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DEPOIS DE duas semanas 
de trabalhos em Glasgow, 

na Escócia, a 26ª Conferência 
das Partes sobre as Mudanças 
Climáticas (COP26) terminou no 
dia 13 de novembro, um dia de-
pois do esperado para permitir 
que as delegações acordassem 
finalmente no texto do obrigato-
riamente unânime relatório final.

Antes da Conferência, as expec-
tativas eram grandes. Parecia que 
a maioria dos países, mesmo os 
maiores poluidores, estavam fi-
nalmente a entrar em ‘modo 
de crise’. Perante as evidências 
científicas – sumariadas no rela-
tório publicado em agosto pelo 
Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas, descrito 
como um “alerta vermelho para 
a humanidade” pelo secretário 
geral da ONU, António Guterres, 
– seria na COP26 que os países 
se iriam finalmente comprometer 
com medidas concretas, urgentes 
e decisivas para limitar o aqueci-
mento global a 1,5° relativamen-
te aos níveis pré-industriais.

Mas os ditames da realpolitik 
trouxeram novamente um re-
sultado dececionante. Mesmo 
depois de todas as advertências 
e dos apelos de muitos estados 
que sentem já as consequên-
cias catastróficas das alterações 
climáticas, o texto do relatório 
final revela, umas vez mais, os 
interesses egoístas em ação, em 
vez de uma resposta global de-
terminada.

Existem, claro, vários pontos 
positivos a registar. Por exem-
plo, o Acordo das Florestas, no 
qual os signatários se compro-
metem a eliminar e reverter a 
desflorestação até ao final da 
década; ou o Acordo de Meta-
no, que estipula um corte das 
emissões globais do gás em 
30% (relativamente aos valo-
res de 2020) no mesmo prazo. 
O relatório de Glasgow criou 
ainda mecanismos através dos 
quais os países devem rever 
anualmente as suas metas de 
redução de emissões e regras 
para o comércio de carbono.

COPo vazio
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Editorial

CONTINUAÇÃO

Mais importante, foram atingidas 
condições políticas suficientes 
para um reforço dos compromis-
sos – grandes poluidores, como 
China e Índia, mostraram-se ati-
vas e empenhadas nos proces-
sos da Conferência; mais países 
anunciaram metas de neutralida-
de carbónica, incluindo a Índia 
(apenas em 2070 e existem dú-
vidas sobre a capacidade do país 
respeitar mesmo este prazo lon-
gínquo, mas é um avanço a re-
gistar). A declaração conjunta da 
China e dos Estados Unidos, que 
prometeram ações conjuntas na 
mitigação das alterações climáti-
cas, a meta comum de produzir 
eletricidade exclusivamente de 
fontes renováveis até 2035 e a 
proibição conjunta da importa-
ção de produtos que contribuam 
para a desflorestação, foi outro 
dos pontos altos.

No entanto, apesar dos progres-
sos, esta foi afinal ‘apenas mais 
uma’ Conferência, com resulta-
dos aquém das expectativas. Em 
primeiro lugar, vários especialis-
tas e organizações ambientais 
alertam para o facto de que não 
resultam compromissos suficien-
tes do pacto de Glasgow para 
limitar o aquecimento global a 
1,5°, a meta do Acordo de Paris 
de 2015.

Da mesma forma, apesar de os 
países desenvolvidos terem pro-
metido, no mesmo Acordo, um 
fundo de 100 milhões de dóla-
res anuais para apoiar os países 
mais vulneráveis a enfrentarem 
as mudanças climáticas, o finan-
ciamento ainda não foi colocado 
em prática. O apelo de vários es-
tados vulneráveis para a criação 
de um mecanismo específico 

para reparar os danos já causa-
dos pelos efeitos da maior regu-
laridade de fenómenos climáti-
cos extremos foi negado pelos 
países desenvolvidos, num qua-
dro claro de ‘injustiça ambiental’ 
em que os países que menos 
beneficiam do crescimento im-
pulsionado pelos combustíveis 
fósseis são os mais afetados e os 
menos preparados.

Mas a maior deceção relaciona-
-se com a utilização de combus-
tíveis fósseis. Apesar de, pela 
primeira vez num documento 
final de uma Conferência sobre 
Mudanças Climáticas, o relató-
rio nomear o carvão e o petróleo 
como os principais responsáveis 
pelo aquecimento global, a Ín-
dia, apoiada pela China, exigiu à 
última hora a substituição da ex-
pressão “eliminar gradualmen-
te” por “reduzir gradualmente” 
a utilização do carvão e os sub-
sídios aos combustíveis fósseis, 
uma subtileza sintática que en-
fraquece consideravelmente o 
alcance do acordo. Os governos 
dos países ocidentais não se 
mostraram também particular-
mente empenhados em eliminar 

os subsídios a este tipo de com-
bustível.

Na COP 26, os maiores países 
(e os grandes interesses econó-
micos) preferiram, uma vez mais, 
estratégias que privilegiam o 
interesse próprio. Todos con-
cordam que é urgente cortar as 
emissões, mas num cenário em 
que todos procuram simultanea-
mente adiar ao máximo a inesca-
pável transição, onerando o má-
ximo dos custos às outras partes, 
ninguém é incentivado a dar o 
primeiro e decisivo passo rumo à 
cooperação.

Perante este quadro, a questão 
que se coloca é precisamen-
te como acelerar esta transição 
para uma economia livre de 
emissões de gases de efeito de 
estufa. Aqui, é importante que a 
sociedade civil continue a pres-
sionar, por meios pacíficos, os 
grandes poluidores – países e 
corporações –, para manter o 
momentum político para atingir 
este objetivo. No COP27, que 
terá lugar no próximo ano, ago-
ra no Egito, teremos uma nova 
oportunidade.

É importante que a sociedade civil continue a pressionar, 
por meios pacíficos, os grandes poluidores
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Reportagem

Os números falam por si. Com 
19.223 visitantes a quinta edição 
do Salão do Automóvel Híbrido e 
Elétrico, atingiu as melhores ex-
pectativas da Zest, empresa que 
organiza o certame, desde a pri-
meira edição.
“Estávamos otimistas. Era pratica-
mente certo que íamos bater os 
números do ano passado, pois foi 
um ano com todas as limitações 
que sabemos, devido à situação 
pandémica e sabíamos que esta 
era uma edição que tinha tudo 
para correr bem.” Começou por 
declarar o diretor do Salão, José 
Oliveira.
No Salão estiveram presentes 52 
marcas e expositores e 171 veícu-

V Salão do Automóvel 
Híbrido e Elétrico: sucesso!

los patentes ao público.
Para o diretor do certame, “as 
novidades absolutas, com o rea-
parecimento da Famel, a Nissan 
a apostar no Salão para mostrar, 
pela primeira vez ao público, o 
Ariya, a participação de pratica-
mente todas as marcas presentes 
no mercado e até a presença de 
opções, por exemplo, para com-
petição com emissões zero, como 
aconteceu no Stand da Galp, fo-
ram fatores decisivos para o su-
cesso que esta edição registou”.
Esta quinta edição teve grande 
adesão por parte do mercado das 
duas rodas e segundo José Oli-
veira “há uma grande curiosidade 
e interesse pelas várias opções de 

O 5º Salão do Automóvel 
Híbrido e Elétrico – Salão 
da Mobilidade Sustentável 
decorreu no passado mês 
de outubro, nos dias 22, 23 
e 24 e registou um total de 
mais de 19 mil visitantes, 
afirmando-se desta forma 
como a melhor edição de 
sempre.
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mobilidade descarbonizada, para 
além dos automóveis.”
Os seminários regressaram tam-
bém nesta edição, depois de um 
ano em que não se realizaram e, 
de um modo geral, tiveram casa 
cheia, tendo tido mais de seis 
centenas de participantes.
O Test Drive Galp é um clássico 
deste evento e, mais uma vez, foi 
também um dos pontos fortes, 
onde os visitantes puderam testar 
estreias como o Mercedes-Benz 
EQS, Kia EV6, Ioniq 5, novidades 
como Ford Mustang Mach-E e 
muito mais
Os que visitaram certamen-
te aguardam pelo próximo, os 
que não tiveram oportunida-
de certamente não a perderão 
para o ano. 

“Com 19.223 visitantes 

a quinta edição do Salão 

do Automóvel Híbrido 

e Elétrico, atingiu as 

melhores expectativas
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Fusão da FCA com o grupo PSA – curiosidades

Texto de José Carlos Pereira

OpiniãoCOLUNA DE

A Eletricidade Renovável cresce.
Qual a sua utilização, democratização e flexibilidade?

Note-se que a eletricidade, atu-
almente e em Portugal, repre-
senta 26% da energia consumida 
e, de acordo com o PNAC (Plano 
Nacional para as Alterações Cli-
máticas), em 2050 será 67%.
Agora, neste filme de “futurolo-
gia”, junte que, nas economias 
europeias, mais de metade da 
energia elétrica total fornecida 
às redes será proveniente de 
energias renováveis variáveis 
até 2030 (BloombergNEF – New 
Energy Outlook 2019).  Estamos 
na nossa Europa “leading the 
way” – seja lá o que isso signifi-
que! –, numa corrida desenfrea-
da à descarbonização do sistema 

Imagine-se no ano de 2050; consegue? Nesse mesmo ano 
– que parece longínquo, mas na prática não é –, os estudos 
e previsões apontam para que as energias renováveis 
representem, a nível mundial, metade de toda a produção de 
eletricidade (BloombergNEF – 09/2018 – “A procura global 
de eletricidade aumentará 57% até 2050”). 
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elétrico e, em paralelo, à eletrifi-
cação dos transportes. 
Para um melhor enquadramen-
to – se o caro leitor me permite 
–, recomendo ler o meu último 
artigo de opinião, aqui na Gre-
en Future, sobre a viabilidade do 
famoso “green deal” europeu. 
Algum espírito contraditório 
também ajuda a moldar o nosso 
pensamento!
Os mercados estão mais flexí-
veis, e vejo isso com muito inte-
resse para os vários atores, prin-
cipalmente para o consumidor, 
ou seja, a combinação de uma 
rede alimentada por mais fon-
tes renováveis e novos formatos, 
que, para além de consumirem, 
adicionalmente podem armaze-
nar ou mesmo injetar eletricida-
de na rede. 
O modelo tradicional está a mu-
dar: há agora consumidores e 
empresas que podem produzir 
e armazenar a sua própria eletri-
cidade, utilizar o que necessitam 
e, também, vender o excesso 
à rede – o que pode ajudar a 
equilibrar, com flexibilidade, um 
modelo dependente de fontes 

subir entre 1,9 e 6,7 mil milhões 
de euros anualmente – estamos, 
então, a falar de 5% do PIB (2,8 
mil milhões de euros) quando o 
“filme” estiver no ano de 2030.
Adicionalmente, e segundo o 
mesmo estudo, em termos de 
poupança de emissões de CO2 
(dióxido de carbono) numa óti-
ca ambiental, a eletricidade de 
fontes renováveis, como subs-
tituta de fontes mais poluentes, 
permitiu evitar a emissão de 19,9 
milhões de toneladas equivalen-
tes de CO2 em 2020, a que cor-
responde uma poupança de 433 
milhões de euros em licenças de 
emissão de CO2.
A análise da Deloitte aponta, ain-
da, que nos últimos 5 anos (2016 
a 2020) a produção de eletrici-
dade de origem renovável per-
mitiu poupar aproximadamente 
4,1 mil milhões de euros só em 
importação de carvão e gás na-
tural.
Para já, parece que a transição 
energética está a ser delegada, 
sobretudo, ao mercado (leia-se: 
investidores privados). Ao Esta-
do cabe – sendo eu um huma-

renováveis. 
O estudo sobre o impacto da 
eletricidade de origem renová-
vel, realizado pela consultora 
Deloitte para a APREN (Asso-
ciação Portuguesa de Energias 
Renováveis), demonstra que as 
renováveis contribuíram com 
18,5 mil milhões de euros para o 
PIB (Produto Interno Bruto) por-
tuguês no espaço de cinco anos 
(3,7 mil milhões de euros por 
ano), representando, desta for-
ma, cerca de 1,9% do PIB. No-
tável!
Junte-se o resultante do “fa-
moso” Hidrogénio Verde e do 
aumento da ambição climática 
(leia-se: o não menos famoso 
green deal) e este valor pode 

“O modelo tradicional está 
a mudar: há agora consumidores 
e empresas que podem produzir e 

armazenar a sua própria eletricidade, 
utilizar o que necessitam e, 
também, vender o excesso
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OpiniãoCOLUNA DE

Sobre o autorSobre o autor

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.

nista liberal – definir e adaptar o 
sistema regulatório, fiscal e de 
incentivos, e deixar o mercado 
funcionar. Por outro lado, a pro-
dução descentralizada e flexível 
– podemos chamar-lhe “demo-
cratização da eletricidade” – 
tem-se transformado num nicho 
atrativo para as empresas comer-
cializadoras de eletricidade, que 
dispõem, crescentemente, de 
soluções de autoconsumo para 
os seus clientes. 
Por quanto tempo? E como se vai 
comportar todo o sistema de pre-
ços nos próximos 6 meses caso 
o inverno seja rigoroso? E que 
impacto pode ter esta oscilação 
de preços em todo o ecossistema 
elétrico a médio e longo prazo?

Julgo que tanto os governos 
como os reguladores deveriam 
pensar num quadro regulador e 
de mercado transparente e está-
vel para apoiar o desenvolvimen-
to de mercados flexíveis. A atra-
tividade de uma economia e de 
um país também se mede pela 
sua previsibilidade e estabilida-
de, especialmente no que toca 
ao retorno sobre investimentos 
privados.

Assim, consumidores e empresas 
beneficiariam de novos fluxos de 
receitas e, talvez, de um retorno 
mais rápido dos ativos de flexi-
bilidade que possuem – bombas 
de calor, armazenamento basea-
do em baterias ou mesmo veícu-
los elétricos ligados à rede, etc. 
P.S.: Um agradecimento especial 
ao António Sá da Costa pelos 
dados fornecidos.

“ Nos últimos 5 anos a produção de eletricidade de origem 

renovável permitiu poupar aproximadamente 4,1 mil milhões 

de euros só em importação de carvão e gás natural.



http://www.zesteventos.pt
https://zesteventos.pt/
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A COP (Conference of the Parties) é uma cimeira global 

convocada pelas Nações Unidas que acontece desde 1995. 

Durante duas semanas, o futuro do planeta foi discutido e 

negociado pelos líderes mundiais, que se comprometem 

a alcançar as metas estabelecidas no Acordo de Paris 

(estabelecido na COP 21, em 2015), o primeiro acordo global 

universal sobre mudanças climáticas e que oferece estrutura e 

orientação para as negociações anuais da COP.

COP26

O Futuro do Planeta decide-se na
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O 26º ENCONTRO dos líderes 
mundiais deveria ter ocorri-

do em novembro de 2020, mas 
por razões ligadas à pandemia, 
foi adiada para as duas primeiras 
semanas de novembro de 2021. 

Este ano, o acontecimento é es-
pecialmente importante, tendo 
em conta o estado crítico e de 
rutura em que o planeta se en-
contra – temos testemunhado a 
força das alterações climáticas e 
os seus impactos devastadores, 
desde secas a incêndios flores-
tais a cheias severas e aumento 
do nível do mar. Estamos numa 
corrida contra o tempo para sal-
varmos a Terra e, caso as medi-
das acordadas na COP 26 não 
sejam suficientemente ambicio-
sas e levadas a sério pelos paí-

ses, então podemos entrar num 
ponto sem retorno, a partir do 
qual as nossas condições de vida 
só irão piorar. Nesta COP, os pa-
íses deveriam apresentar novas 
contribuições, nacionalmente 
determinadas, para serem alcan-
çadas até 2030. 

Um dos principais objetivos da 
COP26 era o de limitar o aqueci-
mento a 1,5 °C. Para que isto se 
possa concretizar, os países pre-
cisarão de acelerar a eliminação 
progressiva do carvão como fon-
te de energia, reduzir o índice de 
desflorestação, acelerar a transi-
ção para veículos verdes e incen-
tivar o investimento em energias 
renováveis. Além disto, outro ob-
jetivo fundamental foi o de asse-
gurar que os países afetados pe-



GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº11 - DEZ 2116

las alterações climáticas protejam 
e restaurem os ecossistemas e 
apostem em infraestruturas e mé-
todos agrícolas resilientes para 
evitar a perda de habitações, de 
meios de subsistência e de vidas.
A mobilização de recursos finan-
ceiros é também fundamental, 
para que seja possível concreti-
zar os objetivos acima referidos. 
Os países desenvolvidos devem 
cumprir a sua promessa de arre-
cadar anualmente um mínimo de 
100 mil milhões de dólares em 
recursos para o clima. As insti-
tuições financeiras internacionais 
devem também trabalhar no sen-
tido de libertar os recursos, dos 
setores privado e público, neces-
sários para garantir a neutralida-
de carbónica, a nível global.

A cooperação é, assim, essencial 
para enfrentar os desafios da cri-
se climática. Na COP26, os países 
deveriam concluir o Livro de Re-
gras do Acordo de Paris (as regras 
necessárias para a implementa-
ção do Acordo). E ainda acelerar 

as ações para combater a crise 
climática através da colaboração 
entre governos, empresas e insti-
tuições da sociedade civil.

Tendo-se iniciado a 31 de outu-
bro, os líderes mundiais fizeram 
ouvir a sua voz e os seus com-
promissos. No segundo dia da 
cimeira, 2 de novembro, mais 
de 100 países comprometeram-
-se com o fim da desflorestação. 
Os líderes mundiais, incluindo o 
presidente do Brasil e da Rússia, 
acordaram salvar e restaurar as 
florestas do planeta até 2030. 
Com o acordo, foi divulgada uma 
longa lista de compromissos dos 
setores público e privado para 
combater a mudança climática, 
travar a destruição da biodiversi-
dade, a fome e proteger os direi-
tos dos povos indígenas. 

No quarto dia (4 de novembro), 
as iniciativas de aceleração na 
transição global para energia 
limpa foram o foco das discus-
sões. As atenções centraram-se 

no anúncio de 130 mil milhões 
de dólares para a neutralidade 
carbónica, com metas estabele-
cidas no Acordo de Paris. Neste 
dia dedicado à energia, mais de 
40 países assinaram um acordo 
para travar o uso do carvão (ex-
ceto os EUA, a Índia e a China). 
Ficou também acordado finan-
ciamento multilateral para apoiar 
países em desenvolvimento nes-
ta transição energética.

Neste seguimento, o Climate In-
vestment Funds (CIF) anunciou 
também uma parceria estraté-
gica com a Powering Past Coal 
Alliance (PPCA), uma aliança de 
governos e organizações do se-
tor privado, para acelerar o fim 
do carvão como fonte de ener-
gia na Índia, Indonésia, Filipinas 
e África do Sul. Apresentou ain-
da outro programa centrado na 
integração das energias renová-
veis nas redes elétricas na Ucrâ-
nia, Mali, Quénia, Fiji, Colômbia, 
Indonésia, África do Sul, Índia, 
Turquia e Brasil. No total, os dois 

...Os governos não estão sozinhos na luta e não depende tudo deles. 

COP26
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programas vão ser capitalizados 
com 2,2 mil milhões de euros.

O setor do turismo também se 
comprometeu com a redução 
de emissões de gases de efeitos 
de estufa, com mais de 300 enti-
dades a assinarem a Declaração 
de Glasgow para Ação Climática 
no Turismo que, de acordo com 
a Organização Mundial do Turis-
mo, tem duas metas principais: 
conseguir que a indústria reduza 
para metade as emissões de ga-
ses com efeito estufa até 2030 e, 
a longo prazo, alcançar a neutra-
lidade carbónica até 2050. Neste 
documento, os signatários com-
prometem-se também a apresen-
tar, para o ano, um plano concreto 
de ação para descarbonizar, rege-
nerar e libertar financiamento. 

A cimeira do clima, prevista ter-
minar dia 12 de novembro, pro-
longou-se por mais um dia, de-

vido a divergências entre países 
desenvolvidos e países em de-
senvolvimento. A China e a Índia 
pediram uma emenda de última 
hora relativamente ao uso do 
carvão. As duas nações quiseram 
ver o texto modificado, insistin-
do que ficasse acordada uma 
“redução” do uso do carvão e 
não uma “eliminação”.

A questão de financiamento para 
ajudar as nações mais pobres a 
enfrentarem as alterações climá-
ticas também gerou controvérsia, 
ficando, no entanto, acordado o 
valor de US$ 100 biliões por ano 
de apoio a esses países. O acor-
do pede ainda aos governos a 
antecipação dos prazos de redu-
ção de emissões. Os países deve-
rão reportar o seu progresso no 
evento do próximo ano, COP27, 
que decorrerá no Egipto.

Apesar de se ter chegado a um 

acordo final, António Guterres, 
secretário-geral da ONU, vê-o 
como um “passo importante, 
mas não suficiente”, que refle-
te “interesses [e] contradições”. 
Muito países partilham da mesma 
opinião, lamentando a insufici-
ência de medidas tomadas, não 
escondendo o seu desaponta-
mento com as conclusões a que 
se chegou na COP 26.

“ Muito países lamentaram 

a insuficiência de medidas 

tomadas, não escondendo 

o seu desapontamento 

com as conclusões a que 

se chegou na COP 26.
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Nem tudo ficou aquém das ex-
pectativas, ainda houve promes-
sas para uma redução de metano 
por parte dos Estados Unidos e 
da União Europeia e, mais de 100 
países concordaram em reduzir as 
emissões de gases com efeito de 
estufa até 2030. Polónia, Vietname 
e Chile concordaram em abando-
nar o uso de carvão, um dos maio-
res emissores de carbono. 

Importa referir ainda o compro-
misso de cooperação entre os 
Estados Unidos e a China para re-
duzirem as emissões de carbono 
e de metano, comprometendo-
-se a uma transição para energia 
verde. Concordaram, também, 
em manter a limitação da tempe-
ratura a 1.5 graus Celsius. 

No que toca aos transportes, os 
países assinaram o compromisso 
de até 2035 abandonarem a ven-

Contudo, o mais importante é 
que a COP seja a ponte para um 
futuro mais verde e não o fim do 
caminho. Como tal, os países 
terão de se deixar de palavras 
vazias e enchê-las com planos e 
ações concretas. Nos próximos 
meses, as promessas feitas na 
COP devem ser implementadas 
em todos os países e os gover-
nos precisarão de trabalhar ar-
duamente para respeitar os seus 
compromissos e alcançar as me-
tas do Acordo de Paris.

Tenhamos em mente que os go-
vernos não estão sozinhos na luta 
e que não depende tudo deles. As 
empresas e nós, os cidadãos, te-
mos um papel fundamental na pro-
teção do planeta. Este caminho de 
inversão das alterações climáticas 
tem de ser percorrido por todos. 
Afinal, um barco só anda se remar-
mos todos para o mesmo lado. 

da de veículos a combustão nos 
principais mercados e até 2040 
em todo o mundo. Pelo menos 
13 nações também se compro-
meteram a acabar com a venda 
de veículos pesados de combus-
tão interna até 2040.

Por fim, a Irlanda, França, Dina-
marca e Costa Rica aliaram-se 
para definir uma data final para 
a exploração e extração nacional 
de petróleo e gás.

Apesar da desilusão manifestada 
por algumas nações acerca dos 
progressos alcançados na COP 
26, espera-se que, ainda assim, a 
conferência do clima, que reuniu 
cerca de 200 países, seja o cata-
lisador para o progresso de que 
o mundo carece e precisa deses-
peradamente, mas, para isso, os 
líderes globais têm de aumentar 
a ambição e entreajudar-se. 

COP26

“

https://cpl3.com/


GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº11 - NOV 21 19

https://cpl3.com/


GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº11 - DEZ 2120

Comentário DO MÊS

O que vai ser discutido? Qual a 
sua importância e o seu verdadeiro 
impacto nas diferentes nações? 
Serão estabelecidas medidas/metas 
mais restritas em prol do planeta, ou 
permanecerão interesses políticos?

COP26 - Glasgow

A 26.ª Conferência 
das Partes (COP) 
vem mais uma vez 

definir as regras básicas que 
os países devem seguir para 
combater as alterações cli-
máticas, e, digamos, assegu-
rar a vida humana no Planeta 
Terra como o conhecemos 
ainda.

Resumem-se a quatro gran-
des objetivos: atingir a neu-
tralidade carbónica até 2050, 
proteger as comunidades e 
os habitats naturais, mobili-
zar o mundo financeiro para 
esse fim, e principalmente, 
trabalhar em conjunto, por-
que só com o compromis-
so de todos se conseguirá 

alcançar estas desejadas 
metas.

As “contribuições nacionais de-
terminadas” (NDC) têm que 
refletir uma cada vez maior am-
bição de todos os países desen-
volvidos e mais poluidores, prin-
cipalmente nos compromissos 
para terminar com a utilização de 
combustíveis fósseis.

Torna-se urgente a redução de 
50% das emissões nos próximos 
10 anos, e os planos passam por 
exemplo, pelo encerramento de 
centrais a carvão, aumento das 
fontes de energia renovável e 
eletrificação de todo o tipo de 
transportes, ação esta na qual, 
todos nós como sociedade civil 
temos o dever de agir. 

O tempo escasseia e não pode-
mos ficar passivamente à espera 
que decidam por nós quando 

está em causa a 
nossa vida, pre-
sente e futura.

São as nossas 
opções e ações 
que podem fazer a diferença, 
assim como dar um testemu-
nho consciente da gravidade 
da situação que queremos 
ajudar a resolver, e contagiar 
quem nos rodeia a fazer o 
mesmo.

É agora ou nunca. Não esco-
lham a extinção. Não sejam 
fósseis!

Telmo Azevedo
CO-FUNDADOR DE DIVERSOS 

GRUPOS DE MOBILIDADE  
ELÉTRICA NAS REDES SOCIAIS

“COP26: o que podemos nós fazer?

Save the planet

COP
26
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“
Nunca como hoje 
tanto se falou de 

alterações climáticas e da ne-
cessidade de reduzir o aque-
cimento global em 1.5ºC pelo 
menos. Até 2030!

Nunca como hoje vivenciámos 
as consequência de anos e 
anos de “fugas para a frente” 
em matéria de respeito pela 
Natureza. Talvez um dos gran-
des ensinamentos da pande-
mia foi a valorização e a maior 
introspeção que fizemos da 
importância de vivermos em 
sociedade, felizes, com saú-
de e com ambiente propicio a 
efeutar uma sã convivência en-
tre trabalho e lazer.

E esta conferência tão impor-
tante como a COP26, para surtir 
efeito obriga a um esforço con-
certado das várias nações, sem 
exceções. Para tal, temos de, 
em conjunto, abandonar a uti-
lização de combustíveis fósseis, 
seja através da eletrificação, da 
utilização de hidrogénio ou da 
utilização de combustíveis 

sintéticos, isto no caso do 
setor automóvel

Mas este esforço não pode recair 
somente nesta indústria. Temos 
de ter a noção que o setor da 
aviação, dos transportes, agricul-
tura, indústria, entre outras, têm 
de se unir em torno de medidas 
efetivas para também apresenta-
rem soluções.

E desta conferência não podem 
sair somente datas mas reais pla-
nos de execução detalhados e 
o comprometimento efetivo das 
nações

A COP26 tem de ser o foco fun-
damental dessa união de um pla-
neta, com os Países que nela esti-
verem representados. 

Aos dias de hoje, as novas ge-
rações são as mais preocupadas 
com este tema das alterações cli-
máticas e a responsabilidade dos 
governos passa pela execução 
de medidas efetivas para conse-
guir atingir essas metas. Mais que 
meras politicas, têm de se imple-
mentar e efetivar e, se necessário 
apoiar, formar, educar, evangeli-
zar, informar as populações para a 
nova realidade que passa não so-
mente pela utilização de novos au-

tomóveis menos 
poluentes e, se 
possível, no ime-
diato, sem ser a 
combustão, mas 
também por uma agricultura e 
industria menos poluente, por 
processos produtivos mais efi-
cientes, novos produtos mais 
sustentáveis, processos de reci-
clagem mais efetivos e mesmo 
no  modo como vivemos em 
sociedade, com cidades mais 
sustentáveis, inteligentes e de-
senhadas para uma maior utili-
zação do transporte publico, de 
bicicletas, etc e mesmo através 
de  modelos como podem ser 
o da cidade dos 15 minutos de 
Carlos Moreno.

O certo é que esta conferên-
cia é a oportunidade para 
criar o novo futuro sob pena 
de hipotecarmos gerações e 
gerações futuras. Será esse o 
maior legado da nossa gera-
ção onde me incluo.

Jorge Farromba
IT PROJECT MANAGER  
NA TAP AIR PORTUGAL

COP26 – Um futuro adiado ou um novo futuro?
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“
Está a decorrer 
mais uma confe-
rência da ONU de-

dicada ao aquecimento glo-
bal. Muitos são os alertas e 
avisos, poucas as esperanças 
de que sejam tomadas as de-
cisões adequadas.
 
 Para quem não se recorda, 
a expressão ‘Alterações Cli-
máticas’ já por si demonstra 
a vontade dos decisores mun-
diais em ‘tapar o sol com a 
peneira’. Uma alteração frási-
ca eficaz, ao jeito dos que não 
queriam que se começasse a 
enfrentar o verdadeiro pro-
blema: o aquecimento global. 
Cujas consequências se vão, 
entretanto, fazendo sentir de 
uma forma que já não deixa 
margem para dúvidas. Secas, 
cheias, incêndios, inundações, 
cada vez maiores e mais fre-
quentes.
 
Ainda assim, continua a haver 
muito quem faça de conta que 
nada se passa. Ou que este é 

o processo natural. Ou, até, 
que há um qualquer cria-

dor sobrenatural e que 

estes são os seus castigos pelos 
nossos pecados. Ou, pior ain-
da, aqueles que já têm perfeita 
consciência mas que colocam 
os seus interesses imediatos, as 
suas negociatas, o seu lucro, o 
seu umbigo, acima da alarman-
te herança que estamos a deixar 
para as próximas, muito próxi-
mas, gerações. E, infelizmente, 
entre estes contam-se a esma-
gadora maioria dos governantes 
mundiais. Incluindo aqueles que 
estão neste momento em Glas-
gow a debater as medidas a to-
mar. Ou, talvez dizendo-o mais 
realisticamente, a fazer o habitu-
al teatro de sombras, a escolher 
que palavras bonitas mas incon-
sequentes nos irão dizer no final.
 
É certo que, como já aconteceu 
noutras épocas, a Terra voltará 
a deixar de ter condições para 
albergar vida humana. Mas, con-
forme tem sido alertado pela es-
magadora maioria dos especia-
listas nestas matérias, estamos a 
acelerar este processo de forma 
exponencial e já crítica. Ou seja, 
estamos a matar-nos, a extinguir 
a nossa espécie, em passo muito 
acelerado. Como diz o dinossau-

ro aos humanos 
no recente ví-
deo da ONU, 
“nós foi o me-
teorito. E vo-
cês, qual é a vossa desculpa?”
 
Temos que exigir medidas 
globais urgentes. Que, a cada 
dia que passa, terão que ser 
mais drásticas. E temos que 
mudar hábitos e comporta-
mentos, cada um de nós. Já 
não estamos em tempo de 
‘vou fazer esta minha polui-
çãozinha despreocupadamen-
te, porque aquela ali é muito 
maior’. Temos que evoluir. Já. 
Ontem. Mudar o paradigma. 
E, sim, nessa evolução tem 
que se incluir escolhermos 
melhores governantes, global-
mente.  Para que, de conven-
ções como este COP26, re-
sultem as medidas certas, por 
mais duras que sejam, e não 
mais mera ‘conversa para boi 
dormir’ e humano não encarar 
que está a matar-se.

António Gonçalves Pereira.
PRESIDENTE DA  

ECOMOOD PORTUGAL

A Terra voltará a deixar de ter 
condições para albergar vida humana. 
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OpiniãoCOLUNA DE

E-Cargo bikes 
dominam as 
entregas 
urbanas

A CATEGORIA de e-bikes ga-
nhou um impulso significa-

tivo em 2020. Na Europa, teve 
um aumento massivo de 52% nas 
vendas, representando, em 2020, 
11 mil milhões de euros ou 60% 
de todas as vendas de bicicletas, 
acima das 3,3 milhões de unida-
des em 2019 – das quais 1,4 mi-
lhões unicamente na Alemanha. 
Nos EUA, as vendas de e-bikes 
cresceram mais notoriamente 
em 145% registados em 2020 – 
embora a partir de uma linha de 
base muito mais baixa – e espe-
ra-se que cheguem a 1 milhão de 
unidades em 2021.

O mercado das e-cargo bikes 
está a passar por um crescimen-

O comércio online aumentou significativamente nos últimos 18 

meses, resultando num salto de crescimento de 5 a 10 anos. Este 

crescimento tem um impacto expressivo na atividade de entregas 

last mile, onde incorre cerca de metade dos custos totais de entrega. 

Por outro lado, a pandemia também acelerou as restrições aos 

veículos pessoais e de combustão interna nos centros urbanos, 

desencadeando a criação de centenas de quilómetros de ciclovias, 

principalmente na Europa. Como resultado, as vendas de e-cargo 

bikes estão em alta, assim como as de bicicletas elétricas em geral.
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to semelhante. As vendas anuais 
ascendem a cerca de 100.000 
unidades na Alemanha, o princi-
pal mercado europeu, com cerca 
de 40% das vendas regionais, e 
50.000 em França. Espera-se que 
estes números aumentem cerca 
de 60% em 2021. Em paralelo, 
é interessante verificar que estes 
veículos não são vendidos ape-
nas para uso comercial, mas tam-
bém para uso pessoal.

A intensificação das e-cargo bikes 
resulta, em parte, dos regulamen-
tos que restringem outros modos 
de mobilidade, mas não só. Elas 
proporcionam maior eficiência nos 
negócios, já que, de acordo com 
um estudo recente, permitem que 
as entregas sejam cerca de 60% 
mais rápidas do que quando rea-
lizadas com carrinhas nos centros 
das cidades. Além disto, alcançam 
também uma maior velocidade 
média e um melhor desempenho: 
conseguem entregar 10 enco-
mendas por hora, ao passo que 
uma carrinha apenas seis. Este 
desempenho das e-cargo bikes re-
duz significativamente o custo de 
mão-de-obra unitário. De acordo 
com uma pesquisa solicitada pela 
UE, 50% das entregas ligeiras em 
ambientes urbanos poderiam ser 
completadas por cargo-bikes.

As empresas de logística desem-

penham um papel fundamental 
nesta mudança modal para ve-
ículos de 2 e 3 rodas, sejam elas 
startups ou operadoras já estabe-
lecidas. Por exemplo, a líder de 
logística global DHL aumentou a 
sua frota alemã de bicicletas e  tri-
ciclos elétricos de 10 mil, em 2017, 
para 12 mil, em 2019, e 17 mil, 
em 2021, (cerca de metade dos 
atualmente disponíveis) e planeia 
adicionar 5 mil trotinetes livres de 
emissões em 2025. Em França, o 
líder de logística La Poste já tinha 
em funcionamento 19 mil e-bikes 
nas suas entregas diárias em 2020. 
A empresa tenciona mudar a sua 
frota para triciclos elétricos.

As e-bikes e as e-cargo bikes não 

são tratadas da mesma forma em 
todas as regiões. Na Europa, a po-
tência máxima permitida é de 250 
W (média) e a assistência elétrica 
deve ser desligada a 25 km/h. Os 
veículos mais potentes – incluindo 
os de carga – são considerados 
scooters / ciclomotores e devem 
ser submetidos a uma homologa-
ção. No entanto, a legislação está 
a ser revista para apoiar a inova-
ção nesta área. Nos EUA, as bici-
cletas podem ser mais potentes, 
com 750 W e atingir dos 32 aos 45 
km/h, dependendo da classe.

As bicicletas de carga e os trici-
clos apresentam diferentes confi-
gurações. O infográfico de cima, 
apresentado num relatório da 
instituição Possible, com sede 
no Reino Unido, apresenta várias 
versões com variações do local 
onde a carga pode ser instalada: 
à frente ou atrás do passageiro. 
Os triciclos elétricos (e-trikes), 
como Coaster Cycle ou Fulpra 
(acima), têm uma carga útil má-
xima de 350 kg. Outras opções 

“As e-cargo bikes proporcionam 

maior eficiência nos negócios.
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Sobre o autor

incluem bicicletas com reboques, 
que podem ter alimentação pró-
pria. A K-Ryole (abaixo) oferece 
um atrelado de carga com um 
motor de 3 kW controlado por 
um sensor de força. Como alter-
nativa, PeddleSmart desenvolveu 
um quadriciclo que tem acoplado 
um atrelado.

No centro dos crescentes mer-
cados de bicicletas elétricas e 
e-cargo bikes está a condução 
elétrica. Enquanto as bicicletas 
elétricas mais baratas são equi-
padas com motores de cubo, 
as mais sofisticadas são movi-
das por Mid Drive Units (MDU), 
geralmente combinadas com 
uma engrenagem traseira. O 
mercado é atualmente domi-
nado pela Bosch, Bafang, Shi-
mano, Brose e outros. A Valeo 
introduziu recentemente um 
MDU, combinando um motor 
de 750 W (130 Nm de pico), 

uma transmissão automática 
de 7 velocidades e o contro-
lador numa única unidade. Pa-
ralelamente, ainda dispõe de 
marcha atrás com vista a puxar 
uma carga mais pesada numa 
rua íngreme e uma função de 
desconexão dos pedais como 
forma de reduzir o roubo.

A mobilidade ligeira está cla-

ramente a criar uma dinâmica 
na mobilidade, especialmente 
com veículos que são eletrica-
mente assistidos. Só faz senti-
do que os veículos de 2, 3 ou 
até 4 rodas substituam as car-
rinhas, mesmo que elétricas, 
para entregar pequenas enco-
mendas nos centros urbanos. 
Estes veículos têm um futuro 
brilhante.

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

OpiniãoCOLUNA DE
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TemaDE CAPA

 Audi Q4 e-tron 50 Quattro

Quando ouvir falar de Audi 

Q4 e-tron 50 Quattro, associe 

a um veículo alemão com 

tração integral e elétrico.

Q4? sim, Quattro
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Audi Quattro faz sonhar… re-
mete para os monstros dos ralis 
que nos anos 80 positivamen-
te faziam o chão tremer à sua 
passagem. O barulho do motor 
5 cilindros em linha, turbo, era 
impressionante de tal forma que 
quase 40 anos depois a marca 
alemã continua a chamar “Quat-
tro” a alguns dos seus modelos.. 
os mais especiais.

Atualmente não fazem barulho e 
o motor é electrico, mas há coi-
sas que não se perdem. Os zero 
a cem continuam a fazer-se num 
piscar… vá lá em dois ou três 
piscares de olhos e a tração é in-
tegral… apesar de tudo, a sigla 
quattro, ainda é uma marca de 
peso.

O Q4 e-tron, testado pela equi-
pa do GreenFuture AutoMaga-
zine, é dotado de dois motores 
elétricos colocados sobre os ei-
xos e a  potência máxima combi-
nada é de 299 cv, ou seja 220 kw. 
O binário conjunto é de 460 Nm 
e isso tudo junto permite a este 
SUV fazer dos 0 aos 100 km/h em 
6,2 e atingir os 180 Km/h –  velo-
cidade máxima limitada.

O Q4 e-tron é alimentado por uma 
bateria de iões de lítio com uma 
capacidade de 82 kW e assim sen-
do, o consumo médio real é de 19 
kWh/100 km e isso, segundo a mar-
ca permite uma autonomia da or-
dem dos  486 km no ciclo WLTP.

Quanto à capacidade de carrega-
mento, potências até 125 kW de-
verão permitir um carregamento 
de até 80% da capacidade da ba-

teria, em menos de 40 minutos, 
enquanto, num posto de carga 
“lento”, com potências até 11 
kW, o tempo de carga sobe para 
as 7 horas e meia.

Para a autonomia, influi também 
a ação do condutor. É possível 
selecionar um de três níveis de 
intensidade de recuperação, 
com recurso às patilhas no vo-
lante.
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TemaDE CAPA

No interior, podemos encontrar 
a forma mais rápida de chegar 
ao posto de carregamento mais 
próximo, mas não só. O “infote-
nimento”, ou sistema de infor-
mação e entretenimento MMI, 
está acessível num ecrã com íco-
nes facilmente seleccionáveis, a 
que se juntam os comandos do 
ar condicionado, esses sim, em 
modo real.

O Head up display, que é como 
quem diz, olhar para a frente e 
ter as informações necessárias 
projectadas no parabrizas, tam-
bém faz parte do equipamento.

O Q4 partilha a plataforma com 
o ID4 e com Skoda Enyak. É ver-
dade a mesma plataforma, para 
modelos com personalidades 
tão distintas.

Vamos a preços: a partir de 
57.400 Euros, no caso da versão 
testada, com quase 17 mil Euros 
de extras: 74.363,26.

NÃO PERCA o Minuto Automagazine do 
AUDI Quattro e-tron em www.greenfuture.pt 

https://greenfuture.pt/2021/11/18/audi-q4-e-tron-50-quattro/
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Assine a nossa NEWSLETTER 
e fique sempre em dia 
com as notícias
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EntrevistaPARA LER

Stefan Carsten

Stefan, enquanto futurista e ur-
banista, como é que se sente 
quando olha para as cidades do 
presente? Recentemente este-
ve no Porto para a quinta edição 
do maior Evento de Mobilidade 
Híbrida e Elétrica de Portugal, o 
que é que achou desta cidade 
em termos de mobilidade?

Em 2021, o Porto voltou a ser 
distinguido como melhor desti-
no europeu para uma ‘escapa-
dela’ (city break). Esta é a aque-
la forma de viajar durante um 
curto período (de dois a cinco 
dias) para destinos urbanos. As 
grandes cidades europeias são 
destinos comuns para estas ‘es-
capadelas’ e o Porto tem uma 
morfologia que se adapta mui-
to bem: dimensão e população 

adequadas (220.000 habitantes), 
um centro histórico concentra-
do, o belo rio Douro e o litoral, 
e também a famosa classificação 
da Unesco. Em 2019, foram re-
gistadas mais de 10 milhões de 
estadias. É surpreendente ver as 
multimodalidades disponíveis 
pela cidade, com forte enfoque 
no transporte público, o Funicu-
lar dos Guindais e o elétrico. Para 
os turistas, é uma forma econó-
mica de descobrir a cidade (3,5€) 
e também ecológica. Obviamen-
te, a cidade também está aberta 
à iniciativa privada: empresas de 
autocarros de turismo, tuk-tuk e, 
mais recentemente, trotinetes. 
Nestes últimos casos, a sua pre-
sença é altamente regulamenta-
da, seja no que diz respeito aos 
tipos de veículos autorizados, 

seja ao seu acesso físico para o 
centro da cidade. E, obviamen-
te, a Uber torna a viagem do 
aeroporto para a cidade muito 
conveniente e eficiente. No en-
tanto, a cidade ainda tem alguns 
pontos fracos com que lidar. O 
ciclismo está quase ausente da 
estratégia municipal (em termos 
de serviços e infraestrutura) e a 
intermodalidade ainda tem mui-
ta margem para melhorias.

Em Portugal, e acredito que em 
muitos outros países, continu-
amos muito dependentes dos 
nossos veículos privados, em-
bora seja cada vez maior o nú-
mero de pessoas que opta por 
bicicletas para circular. Aqui, em 
Portugal, são, muitas vezes, co-
municados acidentes entre au-

Futurista, Urbanista e Consultor
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tomóveis e bicicletas. Partilhar 
estradas com carros é seguro o 
suficiente? Como é que os nos-
sos governos municipais podem 
garantir a segurança dos ciclis-
tas, de forma a garantir que 
as pessoas adotem mais esse 
modo de mobilidade?

A resposta a essa pergunta é 
Road Diet [‘dieta de estrada’]. 
Isso significa que as cidades têm 
que reduzir o tráfego de auto-
móveis particulares para garantir 
uma redistribuição e, acima de 
tudo, uma distribuição igualitá-
ria do espaço das vias. No futu-
ro, em vez de 2 ou 3 faixas para 
carros, para estes apenas resta-
rá uma faixa. O restante espaço 
poderá ser disponibilizado para 
ciclistas, peões e trotinetes. Este 
espaço deverá ser protegido dos 
carros. Como resultado, toda a 
cidade se desenvolverá de for-
ma muito positiva e haverá cada 
vez mais ciclistas nas ruas. Esta é 
uma forma muito importante de 
implementar uma estratégia Vi-
são Zero [emissões].

Que influência teve a pandemia 
na mobilidade? Mudou a forma 
como nós, cidadãos, associamos 
mobilidade, espaço urbano e 
qualidade de vida?

Embora a pandemia tenha permi-
tido que mais pessoas voltassem 
a conduzir os seus veículos, o 
transporte público e as bicicletas 
são os grandes vencedores, por-
que agora existe compreensão 
mútua de como queremos viver 
no futuro. Cada vez mais cidades 
entenderam que o espaço públi-
co – incluindo ruas e estaciona-
mentos – não deve ser dedicado 
aos carros (até 60% do espaço 
público é usado por carros esta-
cionados ou em movimento), mas 
deve estar disponível para todos. 
Isto é cada vez mais levado em 
consideração em novas estraté-
gias para as cidades: a cidade de 
1 minuto na Suécia, a cidade de 

5 minutos na Dinamarca, a cida-
de de 15 minutos em Paris. Todas 
são baseadas na compreensão 
de espaços multifuncionais, in-
clusivos, seguros e sustentáveis. 
Porque só esses espaços são re-
levantes para a sociedade urbana 

e para as suas empresas investi-
rem, morarem e trabalharem.

Vivemos numa sociedade ace-
lerada, onde as pessoas se sen-
tem dependentes do carro devi-
do à forma como as cidades são 

As cidades têm que reduzir o tráfego de automóveis 
particulares para garantir uma redistribuição e, acima de 

tudo, uma distribuição igualitária do espaço das vias
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construídas e à agitação da vida 
quotidiana. Como é que os no-
vos tipos de mobilidade podem 
ter um impacto na economia 
de um país e, mais importante, 
melhorar a nossa qualidade de 
vida?

90% dos ciclistas em Copenhaga 
andam de bicicleta, porque é a 
maneira mais rápida e confortá-
vel de se deslocarem. Apenas 
10% o faz por razões ambientais. 
Sabemos que, por cada quiló-
metro de carro, os custos sociais 
rodam os 20 cêntimos, enquanto 
os ganhos sociais com o ciclismo 
rondam os 60 cêntimos por qui-
lómetro. Também sabemos que 
as vendas no comércio aumen-
tam quando há mais ciclistas e 
peões e que as vendas são sig-
nificativamente menores quando 
há apenas um lugar de estacio-
namento em frente à porta. Es-
tamos a avançar cada vez mais 
na sociedade baseada no conhe-

cimento. Já não é o tráfego au-
tomóvel que possibilita este de-
senvolvimento económico, mas 
bits e bytes e criatividade. Isso 
requer outras cidades e outras 
formas de mobilidade.

Nas cidades portuguesas ve-
mos muitas carrinhas em cima 
dos passeios e outras a causa-
rem obstrução das vias. O que é 
que as empresas podem ganhar 
com outras formas de transpor-

te de mercadorias? Existe algu-
ma vantagem para essas empre-
sas em adotar cargo-bikes, por 
exemplo?

Sim. Há cada vez mais exemplos 
e descobertas positivas de como 
as cargo-bikes podem revolu-
cionar a última milha no futuro. 
É claro que os efeitos ambien-
tais são extremamente positivos, 
e é cada vez mais óbvio que a 
eficiência da distribuição tam-
bém funciona. Mas, as cidades 
também têm de se adaptar, de 
modo a disponibilizarem esta-
ções e micro-depósitos para re-
carregar as bicicletas, testar con-
ceitos de bicicletas autónomas e 
garantir a segurança do ciclista. 
Estou muito otimista de que em 
áreas densas haverá cada vez 
menos veículos de distribuição 
nos passeios.

Como membro do conselho de 
especialistas do Ministério dos 

EntrevistaPARA LER

90 por cento dos 
ciclistas em Copenhaga 

andam de bicicleta, 
porque é a maneira mais 

rápida e confortável de se 
deslocarem.



Transportes, o que é que pode 
e deve ser feito para aumentar 
a procura por transportes públi-
cos? Afinal, sabe-se que só esco-
lhendo o transporte público em 
detrimento dos veículos parti-
culares podemos fazer a verda-
deira diferença nas emissões de 
CO2, mesmo que a maioria dos 
veículos sejam elétricos.

As empresas de transporte públi-
co devem ver-se, cada vez mais, 
como uma plataforma de mobi-
lidade. Significa isto que as em-
presas devem continuar a ofere-
cer os seus conceitos tradicionais 
nas cidades, mas, além disso, 
devem integrar players privados, 
de forma a conseguirem oferecer 
mobilidade em áreas periféricas 
e em horas de ponta. Trotinetes, 
motas e até automóveis terão 
que fazer parte do transporte 
público sem fazer parte do por-
tfólio. Para isso, o transporte pú-
blico local tem que investir cada 
vez mais em estações de mobi-
lidade multimodal, especialmen-
te nas periferias urbanas e nas 
áreas suburbanas, para reduzir 
a dependência do carro. Qual-
quer tipo de serviço partilhado 
deve ser integrado nas ofertas 
públicas. Especialmente para as 
áreas rurais, os serviços a pedido 
oferecerão uma abordagem para 
fornecer o serviço fora do horá-
rio comercial. E, finalmente, é 
necessária uma ofensiva digital. 
A máquina de bilhetes não deve 
fazer parte do futuro; os utiliza-
dores são automaticamente veri-
ficados no sistema e recebem a 
sua fatura diária à noite. A inter-
net estará disponível em todo o 
lado e saberemos quais os meios 
de transporte disponíveis, em 
qualquer altura e em qualquer 
local.

Como é o futuro? Não só em 
termos de mobilidade, mas 
também como é que serão as 
nossas cidades?

A partir de agora, temos de nos 
preparar para a mobilidade au-
tónoma. Os primeiros RoboCabs 
estarão na Europa no próximo ano 
(Nível 4), o que reduzirá significati-
vamente a propriedade de carros 
particulares e aumentará signifi-
cativamente a disponibilidade de 
ofertas públicas. O custo da mobi-
lidade cairá drasticamente porque 
já não será necessário um condu-
tor. Mesmo que essa realidade ain-
da esteja a alguns anos, as cidades 
precisam de se preparar para esse 
cenário. Na minha opinião, isto 
também significa a necessidade 
de uma ‘dieta de estrada’. Caso 
contrário, milhares de cápsulas au-
tónomas passarão pelas cidades e 
esperarão pelos clientes. A viagem 
com essas cápsulas poderá até ser 

gratuita se o passageiro estiver dis-
posto a participar numa pesquisa 
ou assistir a anúncios. No cenário 
positivo, os serviços autónomos 
vão buscar os passageiros a casa e 
levam-nos até ao serviço de trans-
porte público mais próximo. Mas 
isso requer serviços adequados e 
condições estruturais nas cidades. 
No entanto, a condução autónoma 
tende a reduzir a pressão popula-
cional sobre as cidades. As pessoas 
estarão ainda mais dispostas a acei-
tar distâncias e tempos de viagem 
maiores, porque não precisarão de 
conduzir por conta própria. A des-
centralização das funções urbanas 
(saúde, educação, trabalho, mobi-
lidade, lazer) é, portanto, muito im-
portante no futuro para concentrar 
melhor o trânsito.

A partir de agora, temos de nos preparar 
para a mobilidade autónoma”
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Minuto

Hyundai Kauai Hybrid

FICHA TÉCNICA
Motorização: 1.6 l gasolina 4 
cil. + motor elétrico 44.5 kW

Potência: 104 kW (141 cv)

Velocidade máxima: 160 km/h

Transmissão: automática 
de 6 velocidades (dupla 
embraiagem)

Consumo: 5.4 l/100 km

Desempenho: 0-100 km/h 
(11.2 segundos)

Emissões CO2 (WLTP): 122 g/
km

Bagageira: 316 l (min.); 544 l 
(máx.)

Preço (versão base): 29 160 €

A EQUIPA DO Minuto AutoMa-
gazine testou o Hyundai Kauai 
Hybrid, um dos frutos do com-
promisso da Hyundai com a sus-
tentabilidade.

O modelo Kauai, além da versão 
híbrida, disponibiliza, também, 
outra 100% elétrica.
No interior, aquilo que se destaca 
neste crossover são os materiais 
de excelente qualidade escolhi-
dos para adornar o veículo, con-
ferindo-lhe conforto. Ainda no 
habitáculo, o Kauai tem um pai-
nel de instrumentos de utilização 
muito intuitiva, facilitando o seu 
uso durante a condução, incluin-
do sistemas de conectividade 
Apple e Android.

A condução do Kauai Hybrid, 
crossover de tração dianteira, é 
bastante dinâmica e bem-adap-
tada ao ambiente urbano, com 
apoio do motor elétrico de 44,5 
kW, além do motor a gasolina 
de 1.6L de quatro cilindros que, 
em conjunto, lhe conferem uma 

potência de 141 cv (104 kW). 
No que toca à velocidade, 160 
km/h é o seu número, arrancan-
do dos 0-100 km/h em 11.2 se-
gundos.  

Destaca-se também o desempe-
nho da transmissão automática 
de dupla embraiagem. Contudo, 
o maior trunfo deste Kauai híbri-
do é, provavelmente, a sua eco-
nomia, sendo capaz de consumos 
combinados de 5,4 L/ 100 km, 
anunciados pela marca.

O Hyundai Kauai Hybrid é uma 
proposta muito interessante da 
marca sul-coreana: é um cros-
sover espaçoso, ágil na cidade 
e muito regular fora dela, além 
de extremamente económico. 
Orientado para um público urba-
no e cosmopolita, possui atribu-
tos fortes para se destacar no seu 
segmento.

O valor deste crossover híbrido 
inicia-se nos 21.960, na versão 
base. 

https://greenfuture.pt/2021/01/21/minuto-automagazine-hyundai-kauai-ev-premium-ev-64kw-my205/


GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº11 - NOV 21 37

FICHA TÉCNICA
Bateria:  90 kWh

Autonomia (WLTP): 470 km

Binário: 696Nm

Potência Máxima 
(Combinada): 400 cv

Aceleração (0-100 km/h):  4.8 
segundos

Velocidade máxima 
(limitada):  200 km/h 

Preço: desde 82.000€

APRESENTADO publicamente no 
Salão Automóvel de Genebra de 
2018, o Jaguar I-Pace é um veícu-
lo para os verdadeiros entusiastas 
de automóveis. Visualmente, este 
crossover apresenta um aspeto 
marcadamente desportivo, de li-
nhas fluidas, sendo ainda de desta-
car o tejadilho panorâmico, a gre-
lha dianteira e o agressivo design 
dos faróis LED. 

Já no seu amplo interior, temos um 
ambiente tecnologicamente avan-
çado, com um design simples e 
organizado que permite maximizar 
o conforto do condutor e dos pas-
sageiros. Aqui, o maior destaque 
é o novo sistema de informação e 
entretenimento PIVI PRO que, com 
um clique, permite ao condutor re-
ceber indicações sobre os postos 
de carregamento mais próximos, 
atualizações de trânsito ou infor-
mações de estacionamento, entre 
outras. Todos estes dados apresen-

Jaguar I-Pace

tados em 2 e 3 dimen-
sões.

No capítulo das espe-
cificações, o Jaguar 
I-Pace regista uma au-
tonomia máxima de 
470 quilómetros, ligei-

ramente inferior a alguns dos seus 
principais rivais. Dispõe contudo 
de dois motores elétricos que pro-
duzem uma potência combinada 
de 400 cavalos e 696 Nm de biná-
rio, o que permite uma velocidade 
máxima de 200 km/h e acelerar dos 
0 aos 100 km/h em 4,8 segundos. 

A bateria de 90 kWh do I-Pace 
pode ser carregada até 80% da 
capacidade em menos de 40 mi-
nutos, com uma ligação CC de 
100 kW. Para o quotidiano, a liga-
ção doméstica de 11 kW carrega 
totalmente a bateria em oito ho-
ras e meia.

Com múltiplos prémios já con-
quistados, o primeiro elétrico da 
Jaguar revela-se um carro muito 
dinâmico e de excelente condu-
ção. Uma aposta certeira da len-
dária marca britânica, disponível 
em Portugal  por cerca de 82 mil 
euros.

https://greenfuture.pt/2021/11/04/minuto-automagazine-jaguar-i-pace/
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Comunicado UVE – COP26 
Conferência das Partes das Nações Unidas 2021

Após 26 anos de Conferências 
das Partes das Nações Unidas, a 
COP1 realizou-se em Berlim em 
1995, após o Protocolo de Kio-
to em 1997 na COP3 e o Acordo 
de Paris compromisso assumido 
em 2015 na COP21, acordos, 
protocolos e compromissos nun-
ca assumidos e concretizados, 
existia uma grande expectativa 
face às decisões e compromissos 
que poderiam sair da COP26 em 
Glasgow.

Especialmente quando centenas 
de cientistas e a própria Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) 
têm alertado para uma situação 
insustentável que poderá pôr em 

causa o próprio futuro da Huma-
nidade. 

O Alerta é Vermelho, os sinais de 
alarme soam em todos os qua-
drantes.

O grande problema que todos 
nós iremos enfrentar tem um 
nome: sobrepopulação, que re-
sulta no consumo excessivo dos 
recursos naturais, no aumento 
exponencial da poluição atmos-
férica, na poluição dos rios e dos 
oceanos, na introdução de micro-
-plásticos na cadeia alimentar dos 
humanos, na libertação do meta-
no devido à destruição do per-
mafrost, no fabrico de inúmeros 

No dia 14 de novembro, 
a UVE – Associação de 
Utilizadores de Veículos 
Elétricos publicou o 
Comunicado n.º 5/2021, 
sobre a Conferência das 
Partes das Nações Unidas 
que teve lugar em Glasgow 
de 31 de outubro a 12 de 
novembro de 2021.

InformaçõesÚTEIS

Entrega da Declaração na COP26 em Glasgow
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equipamentos fúteis e não essen-
ciais aos cidadãos em geral, etc.

A UVE – Associação de Utiliza-
dores de Veículos Elétricos, no 
âmbito de uma ação da Aliança 
Global de Associações de Utiliza-
dores de Veículos Elétricos (Glo-
bal EV Alliance), participou com 
dois automóveis 100 % elétricos 
numa caravana de divulgação da 
mobilidade elétrica por toda a 
Europa fazendo duas exigências 
que cremos fundamentais e de-
cisivas:

• A partir de 2030 só poderão 
ser comercializados veículos 
100% elétricos e veículos hí-
bridos plug-in;

•  A partir de 2035 só poderão 
ser comercializados veículos 
100% elétricos, ficando proi-
bida a venda de qualquer ve-
ículo ligeiro de passageiros 
ou de mercadorias que tenha 
qualquer motorização que 
utilize combustíveis fósseis.

Os dois veículos elétricos da UVE 
percorreram mais de 14.000 km 
tendo-se reunido em Bruxelas 
na Sede da Associação Europeia 
para a Mobilidade Elétrica (AVE-
RE) com representantes das Asso-
ciações dos outros países e assi-
nado a Declaração em duplicado.

Um dos exemplares foi entregue 
à AVERE que o fará chegar ao 
Parlamento Europeu e o outro foi 
entregue em Glasgow por repre-
sentantes da GEVA aos represen-
tantes da COP26.

O que é que vale uma Declara-
ção? Não mais que uma decla-
ração de interesses, um compro-
misso de intenções. Bem mais 
importante que a Declaração foi 
mostrar à comunicação social 
e aos cidadãos dos países por 
onde a caravana elétrica passou 
a realidade que podemos viajar 
por toda a Europa em veículos 
elétricos e o nosso apelo pelo fim 

da utilização dos combustíveis 
fósseis.

A Declaração do “Transport Day” 
e a Declaração final da COP26, 
ficam muito longe do que se 
exigia, no entanto “obrigaram” 
o Mundo a falar de Alterações 
Climáticas, de aumento de tem-
peratura, de incêndios gigantes-
cos, de secas, de inundações, de 
fome, de centenas de milhares 
de migrantes, de cidades onde o 
ar é já hoje irrespirável, de países 
que se afundam (Tuvalu), etc.

Temos pela frente o desafio das 
nossas vidas e o futuro das gera-
ções futuras.

Humanos que já nasceram, se 
nada for feito em relação ao au-
mento da temperatura sofrerão 

consequências, hoje, inimaginá-
veis.

Urge pôr fim
• Aos subsídios aos combustí-

veis fósseis;
•  À utilização dos combustíveis 

fósseis nos transportes terres-
tres;

•  À utilização do carvão na pro-
dução de eletricidade.

• Exige-se
• Produção de eletricidade a 

partir de fontes renováveis e 
não poluentes;

• Independência energética 
de Portugal, substituindo as 
importações de gás e de pe-
tróleo para produção de ele-
tricidade, pela produção de 
eletricidade através de fontes 
renováveis que são nossas, 
sol, vento, rios, marés, geo-

Henrique Sánchez, 
Presidente da UVE, 
no momento da assinatura da 
Declaração na sede da AVERE em Bruxelas.

Bem mais importante que a declaração foi mostrar 
à comunicação social e aos cidadãos que podemos 

viajar por toda a Europa em veículos elétricos.
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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)

InformaçõesÚTEIS

termia, que nos protegerão 
da especulação de preços 
que inevitavelmente irá acon-
tecer nos mercados interna-
cionais.

Em resumo, não seria de esperar 
muito mais de representantes de 
países que dependem em exclu-
sivo ou quase em exclusivo dos 
combustíveis fósseis, e foram 
esses países que mais se opuse-
ram a dar passos mais firmes e 
concretos em relação ao futuro, 
passos esses que serão dados, ou 
negociados e planeados de uma 
forma faseada mas urgente, ou, 
esses passos serão dados de uma 
forma demolidora, devastadora, 
podendo mesmo vir a pôr em 
causa as sociedades democráti-
cas, as liberdades e mesmo a pró-
pria existência da Humanidade.

Não existe Planeta B!, mas este 
não é um problema do planeta, 
ele continuará a existir mesmo 
após a extinção da Humanidade, 
nós é que precisamos que este 
planeta, a Terra, continue a reunir 
as condições para que os Huma-
nos aqui possam viver.

Cada um de nós, não só pode, 
como deve, tem que fazer algo, 

por mais pequeno e insignifican-
te que possa parecer. O nosso fu-
turo depende exclusivamente de 
nós, como aliás sempre assim foi.

Nunca o lema da UVE esteve tão 
acertado como agora:
Enquanto uns falam, nós fazemos!
Mãos à obra!

Início da viagem da UVE, em Lisboa, junto do Padrão dos Descobrimentos.

Representantes das Associações da Global EV Alliance, em Bruxelas.

Acompanhe-nos
nas redes sociais!

mailto:geral%40uve.pt%20?subject=
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TopELÉTRICOS

O Genovation GXE é a 
revisitação totalmente 
elétrica do ícone 
americano Chevrolet 
Corvette. 

Genovation GXE
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ESTE SUPERCARRO elétrico 
da Genovation é o novo can-

didato ao trono de Corvette mais 
rápido: 811 cv, 949 Nm (a partir 
das zero rotações), menos de 3 
segundos até aos 100 km/h e 354 
km/h de velocidade máxima.

Tal como o modelo a combustão, 
o GXE mantém a tração traseira 
e toda a sua potência é alimen-
tada por dois motores elétricos, 
ocupando o lugar o motor V8 na 
dianteira. Este supercarro inova 
também no que toca à transmis-
são, que é feita de forma idêntica 
à do Corvette a combustão, apre-
sentando-se, assim, com uma cai-
xa manual de 7 velocidades. Esta 
decisão, segundo os responsá-
veis da empresa americana, rela-
ciona-se com o desejo de aproxi-

Este supercarro elétrico da 

Genovation é o novo candidato 

ao trono de Corvette mais 

rápido, com 811 cv, menos de 3 

segundos até aos 100 km/h e 354 

km/h de velocidade máxima.”



GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº11 - DEZ 2144

TopELÉTRICOS

mar ao máximo as características 
de condução do Corvette. 

Está equipado com cinco conjun-
tos de baterias, com capacidade 
máxima de 61,6 kWh, permitin-
do uma autonomia anunciada de 
281 km. No entanto, tratando-se 
de um superdesportivo, talvez 
este número não seja real quando 
explorado todo o seu potencial. 

A empresa garante que apesar de 
o seu peso total ser 1859 kg (mais 
235kg do que o Corvette ZR1), o 
desempenho deste elétrico não 
ficará comprometido.
Curioso pelo preço? 

Tal como todos os outros super-
carros, a produção deste tam-
bém será em limitada, neste 
caso a 75 unidades. A exclusivi-
dade tem um preço e o do Ge-
novation GXE é de 750 mil dóla-
res (625 mil euros). 

Está equipado com cinco conjuntos de baterias, com capacidade 

máxima de 61,6 kWh, permitindo uma autonomia anunciada de 281 km
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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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O DESIGN DO sistema de ar-
refecimento a água para o 

FST 10e teve como foco diminuir 
o peso e aumentar o desempe-
nho do arrefecimento, dado que o 
nosso último protótipo tinha pro-
blemas relacionados com o sobre-
aquecimento. Este desafio exigiu 
uma mudança significativa do con-
ceito do circuito de arrefecimento 
na sua fase de design, começan-
do com a escolha de um sistema 
fechado com remoção de respira-
douros, reservatórios e, portanto, 
da catch can. A remoção do reser-
vatório poupa muito peso e reduz 
a queda de pressão no circuito, o 
que significa que podemos pou-
par energia e aumentar o nosso 
desempenho global. 

Para poder encher um circuito 
fechado, é necessário um re-
servatório externo. Inicialmen-
te, este seria posicionado entre 
o radiador e a bomba, usando 
um conector de acoplamento 
de desconexão rápida, que sela 

o circuito quando o conector é 
aberto. No entanto, durante a 
montagem do circuito, o compri-
mento do conector e dos aces-
sórios, combinado com um tubo 
facilmente dobrável, não permi-
tia esse posicionamento, levando 
assim a equipa a optar pela sua 
colocação antes do radiador. Isto 
acabou por se revelar uma boa 
solução, potencialmente melhor 
do que a original, uma vez que o 
reservatório é ligado a uma altu-
ra superior, permitindo que o ar 
seja removido mais facilmente. A 
única desvantagem é que algum 
ar poderia ficar retido entre o re-
servatório e a bomba. Contudo, 
a tampa do radiador permitiu a 
remoção desse ar, resolvendo o 
problema.

Relativamente à tubagem do sis-
tema, trocamos o tubo de borra-
cha, tal como foi implementado 
no nosso último protótipo, por 
um de silicone. É mais leve, mais 
fino e com melhores proprieda-

des térmicas. Mas quando se co-
meçou a sua montagem, o raio 
de curvatura do tubo era consi-
deravelmente grande, o que sig-
nificava que não era capaz de ser 
dobrado em curvas apertadas 
como o tubo de borracha. As-
sim, a sua montagem teve de ser 
feita de forma inteligente, a fim 
de minimizar o raio de curvatura. 

Os radiadores do FST 10e fo-
ram um enorme passo em frente 
para a equipa, que contou com 
o apoio da João de Deus para 
o fabrico dos nossos radiadores 
únicos e feitos à medida! Estes 
são feitos de alumínio, proporcio-
nando-lhes propriedades térmi-
cas muito boas e uma adicional 
economia de peso. Contudo, as 
alhetas dos radiadores estavam 
demasiado expostas a detritos 
que podem ser encontrados em 
pista e colidir com os mesmos 
quando o carro estivesse em mo-
vimento, levando a um potencial 
dano destes componentes. A so-

Sub23

FST 10e: Circuito de Refrigeração



lução encontrada pela equipa foi 
utilizar uma grelha para os prote-
ger quando o desempenho máxi-
mo não é necessário. A posição 
do radiador foi também mudada 
para a parte de trás do carro para 
melhor aerodinâmica, mantendo 
um bom fluxo de ar através dele, 
e com a adição de ventiladores. A 
conduta que guia o ar desde a sa-
ída do radiador até ao ventilador 
foi impressa em 3D devido à sua 
geometria complexa. 

A fabricação das camisas de ar-
refecimento dos motores teve os 
seus altos e baixos. O nosso pla-

no inicial era concretizar a solução 
previamente concebida, basea-
da no aumento da transferência 
de calor entre o ar circundante e 
as camisas de arrefecimento dos 
motores. O nosso plano incluía o 
recurso a multi-jet fusion para o 
fabrico destas peças, para o que 
uma geometria complicada não 
constituiria um problema. Isto 
teve de ser abandonado devido 
à falta de financiamento para este 
processo específico de impres-

são 3D, passando 
a tentar fabricar as 
camisas de arrefeci-
mento dos motores 
utilizando Luvocom 
PAHT. Continuámos 
a procurar a impres-
são 3D para fabricar 
estes componentes 
porque o nosso ob-
jectivo era tornar o 
nosso carro mais leve 
e consequentemen-
te mais rápido, sem 
perder fiabilidade.

Esta abordagem 
também não trouxe 
melhores resultados, 
pois enfrentámos fu-
gas, potencial falta 
de integridade es-
trutural e resultados 
inesperados relati-

vamente à expansão térmica do 
material. No entanto, compreen-
der os pontos fracos e fortes das 
camisas de arrefecimento dos 
motores impressas em 3D per-
mitiu-nos compreender melhor 
como alcançar uma solução óp-
tima.

Voltámo-nos para o alumínio e 
maquinação CNC na tentativa 
seguinte, uma vez que procu-
rávamos evitar mais atrasos. O 
primeiro passo foi adaptar a ge-
ometria da camisas de arrefeci-
mento dos motores a algo que 
pudesse ser alcançado através 
da maquinação CNC. A utiliza-
ção do alumínio resolveu tanto o 
problema da integridade estru-
tural como o das fugas, mas foi 
a montagem destas camisas de 
arrefecimento dos motores que 
apresentou o verdadeiro desa-
fio, uma vez que as tolerâncias 
apertadas e o elevado módulo 
de Young do material se revela-
ram problemáticos. Por fim, as 
variações de temperatura acom-
panhadas de expansões e con-
tracções térmicas resolveram o 
nosso problema. À medida que 
as camisas de arrefecimento dos 
motores se expandiam e a cami-
sa do motor em alumínio se con-
traía, fomos capazes de instalar a 
nossa solução.

A remoção do reservatório 

poupa muito peso e reduz a 

queda de pressão no circuito, 

o que significa que podemos 

poupar energia e aumentar o 

nosso desempenho global.
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Noticia

Portugal viola níveis seguros de 
dióxido de nitrogénio e vai a Tribunal

A COMISSÃO Europeia re-
correu ao Tribunal de Jus-
tiça da União Europeia 

contra Portugal pela má quali-
dade do ar do Estado-Membro, 
resultante dos níveis de dióxido 
de azoto (NO2) que violaram re-
petidamente as normas da UE.

O direito ao ar puro está con-
sagrado na legislação da UE, 
nomeadamente a Diretiva 
2008/50/CE sobre a qualidade 
do ar ambiente, que estabelece 
valores-limite para os principais 
poluentes atmosféricos e exige 
que os Estados-Membros ga-
rantam que esses limites não 
sejam excedidos.

Portugal tem falhado repetida-
mente em evitar que os níveis de 
dióxido de azoto em áreas como 

Lisboa e Porto excedam o limite 
anual estabelecido na presente 
diretiva, assim como não tem 
conseguido minimizar a duração 
desses excessos.

A Comissão considerou os es-
forços das autoridades por-
tuguesas para resolver esta 
questão como “insatisfatórios e 
insuficientes”, pelo que remete 
o Estado-Membro para o tribu-
nal superior da UE.

O dióxido de nitrogénio é um 
poluente atmosférico produ-
zido pelo transporte e pela in-
dústria. A exposição a altos ní-
veis de dióxido de nitrogénio 
aumenta o risco de problemas 
respiratórios, como bronquite, 
sendo as crianças asmáticas e 
os idosos com doenças cardía-

cas particularmente vulneráveis.

Francisco Ferreira, Presidente 
da ZERO, confirma que “o trá-
fego rodoviário voltou aos níveis 
pré-pandémicos nas cidades de 
Lisboa e Porto e os níveis de 
poluição atmosférica também 
aumentaram”. E confessa que 
ainda há “planos suficientes para 
lidar com este enorme problema 
de saúde pública e precisamos 
de limites mais rígidos e ações 
muito mais imediatas”.

De acordo com a Agência Am-
biental Europeia, a poluição do 
ar continua a ser o problema am-
biental mais significativo na UE, 
causando 400.000 mortes pre-
maturas, das quais 50.000 po-
dem ser atribuídas ao dióxido de 
nitrogénio.
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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



50 GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº11 - NOV 21

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

TOYOTA RAV4

Autonomia em 100% elétrico (WLTP): 75km
Velocidade Máxima: 180 km/h
Aceleração (0-100km/h): 6 segundos 
Carregamento normal (3.3kW; 230V; 16A): 5 
horas
Preço: Desde 54.990

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



59GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº11 - NOV 21

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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