura 



“

em que consideravamos trocar 
o nosso carro, uns amigos apre-
sentaram-nos os benefícios de 
um automóvel elétrico. Após uma 
pesquisa   - e algumas contas fei-
tas - e tendo a ideia que eramos 
empresários comerciantes, consi-
deramos que o carro elétrico se-
ria a melhor escolha para nós.

Pensa que a consciência eco-
lógica é a mesma pelos países 
onde passou? 

Das cidades onde vivemos, como 
por exemplo São José dos Cam-
pos (Brasil) e Florianópolis exis-
tiam locais onde era possível fazer 
a reciclagem tal e qual como aqui. 
Noutros lugares, víamos painéis 
solares nas casas e placas elétri-
cas para captar a energia solar. 
Onde moramos, não via tanta di-
ferença ao nível ecológico, pelo 
que existiam também ciclovias 
e incentivos para inicitavas eco-
lógicas. Contudo, o mesmo não 
posso falar em relação ao resto 
do Brasil.

Já na Irlanda, existiam também 
bastantes ciclovias. Contudo, em 
2010, não tinham ainda muitos 
carros elétricos.

A mudança para a mobilidade 
elétrica foi económica ou ecoló-
gica ? Qual foi a primeira sensa-
ção quando conduziu um carro 
elétrico? 

Na altura foi mais económico 
que ecológico, mas agora uma 
pessoa começa a pensar de uma 
forma diferente. A ausência do 
barulho é uma coisa linda, o que 
é bem confortável quando se 
conduz o carro e não se houve 
qualquer ruído.

A primeira sensação foi bastante 
diferente, pois o modo de con-
dução é totalmente distinto. Por 
exemplo, quando aceleramos 
pensamos que estamos dentro 
de um avião, vemos a eficiência 
do carro e o seu conforto.

Quando terminamos o Test-Drive 
decidimos logo que era este o car-
ro que queríamos comprar (Nissan 
Leaf), foi uma experiência muito 
boa. À data de hoje, acho que vai 
ser estranho conduzir um outro 
tipo carro (motor de combustão).

Uma curiosidade sobre o carro 
elétrico?

Durante a pandemia Covid-19, 
tivemos que encerrar, por isso 
começamos a fazer entregas de 
cervejas e de snacks. Desta for-
ma, acabamos por aproveitar 
muito o automóvel, porque usá-
vamos as plataformas para fazer 
entregas e assim conseguiamos 
baixar o custo do carro. O me-
lhor de tudo foi que como tí-
nhamos um carro elétrico, não 

nos tínhamos de preocupar em 
estar constantemente a abaste-
cer com combustível. No final do 
mês recebíamos a indicação do 
valor a pagar pelo carregamento 
e então tínhamos um tempo de 
folga para trabalhar, conseguin-
do assim poupar e orientar me-
lhor as nossas economias.

Já conseguiu converter alguém 
para a Mobilidade Elétrica? 

Regularmente falo com alguns 
amigos que estão curiosos, mas 
ainda não. Eu, por acaso, fui con-
vencido por um amigo, mas ainda 
não consegui convencer ninguém.

O preço dos automóveis ainda 
não é baixo, então o planeamen-
to é bem diferente.

NÃO PERCA a entrevista  
completa em www.greenfuture.pt 

A primeira sensação foi bastante diferente, pois o modo 
de condução é totalmente distinto. Por exemplo, quando 
aceleramos pensamos que estamos dentro de um avião, 

vemos a eficiência do carro e o seu conforto.

https://greenfuture.pt/2020/08/19/voz-ao-utilizador-junior-parte-i/
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Nissan Leaf
Minuto

FICHA TÉCNICA
Bateria: 40 kWh

Autonomia (WLTP): Até 270 
km

Motorização: 110 kW (150 cv)

Binário: 320 Nm

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

Velocidade máxima: 144 
km/h

Carregamento:   
AC: 7h30

DC: 1h (80%)

Preço: desde 26.400 €

COM MAIS DE 5.000 unidades 
vendidas em Portugal e a celebrar 
uma década desde a sua entrada 
no mercado, o Nissan Leaf é um 
automóvel de referência, quando 
o assunto é a mobilidade elétrica.

Quando comparado com o mo-
delo da 1ª geração, o novo Leaf 
apresenta várias novidades. Vi-
sualmente, exibe um design 
simples, caracterizado por linhas 
aerodinâmicas realçando-se a 
grelha frontal exclusiva V-Motion.

Concorrendo num segmento 
de enorme procura e, em que 
a oferta aumenta regulamente, 
o Nissan Leaf dispõe de novas 
tecnologias que visam auxiliar a 
condução. Como funcionalidades 
basilares, destacam-se a presen-

ça de um sistema inteligente de 
intervenção de ângulo morto, de 
um retrovisor interior com visão 
inteligente e da possibilidade de 
uma condução semi-autónoma. 

Dispondo de um hotspot WIFI a 
bordo, a Nissan atualizou, igual-
mente, a sua aplicação móvel. 
Com a NissanConnect, os condu-
tores do Leaf têm a oportunidade 
de controlar várias funcionalida-
des: a abertura e fecho das portas, 
informações relativas à autonomia, 
a localização das estações de car-
regamento mais próximas, a carga 
atual da bateria, entre outros.

Para esta 2ª geração, a marca 
nipónica optou por manter a di-
mensão original da bateria, no 
entanto aumentou a sua capaci-
dade para os 40 kWh. Quanto à 
sua performance, a nova geração 
do Nissan Leaf acelera dos 0 aos 
100km/h em 7,9 segundos, atin-
gindo uma velocidade máxima 
de 144 km/h.

A Nissan continua assim a sua 
afirmação no mercado da susten-
tabilidade com um Leaf mais tec-
nológico e funcional para o dia a 
dia dos condutores citadinos. 

https://greenfuture.pt/2021/04/22/minuto-automagazine-nissan-leaf/
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O PODEROSO e eficiente Mer-
cedes-Benz GLE 350de apresen-
ta uma das maiores autonomias 
elétricas entre os híbridos plug-in, 
com os números oficiais a apon-
tarem para cerca de 100 quiló-
metros. Mesmo fazendo uso do 
motor de combustão, um diesel 
de 4 cilindros, os consumos anun-
ciados são extremamente baixos 
– 1,2 litros por 100 quilómetros.

Naturalmente, atingir este valor 
obriga a utilizar o motor elétrico 
em quase todo o percurso, o que 
no dia-a-dia é difícil. Ainda assim, 
o GLE é um carro muito econó-
mico, mesmo quando esgotamos 
a bateria, sobretudo se atender-
mos ao seu peso e dimensões, o 
que se traduz também num nível 
de emissões bastante reduzido 
para um veículo desta classe.

Conduzir este SUV coupé é uma 
experiência muito interessante. 
Ao contrário de alguns híbridos, 
o Mercedes parece ansioso por 
usar a energia elétrica sempre que 
possível. O motor elétrico é mui-
to vivo e interage com o motor 
de combustão de forma discreta 
e precisa. A caixa automática de 
nove velocidades é excelente, e 
os 700 Nm de binário significam 

uma aceleração mui-
to dinâmica, mesmo 
a partir de baixas ve-
locidades.

Apesar de tudo, é cla-
ramente um automó-
vel virado para o con-
forto. A suspensão a 
ar, de série, torna imperceptíveis a 
maior parte das irregularidades do 
piso, comporta-se bem em per-
cursos sinuosos e a velocidades 
elevadas, e a direção oferece boa 
resposta, apesar de este não ser o 
carro mais indicado para uma con-
dução desportiva.

Visualmente, o GLE impressiona 
pelas grandes dimensões. No in-
terior, encontramos um carro lu-
xuoso, confortável e muito espa-
çoso, mesmo que limitado a cinco 
lugares. Os materiais e qualidade 
de construção são excelentes, a 
oferta tecnológica e de equipa-
mentos de série é alargada, e o 
sistema interativo Mercedes-Benz 
User Experience (MBUX) é clara-
mente dos melhores do mercado.

O GLE 350de é um automóvel 
dinâmico, luxuoso, confortável 
e prático, mas, acima de tudo, 
muito eficiente e económico. 

Mercedes GLE

FICHA TÉCNICA
Bateria: 50 kW/h

Motorização: 4 cilindros; 
turbodiesel de 2 litros + 
motor elétrico de 100 kW

Autonomia (modo elétrico; 
WLTP): 106 km

Velocidade máxima: 210 km/h

Potência (combinada): 320 cv

Aceleração (0-100km/h): 6,8 
segundos

Bateria: 31,2 kWh

Consumo (combinado):  
1,2 l/100 km

Preço: a partir de 84.700 €

É claramente um dos melhores 
exemplos da eletrificação da 
oferta da Mercedes-Benz.

https://greenfuture.pt/2021/04/29/minuto-automagazine-mercedes-gle-350-de-4matic/
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Minuto

DS 3 Crossback E-Tense

EM 2025, A DS ape-
nas venderá carros 
eletrificados, e a via-
gem começa neste DS 
3 Crossback E-Tense, 
que é, para já, um dos 
poucos SUVs com-
pactos 100% elétricos 
do mercado, e único no segmen-
to premium.

Com pormenores de design ex-
terior que revelam este posicio-
namento, é a nível dos interiores 
que este DS 3 mais se destaca. O 
design inovador, os materiais de 
qualidade e vários pormenores 
oferecem uma sensação de luxo 
e conforto. Além das 4 versões 
de equipamento, existe também 
um leque alargado de opções de 
personalização.

A qualidade de construção é no-
tória. O pára-brisas acústico e a 
maior espessura das janelas la-
terais e do painel da porta anu-
lam os ruídos de circulação, mais 
notados nos elétricos devido ao 
silêncio do motor. Esta insonori-

FICHA TÉCNICA
Autonomia: 300 km (WLTP)

Motor: 136 cv (100 kW)

Transmissão: automática; tra-
ção dianteira

Vel. máx.: 150 km/h (limitada)

Desempenho:  0-50 km/h: 
3,5s 
0-100 km/h: 8,7s

Bateria: 50 kWh

Carregamento (aprox.): AC 
7 kW: 7,5h (100%)

DC 100 kW: 30m (80%)

Preço (versão base): 46200€ 

zação é claramente perceptível 
no DS 3, onde o ruído padrão de 
aviso aos peões não é sequer ou-
vido dentro do veículo.

O posicionamento da bateria 
debaixo do habitáculo não re-
tira espaço interior e confere 
uma boa distribuição de peso, 
e o motor elétrico de 100 kW 
no eixo dianteiro proporciona 
uma aceleração razoável. O DS 
3 elétrico é um carro com uma 
direção leve, ágil e muito fácil de 
conduzir, sobretudo em cidade.

Este SUV compacto com zero 
emissões é um carro silencioso, 
suave, refinado e com muita tec-
nologia. Em suma, uma proposta 
muito interessante da marca pre-
mium do Grupo PSA. 

https://greenfuture.pt/2020/08/21/minuto-automagazine-ds3-crossback-e-tense/
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NESTA PRIMEIRA proposta 
100% elétrica da MINI, o desafio 
era manter o icónico comporta-
mento em estrada que é um dos 
principais cartões de visita da 
marca britânica.

Este objetivo foi atingido de for-
ma muito satisfatória: além do 
binário imediato proporcionado 
pelo motor elétrico, o Cooper SE 
beneficia de uma notável distri-
buição de peso, aspetos que lhe

conferem grande agilidade e di-
namismo.É assim um automóvel 
com uma condução muito diver-
tida, sobretudo em ambiente ur-
bano, o seu habitat natural.

A nível de design e interiores, o 
SE revela pormenores interessan-
tes, tais como as jantes assimétri-
cas de 17’’, opcionais, e o painel 
de instrumentos digital. A posi-
ção das baterias não retira espa-
ço ao habitáculo ou ao porta-ba-
gagens, aspeto pouco frequente 
em modelos elétricos.

Com este seu primeiro 100% elé-
trico, a MINI fez uma aposta clara 
num puro citadino. Um automó-
vel muito completo, que alia uma 
performance equilibrada a um 
design apelativo, demonstrando 
bons argumentos para se tornar 
num dos maiores sucessos auto-
móveis de 2020.

MINI Cooper S elétrico

FICHA TÉCNICA
Bateria: 33 kWh; 92 Ah

Autonomia: 232 km (WLTP)

Consumo WLTP: 15,5-18 
kWh/100 km

Classe energética: A+

Motor: 184 cv (135 kW); 
tração dianteira

Vel. máx.: 150 km/h (limitada)

Performance: 0-60 km/h: 
3,9s 
0-100 km/h: 7,3s 
80-120 km/h: 4,6s

Carregamento (aprox.): AC 
3,7 kW (casa): 12h (100%) 
AC 11 kW: 2h30 (80%); 3h30 
(100%) 
DC 50 kW: 35m (80%)

Bagageira: 211-731 l

Preço (versão base): 
34.400€

Equipamento: 4 versões (S, 
M, L e XL)

https://greenfuture.pt/2020/06/28/minuto-auto-magazine-mini-cooper-se/
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OpiniãoCOLUNA DE

As questões que se seguem 

abordam assuntos atuais 

sobre a temática das cidades 

inteligentes. São também 

questões que me fazem 

repetidamente em entrevistas, 

conferências e workshops, 

enquanto geógrafo e futurista, 

urbanista e especialista em 

mobilidade. Tanto as perguntas 

como as respostas não abordam 

explicitamente o futuro da 

mobilidade, contudo fica clara 

a ligação em quase todos os 

aspetos. 

Precisamos de uma cidade in-
teligente?

A questão importante neste 
momento é: como é que que-
remos viver no futuro? Em que 
sociedade, em que cidade, em 
que espaços? E como é que 
nos queremos movimentar? A 
cidade inteligente não nos dá a 
resposta a estas questões, mas, 
na melhor das hipóteses, apoia-
-nos e ajuda-nos a alcançar os 

nossos objetivos. As últimas três 
tendências de desenvolvimen-
to humano foram a cidade sus-
tentável, a cidade resiliente e, 
agora, a cidade inteligente. Ne-
nhuma destas tendências foi ou 
tornar-se-á realidade, pois todas 
devem ser entendidas como um 
processo no qual não há um tér-
mino definido.

As cidades inteligentes de hoje 
ainda têm um nível bastante bai-
xo de inteligência social, porque 
as cidades concentram-se, prin-
cipalmente, em aspetos técni-
cos, sem responderem às per-
guntas acima mencionadas. Na 
verdade, também há exemplos 
que comprovam os efeitos con-
trários, isto é: a mobilidade par-
tilhada não diminui necessaria-
mente a intensidade de tráfego, 
verificando-se até um aumento; 
as casas inteligentes não redu-
zem o consumo de energia, mas 
aumentam-no; as câmaras de 
vigilância melhoram a deteção 

de crimes, mas possivelmente à 
custa dos direitos humanos fun-
damentais. E a aposta num futu-
ro melhor não é totalmente cla-
ra nestes exemplos. Uma razão 
para possíveis desenvolvimentos 
desadequados é o facto de, mui-
tas vezes, a inovação ser equi-
parada à tecnologia, mas sem 
ter em conta os aspetos sociais, 
ecológicos e/ou económicos.

No entanto, a digitalização re-
forçará as diferenças sociais nas 
sociedades, atuando como um 
catalisador de tendências, sem 
oferecer soluções de forma ex-
plícita: divisões digitais, dados 
e privacidade, e perda de con-
trolo. Esses são os aspetos que 
cada vez mais empreendedores 
sociais assumem para dominar 
os desafios sociais, ecológicos e 
éticos e até ganhar dinheiro com 
eles. E, claro, tornar uma socie-
dade progressivamente mas tec-
nológica ajuda, ao possibilitar a 
transparência e o conhecimento.

Reflexões  
sobre as

cidades inteligentes
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Quão inteligente é muito inte-
ligente? 

O que é que o termo ‘inteligen-
te’ realmente significa? Ultima-
mente, tem sido uma expressão 
muito genérica mas que pouco 
ajuda as cidades e regiões a to-
marem decisões. Por um lado 
sim, mas por outro não. Não 
serve de avaliação, nas quais os 
investimentos podem ser anali-
sados e depois as decisões são 
tomadas e implementadas. O 
termo inteligente não alcança 
este objetivo. No entanto, se a 
evolução da tecnologia é prio-
ritária em relação às preocupa-
ções sociais, ecológicas e éticas, 
então a expressão perdeu a sua 
relevância para uma sociedade 
sustentável, ou foi interpretada 
de forma exagerada. No deba-
te, não devemos esquecer que 
as cidades inteligentes de ago-
ra já eram inteligentes quando a 
penetração tecnológica e digital 
era reduzida. Cidades como Co-

penhaga ou Singapura tomaram 
decisões na década de 1970 que 
foram implementadas no planea-
mento desde então. Isso é ser in-
teligente. O que não é inteligen-
te é acreditar que a tecnologia 
levará a uma cidade inteligente.

Em que momento a inteligên-
cia se torna uma ameaça?

Ser inteligente torna-se uma 
ameaça quando ignoramos os 
imensos desafios que a tecnolo-
gia carrega consigo. Por exem-

Songdo, conhecida como a primeira cidade inteligente, nos dias de hoje.

plo, qualquer rede digital pode 
ser pirateada. Os cyber attacks 
são a ameaça das sociedades 
digitais. Equipar um drone não 
tripulado com uma metralhadora 
e usá-la para ataques terroristas 
é agora facilmente possível.

O código social na China mostra, 
igualmente, que controlo é po-
der. Num país onde cada passo 
e cada ação é registada e contro-
lada digitalmente, a sociedade 
está vulnerável aos governantes. 
Mas entidades como a Google, 

A cidade inteligente destruirá alguns empregos e 
criará outros. Devido ao desenvolvimento de processos 

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

Devido ao desenvolvimento de 
processos autónomos, no futuro 
não haverá estafetas, motoristas 
de autocarros ou de táxis. Um 
grande número de empregos que 
envolvem, principalmente, tarefas 
administrativas padronizadas se-
rão eliminados. O setor bancário e 
de seguros, o comércio e a logís-
tica estão certamente entre eles. 
Muitas atividades administrativas 
que nos rodeiam irão desaparecer. 
Existirá, talvez, uma coincidência 
com os empregos que transita-
ram para o escritório doméstico 
no seguimento do confinamento 
originado pela pandemia de Co-
vid-19? Para as pessoas e socie-
dades jovens, há pouco com que 
se preocupar a este respeito, pois 
têm tempo e conhecimento para 
se prepararem para esse futuro.

Facebook ou Amazon também 
fazem algo semelhante. Mesmo 
nestas realidades, temos que 
nos questionar repetidamente: 
em que tipo de sociedade que-
remos realmente viver? E como 
é que as tecnologias ajudam ou 
dificultam esses objetivos? As 
tecnologias são apenas ferra-
mentas, métodos que nos po-
dem ajudar a moldar o futuro 
de maneira diferente, melhor do 
que no passado. As tecnologias 
não podem ser mais do que um 
auxílio.

Quantos empregos é que a 
expansão de uma cidade inteli-
gente custará ou criará?

A cidade inteligente destruirá al-
guns empregos e criará outros. 

A situação, porém, é muito di-
ferente para a massa da popu-
lação que está a meio da vida 
ativa. Esse nicho da sociedade 
será fortemente atingido no 
processo de transformação e 
dificilmente terão oportunidade 
de provar o seu valor nas áreas 
emergentes. E, como os ciclos 
de inovação anteriores sempre 
demonstraram, as sociedades 
lucrarão muito com isso. Por 
outras palavras, são criados 
mais novos empregos do que 
os antigos que se perdem: 
energia, dados e informação, 
criatividade e conhecimento 
são, porventura, as áreas mais 
proeminentes e importantes do 
futuro, nos quais eu gostaria 
que os meus filhos estivessem 
bem posicionados.

5

22-24 Outubro 2021

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

https://www.salaoautomovelelectrico.pt/
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22-24 Outubro 2021

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

Todas as marcas presentes

Os mais recentes lançamentos

Novas tecnologias

Test-drives 

Área de restauração

Estacionamento no local

https://www.salaoautomovelelectrico.pt/
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Pininfarina Battista

Há mais de 90 anos no 
mercado, a Pinifarina é uma 
das mais conhecidas empresas 
de design automóvel do mundo, 
responsável por alguns dos 
mais icónicos automóveis do 
século XX. Recentemente, 
a empresa lançou-se na 
produção de carros elétricos de 
luxo com a marca Automobili 
Pinifarina, tendo apresentado 
o seu primeiro automóvel em 
2019, no Salão Automóvel de 
Genebra: o Pinifarina Battista.



PARA A CRIAÇÃO deste bó-
lide livre de emissões, que 

será também o automóvel de 
produção mais potente desen-
volvido e fabricado em Itália, a 
marca recorreu a engenheiros 
que produziram modelos como 
Bugatti Veyron, Ferrari Sergio, 
Lamborghini Urus, McLaren P1, 
Mercedes AMG-Project One, Pa-
gani Zonda, entre outros.

Tributo ao fundador da marca, 
Battista ‘Pinin’ Farina – amigo 
próximo de Enzo Ferrari –, este 
superdesportivo impressiona 
pela sua performance: com 1.899 
cavalos de potência (1.397 kW) e 
um binário de 2.300 Nm, o Bat-
tista acelera dos 0 aos 100 km/h 
em menos de 2 segundos (12 
segundos dos 0 aos 300 km/h) e Este superdesportivo impressiona 

pela sua performance: 1.899 cavalos 

de potência (1.397kW), um binário de 

2.300Nm e uma aceleração dos 0 aos 

100km/h em menos de 2 segundos.
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regista uma velocidade máxima 
de 350 km/h. Está equipado com 
quatro motores elétricos nas 
suas rodas, garantindo tração in-
tegral, e de uma bateria de 120 
kWh que proporciona uma auto-
nomia de 450 quilómetros.

Visualmente, destaca-se imedia-
tamente pelo aspeto elegante, 
luxuoso e desportivo. O fabri-
cante italiano optou por manter 
as proporções tradicionais dos 
supercarros, com uma frente ae-
rodinâmica e uma traseira alon-
gada, que no Battista inclui duas 
futuristas ‘asas’. Os retrovisores 
apresentam um formato peculiar 
que permitem conduzir melhor o 
fluxo de ar.

“

O interior do Pininfarina Battista é 
requintado e, como seria de espe-
rar, personalizável. Os condutores 
têm à sua disposição um volante 
em fibra de carbono e três ecrãs 
que agregam as informações de 
apoio à condução. Espera-se ain-
da que faça uso abundante de 
materiais reciclados.

Segundo informações da marca, 
serão desenvolvidas apenas 150 
unidades, com um custo unitário 
a rondar os 2 milhões de euros. 
A Automobili Pinifarina planeia 
ainda lançar mais dois crossovers 
elétricos nos próximos três anos.

Os retrovisores 
apresentam um formato 
peculiar que permitem 

conduzir melhor o 
fluxo do ar
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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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TAXAS

InformaçõesÚTEIS

COMUNICADO Nº 1/2021 Tarifas e Proveitos da EGME

NO DIA 22 DE ABRIL de 2021, o Conselho Di-
retivo da UVE – Associação de Utilizadores de 

Veículos Elétricos emitiu o seguinte Comunicado 
sobre a recente publicação, por parte da Entidade 
Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), relati-
vamente às tarifas a pagar pelos Comercializadores 
de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica (CEME) e 
Operadores dos Pontos de Carregamento (OPC) à 
MOBI.E, a partir de 1 de maio de 2021.

Tarifas e Proveitos da EGME

No passado dia 15 de abril, a Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou as taxas que 
a Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica (EGME), 
atualmente a MOBI.E, receberá por cada carregamen-
to efetuado na Rede Pública de Carregamento para 
Veículos Elétricos.

Estas taxas - previstas no Regulamento da Mobilida-
de Elétrica -, eram do conhecimento público desde 
o início do pagamento dos carregamentos, em no-
vembro de 2018, sendo que, estavam inscritas com 
um valor zero.

Sempre foi consensual, por parte de todos os inter-
venientes, que a taxa zero se mantivesse, no mínimo, 
durante dois anos, como fomento da expansão da 
Mobilidade Elétrica em Portugal.

Estas taxas serão aplicadas ao Operador de Ponto de 
Carregamento (OPC) e ao Comercializador de Eletri-

cidade para a Mobilidade Elétrica (CEME), por cada 
carregamento efetuado na Rede Pública, e no valor 
de 0.1657€ para o OPC, e de 0.1657€ para o CEME.

A taxa a aplicar ao Detentor de Ponto de Carrega-
mento (DPC), no valor de 0.0385€ será aplicada por 
dia, e por equipamento instalado.

A UVE reuniu com a ERSE a 21 de agosto de 2019, 
onde defendeu que o valor das taxas deveria ser dife-
rente para os carregamentos normais e para os carre-
gamentos rápidos.

O atual Estado de Emergência, devido à pandemia 
provocada pela covid-19, na prática originou que os 
utilizadores de veículos elétricos viram muito reduzido 
o impacto do período de subsidiação de dois anos 
que, consensualmente, estava previsto. A atual situa-
ção de pandemia tem afetado a generalidade das ati-
vidades económicas com impacto direto na aquisição 
de Veículos Elétricos, embora tenha tido um cresci-
mento durante o ano de 2020. As empresas reduziram 
o ritmo de eletrificação das suas frotas, os particulares 
adiaram a compra de um Veículo Elétrico, e os OPC 
adiaram investimentos em equipamentos face à enor-
me incerteza dos tempos que vivemos.

Face ao exposto, a UVE – Associação de Utilizadores 
de Veículos Elétricos considera que:

O valor das taxas a aplicar deve ser diferente e mais 
baixo para os carregamentos normais e de curta dura-



ção em relação ao valor das taxas a aplicar aos carre-
gamentos rápidos;

A aplicação da taxa deverá ser efetuada por energia 
(kWh) consumida e não por um valor fixo, numa base 
de que quem carrega mais, deverá pagar proporcio-
nalmente, para não serem prejudicados os utilizado-
res com menor capacidade de carregamento na sua 
viatura elétrica;

A comparticipação destas taxas deverá prolongar-
-se, no mínimo, por mais dois anos para compensar 
o impacto negativo da pandemia, para incentivar e 
fomentar a transição energética nos transportes ligei-
ros, de passageiros e de mercadorias e a eletrificação 
das frotas das empresas;

O impacto destas taxas nos proveitos da EGME 
deverá ser suportado por fundos públicos afetos à 
descarbonização da economia e à eletrificação dos 
transportes, por um período de dois anos, até 1 de 
maio de 2023;

A taxa a aplicar ao DPC parece-nos estar de acordo 
ao benefício que este tipo de equipamento permite 
para as soluções a instalar em parques comuns com 
um único ponto de entrega de eletricidade, como 
são os condomínios.

Face ao atual estado de desenvolvimento da Mobi-

lidade Elétrica em Portugal, considerando que por 
força da pandemia da covid-19 e das restrições im-
postas pelos diversos estados de emergência no úl-
timo ano, a subsidiação da taxa da EGME deve ser 
imperativa, caso contrário estaremos a pôr em causa 
o fomento da Mobilidade Elétrica para todos.

Vivemos um tempo em que não podemos dar sinais 
contraditórios às pessoas e ao mercado em geral. A 
retirada de incentivos, como seria o caso do início 
do pagamento da taxa da EGME pelos Utilizadores, 
visto que na prática será para eles que este custo 
dos OPC e dos CEME será transferido - aliás, como 
já foi divulgado entretanto! - é ainda injustificável e 
contraproducente. Voltamos a insistir numa proposta 
da UVE sobre os custos da eletrificação dos trans-
portes e da transição energética, os quais deverão 
ser suportados por quem mais polui e prejudica o 
ambiente. Esta necessidade poderá ser suprida por 
fundos gerados no princípio do poluidor/pagador. A 
atual emergência na transição energética exige que 
seja quem mais polui quem mais contribua para a 
eletrificação do parque automóvel e para a descar-
bonização da economia.

A UVE acredita que ainda estamos longe do tempo 
de suavizar os incentivos à Transição Energética. Pelo 
contrário, este é o tempo de os aumentar, pois é im-
perativo acelerá-la!

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)

mailto:geral%40uve.pt%20?subject=
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IX. Odisseia TSB

NAS RUBRICAS anteriores 
estivemos a explicar os vá-

rios sistemas integrados nos dois 
protótipos em desenvolvimento, 
o SR03, movido a energia solar, 
e o SM01, movido a hidrogénio. 
Nesta peça e na próxima rubrica 
vamos abordar dois dos eventos 
que ocorrem na temporada TSB: 
Odisseia TSB e ‘Monaco Solar & 
Energy Boat Challenge’.

O evento Odisseia TSB nasceu 
da vontade de mostrar o trabalho 
desenvolvido e todas as otimi-
zações feitas ao longo da época 
19/20 e da enorme vontade de 
promovermos as energias renová-
veis e a mobilidade elétrica e ver-
de, uma vez que, devido à pande-

mia, não tivemos oportunidade de 
competir a nível internacional.

Desta forma, a primeira edição 
da Odisseia TSB , que decorreu 
no verão de 2020, consistiu no 
conjunto de travessias de Norte a 
Sul de Portugal que colocaram o 
protótipo SR02 em diversos am-
bientes. Começámos por descer 
as calmas águas do rio Douro, 
desde Entre-os-Rios até à cidade 
do Porto, num total de 24 milhas 
náuticas. Seguiu-se a etapa de 
Lisboa, saindo de Algés, pas-
sando pelo o Terreiro do Paço, 
de onde depois navegámos até 
à Marina de Cascais. Na terceira 
etapa, cruzámos o Parque Natural 
da Arrábida, numa travessia que 

se verificou mais difícil do que o 
esperado, devido ao nevoeiro, no 
início da etapa. Por fim, chegou o 
Algarve, onde enfrentamos águas 
agitadas mas que, mesmo assim, 
não nos impossibilitaram de na-
vegar 16 milhas náuticas entre 
Lagos e Portimão.

A primeira edição foi um gran-
de sucesso e, neste momen-
to, encontramo-nos a planear a 
Odisseia 2021, mais ambiciosa e 
onde queremos testar e desafiar 
as nossas embarcações O even-
to terá o mesmo molde do seu 
antecessor, sendo composto por 
travessias em Portugal e/ou pas-
sará por uma travessia ou record 
internacional.

A primeira edição da Odisseia TSB, que decorreu no verão de 2020, 
consistiu no conjunto de travessias de Norte a Sul de Portugal, 

que colocaram o protótipo SR02 em diversos ambientes.



https://zesteventos.pt/
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X. Monaco Solar & Energy Boat Challenge: 
a competição!

O GRANDE OBJETIVO de 
todas as temporadas do 

TSB é conseguir o melhor resul-
tado na competição ‘Monaco 
Solar & Energy Boat Challenge’. 
É nesta prova que o trabalho 
desenvolvido durante meses é 
colocado à prova.

A estreia do TSB nesta com-
petição foi na temporada de 
2016/2017, ano em que a equipa 
finalizou o seu primeiro protótipo 
solar, o SR01. Na época seguinte, 
2017/2018, pegando no protótipo 
existente, implementaram-se vá-
rias melhorias, sendo que o gran-
de destaque foi a implementação 
do dual-motor, a fim de poder 
participar novamente nas compe-
tições que, desde então, passaram 
a ser um dos principais objetivos 
de cada temporada do TSB.

No ano seguinte, desenvolveu-
-se e construiu-se o SR02, mais 
ágil, mais leve e mais eficiente 
do que o protótipo anterior. Des-
ta forma, o SR02 seguiu para o 
Monaco e bateu-se com 34 equi-
pas, de 14 nacionalidades. Du-
rante vários dias, a sexta edição 
do ‘Mónaco Solar & Energy Boat 
Challenge’ foi disputada em qua-
tro provas, duas das quais venci-
das pelo SR02, e conquistando 
nas outras duas um 2º e um 4º 
lugar. No final, o TSB sagrou-se 
vice-campeão do mundo, tendo 
obtido a melhor classificação de 
sempre da história do projeto!

Na época passada, a competi-
ção realizou-se com contornos 
distintos, devido à pandemia. 
Realizou-se em formato virtual, 
onde a equipa teve a oportuni-

dade de discutir os novos con-
ceitos implementados nos seus 
processos de trabalho, tais como 
a produção de hidrogénio verde 
e da sua própria fuel cell. A equi-
pa portuguesa arrecadou o pré-
mio de inovação, destacando-se 
entre as onze equipas, de todo o 
mundo, em competição.

Esta época, a competição irá 
ocorrer no Mónaco entre os dias 
6 a 10 de julho, sendo que o TSB 
tem como objetivo alcançar a 
melhor classificação de sempre 
na classe Solar com o SR03. A 
outra grande novidade é a par-
ticipação, pela primeira vez, do 
nosso protótipo movido a hidro-
génio, o SM01! Estamos ansio-
sos e expectantes para colocar à 
prova todo o trabalho desenvol-
vido nos últimos meses!
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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
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Automóveis Mild Híbridos4
FIAT 500

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

FIAT PANDA

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

FORD PUMA

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

FORD KUGA

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

HYUNDAI TUCSON

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

KIA SPORTAGE

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

MAZDA 3

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

MAZDA CX-30

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

SUZUKI Ignis

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

SUZUKI S-CROSS

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

SUZUKI SWIFT

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

SUZUKI VITARA HYBRID

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