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A URGÊNCIA DO combate às 
alterações climáticas obri-

ga-nos, enquanto sociedade, a 
considerar todas as estratégias e 
tecnologias com potencial para 
reduzir as emissões de CO2 nas 
várias actividades humanas, no-
meadamente aquelas com utili-
zação intensiva de energia, como 
os transportes e a indústria.

O crescimento da população 
mundial e o desenvolvimento 
económico fazem com que o 
mix energético do futuro englo-
be necessariamente um conjun-
to alargado de fontes de energia 
renováveis, algumas já bastante 
maduras, como a energia solar e 
eólica, e outras que ainda se en-
contram num estado mais atrasa-
do da curva tecnológica, como é 
o caso do hidrogénio verde.

Utilizado como fonte de energia 
há dezenas de anos, o H2 é um 
dos elementos químicos mais 
simples e abundantes na nature-
za, apesar de raro na forma isola-
da. O processo de obtenção mais 
comum – cerca de 95% da produ-
ção atual – recorre ao gás natural, 
um combustível fóssil, sendo de-

O Hidrogénio faz parte do futuro.  
É apenas uma questão de tempo.

signado de hidrogénio cinzento 
ou, no caso de haver captação 
de carbono, hidrogénio azul. No 
processo alternativo, a eletrólise 
da água, uma corrente elétrica 
separa as moléculas de hidro-
génio e oxigénio, e se esta tiver 
origem em fontes renováveis, é 
obtido hidrogénio verde.

Por se encontrar num estado de 
desenvolvimento menos avança-
do do que outras fontes de ener-
gia, nomeadamente o hidrogénio 
cinzento, os custos associados a 
este processo de produção de 
H2 são ainda bastante elevados 
e a sua eficiência é relativamente 
baixa. Consome grandes quan-
tidades de água e eletricidade 
obtida exclusivamente a partir de 
fontes renováveis: 1 quilograma 
de hidrogénio verde, com teor 
energético de cerca 40 kWh, re-
quer atualmente 9 litros de água 
e 55 kWh de eletricidade. Des-
ta forma, a produção é apenas 
viável quando existe acesso a 
eletricidade renovável de baixo 
custo – preferencialmente, cen-
trais dedicadas – e em utilizações 
nas quais a descarbonização dos 
consumos energéticos por via da 

Texto de Pedro Prata
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eletrificação direta é pouco viá-
vel. A capacidade de produção 
de eletrolisadores e as questões 
relacionadas com o transporte e 
armazenamento de H2 são tam-
bém outros pontos críticos.

Apesar destas contrariedades, 
o hidrogénio verde apresenta 
grande potencial para descarbo-
nizar setores como a siderurgia, 
a indústria cimenteira, refinarias 
ou a indústria química. Já a nível 
da mobilidade, os automóveis 
elétricos a bateria, numa fase de 
implementação mais avançada, 
mostram-se capazes de satisfazer 
a maior parte das necessidades 
a nível de transporte privado de 
passageiros. A infraestrutura de 
abastecimento de H2 é incipiente 
e poucos fabricantes automóveis 
têm apostado na tecnologia de 
pilha de combustível a hidrogé-
nio – a Toyota, com o Mirai, que 
faz capa desta edição, é uma das 
raras exceções –, mas o hidro-
génio verde tem vantagens em 
áreas com maior exigência a nível 
de autonomia operacional e em 
veículos de maiores dimensões, 
como é o caso dos transportes 
públicos, transporte de mercado-
rias de longa distância, aviação e 
transporte marítimo – Marc Am-
blard faz uma excelente análise 
do papel do hidrogénio no futuro 
da mobilidade na sua coluna de 
opinião deste mês, que pode ler 
nas próximas páginas.

Como fonte de energia limpa 
como grande potencial de des-
carbonização, o hidrogénio ver-
de tem vindo naturalmente a 
receber cada vez mais atenção. 
Tal como em outras áreas tecno-

lógicas, é fundamental que exis-
tam incentivos para desenvolver 
uma verdadeira economia do hi-
drogénio, pelo que a Comissão 
Europeia definiu uma estratégia 
para o hidrogénio como elemen-
to central da recuperação econó-
mica pós-pandemia e, em julho 
de 2020, foi lançada a Aliança 
Europeia para o Hidrogénio, 
que junta Estados Membros, in-
dústria, empresas tecnológicas, 
ONG e centros de investigação, 
com o objetivo de aumentar a 
capacidade de produção de H2 
verde na UE para 6 gigawatts em 
2024 e 40 gigawatts no final da 
década.

À semelhança de outros países, 
dentro e fora da UE, como Ale-
manha, Reino Unido, França, 
Espanha, Holanda, Noruega ou 
Japão, Portugal têm-se posicio-
nado na linha da frente para re-
ceber investimentos nesta área. 
O potencial e a capacidade ins-
talada de produção de eletrici-
dade renovável, com preços de 
energia competitivos, fazem de 
Portugal um mercado atrativo 
para investimentos na econo-
mia do hidrogénio. O Governo 
apresentou a Estratégia Nacional 
para o Hidrogénio, como parte 
do Plano Nacional de Energia e 
Clima 2021-2030, traçando um 
plano de atração de investimen-
to privado que prevê atingir 7 a 
9 milhões de euros e criar 8 a 12 
mil empregos em áreas diversas, 
como I&D, produção de eletroli-
sadores, construção de unidades 
de produção de H2, centrais so-
lares e parque eólicos. A nível da 
mobilidade, a Estratégia define 
uma meta de utilização de hidro-

génio no transporte rodoviário de 
5% e a criação de 50 a 100 postos 
de abastecimento.

Este plano tem sido alvo de crí-
ticas sonoras, relacionadas so-
bretudo com o maior custo de 
produção do hidrogénio verde 
relativamente a outras fontes de 
energia, nomeadamente o hidro-
génio azul produzido a partir de 
gás natural, e também os custos e 
desafios associados ao transporte 
e armazenamento de H2. Para os 
críticos, a tecnologia ainda se en-
contra numa fase de maturidade 
incipiente, que exige ainda inves-
timentos elevados e arriscados, 
questionando ainda a utilização 
de fundos comunitários para sub-
sidiar esta estratégia.

Estes são argumentos legítimos 
e que devem ser tidos em conta, 
mas é importante destacar que, 
em nenhum momento, é ques-
tionada a importância de estu-
dar e desenvolver a viabilidade 
tecnológica do hidrogénio ver-
de. De facto, é previsível que, a 
prazo, esta fonte de energia se 
torne competitiva, em virtude do 
desenvolvimento de economias 
de escala na indústria de eletro-
lisadores, o aperfeiçoamento de 
sistemas de transporte e armaze-
namento e ainda o aumento dos 
preços do gás natural e das licen-
ças de carbono. O hidrogénio 
verde afigura-se assim, cada vez 
mais, como um veículo energéti-
co central num futuro que exigi-
rá uma profunda reconfiguração 
dos nossos sistemas de energia e 
transporte. A única questão que 
permanece é quão rápido isto irá 
acontecer.
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Por Sofia Ferreira

“

Diretor da Mobilidade Elétrica da Galp

A Galp assumiu, desde sempre, 
um papel de referência na mo-
bilidade elétrica em Portugal. 
Qual é a perspetiva da Galp 
sobre o futuro da mobilidade 
elétrica?

O que queremos é manter este 
papel e apostar de forma estra-
tégica e inequívoca na mobilida-
de elétrica, como temos feito até 
aqui. Queremos continuar a lide-
rar este setor, garantir uma rede 
de carregamento que correspon-
da àquilo que são as necessida-
des do mercado - e sabemos que 
essas necessidades são cada vez 
maiores - basta ver as notícias e 
constatar o crescimento incrível 
que este mercado tem tido com 
cada vez mais modelos a chegar 
ao mercado. 

Se até aqui apenas prestávamos 

atenção às marcas tradicionais, 
num futuro próximo teremos no-
vas marcas nas quais nunca ou-
vimos falar a chegar ao merca-
do e, por isso, cabe-nos a nós, 
como players no mercado, criar 
uma rede de carregamento que 
dê confiança para que os veícu-
los elétricos tenham este tipo 
de soluções de carregamento, 
tanto nos postos de abasteci-
mento - que é aquilo que é mais 
natural do ponto de vista da 
Galp - mas também nos pontos 
de carregamento que temos ins-
talado nos Centros Comerciais e 
na Via Pública e nos locais que 
fazem parte das rotinas habitu-
ais dos clientes.

No que toca à cobertura geo-
gráfica, está previsto um alar-
gamento de pontos de car-
regamento a várias zonas do 

Nesta fase, a Galp 

tem um compromisso 

enorme com a 

sustentabilidade. Temos 

integrada a transição 

energética em todos 

os nossos negócios, a 

mobilidade elétrica é 

apenas mais um deles.
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interior? Há alguma barreira, 
de natureza logística ou outra, 
que atrase o posicionamento 
de pontos de carregamentos 
em zonas mais remotas?

Não é tanto um desafio logístico. 
Basicamente isto como um negó-
cio que é, os investimentos são 
mais direcionados para onde o 
mercado está, onde há um maior 
número de carros elétricos e onde 
existe uma maior necessidade de 
carregamento. Naturalmente, o 
mercado ajusta-se a essa procura.

Na zona do interior não há tanta 
procura, portanto é natural que 
ao nível de soluções e do núme-
ro de pontos de carregamento 
não esteja com o mesmo nível 
de capilaridade comparado com 
as zonas das grandes cidades. 
Vai acabar por ser um processo 
que, entre incentivos públicos, e 
a procura existente acabará por 
gradualmente equilibrar e de dar 
confiança respondendo às neces-
sidades dessas zonas onde existe 
uma menor procura. 

Os desafios de carregamento 
passam pela adaptação dos edi-
fícios, como residências, condo-
mínios. A Galp está a trabalhar 
no sentido de, no futuro, os 
edificios estarem preparados 
para carregamento de veículos 
elétricos?

Seguramente. De facto quando 
olhamos para as várias tipolo-
gias de carregamento, a peça 
mais complicada do puzzle são 
sem dúvida os condomínios. 
Isto acontece não só porque os 
edifícios muitas vezes não estão 
preparados nem têm potência 
disponível e mesmo entre condó-
minos e o condomínio não é fácil 
tomarem-se decisões de comum 
acordo. 

Acredito que as novas constru-
ções - e temos trabalhado de for-
ma muito próxima com promo-

tores imobiliários - e aquilo que 
vemos é que tudo o que são no-
vos projetos já estão a incorporar 
o carregamento elétrico nas suas 
soluções. 

Para os parqueamentos existen-
tes temos um desafio. Como 
Galp, estamos a desenvolver e 
a implementar soluções de car-
regamento para responder a 
esse tipo de necessidades, que 
no fundo concentram-se em dois 
tipos de soluções: colocação de 
pontos de carregamento inte-
grados na Mobi.e, onde não é 
necessário um acerto de contas 
com o condomínio (o carrega-
mento feito é alocado ao cartão 
do utilizador), ou então soluções 
que permitem um acerto auto-
mático de contas entre os con-
dóminos e o condomínio.   

A Galp está em processo de 
descarbonização. Quais são os 
vossos compromissos e objeti-
vos para atingir tal meta?

Nesta fase, a Galp tem um com-
promisso enorme com a susten-
tabilidade. Temos integrada a 
transição energética em todos os 
nossos negócios, a mobilidade 
elétrica é apenas mais um deles. 
Outro bastante notório e muito 
relevante tem sido a aposta no 
solar.  Somos atualmente uma das 
principais empresas do negócio 
do solar fotovoltaico na Europa. 
Boa parte dos nossos investimen-
tos estão neste momento canali-
zados para atividades com uma 
menor intensidade carbónica, no 
fundo para responder a esta tran-
sição energética. 

NÃO PERCA a entrevista  completa no dia 
dia 10 de junho em www.greenfuture.pt 
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ATUALMENTE, A grande 
maioria dos investimentos 

destinados à eletrificação de 
frotas destinam-se a híbridos 
plug-in e, ainda mais, a veícu-
los elétricos a bateria (BEV). No 
entanto, o futuro da mobilidade 
limpa também inclui os veículos 
elétricos a pilha de combustível 
(FCEV), ou seja, pilhas de com-
bustível de hidrogénio (H2) com-
binadas com um tanque de H2 
de alta pressão e um pack de ba-
terias para alimentar os motores 
elétricos. A implementação des-
te caminho alternativo variará de 
acordo com a aplicação, depen-
dendo de como os dois modos 
de armazenamento de energia 
trazem benefícios maiores a apli-
cações específicas.

A eletrificação da mobilidade está a ganhar impulso a um 

ritmo acelerado. As vendas de veículos plug-in dispararam 

aproximadamente 40% em 2020, superando 3 milhões de 

unidades, mais de metade totalmente elétricas. Apesar 

deste aumento, representam apenas 4% das vendas totais 

de veículos ligeiros – veja o meu artigo recente. Este ano 

houve novamente um arranque significativo na Europa e 

China, enquanto se espera que o mercado dos Estados 

Unidos volte a crescer, graças a uma gama de produtos 

cada vez mais ampla e iniciativas federais ambiciosas.

O papel do 
HIDROGÉNIO 
no futuro da 
mobilidade

Texto de Marc Amblard
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Pilhas de combustível versus 
baterias convencionais e as 
suas aplicações

Ambas as soluções têm benefí-
cios inerentes, relacionados com 
a densidade de energia (portan-
to, o peso para uma determina-
da autonomia), a eficiência geral 
ao longo do ciclo de vida, o volu-
me do sistema incluindo o arma-
zenamento de energia a bordo, 
a disponibilidade da infraestru-
tura de carregamento, o tempo 
de carregamento de combustível 
e, claro, o custo do sistema e da 
energia.

A eficiência ao longo do ciclo 
de vida é significativamente 
maior nos BEV do que nos FCEV 
– cerca de 75% contra 25-30%. 
Esta diferença deve-se à grande 
quantidade de passos ineficien-
tes nestes últimos, especialmen-
te produzir H2, comprimi-lo e 
transportá-lo para a estação de 
abastecimento, e convertê-lo em 
eletricidade na pilha de combus-
tível (fuel cell, FC).

Os custos operacionais são atual-
mente muito mais altos nos FCEV 
do que nos BEV, com um custo 
de energia de 2-3 dólares por 
100 quilómetros (15-20 kWh por 
100 quilómetros) para os segun-
dos, contra aproximadamente 
12-15 dólares para os primeiros 
(1 quilograma de H2 por 100 qui-
lómetros), para um veículo ligei-
ro. Contudo, podemos esperar 
que esta diferença se reduza nos 
próximos anos, à medida que as 
cadeias de fornecimento e distri-
buição de H2 sejam aperfeiçoa-
das. Também podemos esperar 
diferenças nos custos de manu-
tenção, já que estes são virtual-
mente nulos no caso dos BEV.

O hidrogénio oferece uma densi-
dade de energia muito mais alta 
do que as baterias atuais – cerca 
de 35 kWh/kg contra aproxima-
damente 200 Wh/kg. Espera-se 

que esta diferença diminua mas 
que continue a ser muito signifi-
cativa, uma vez que a densidade 
das baterias está a melhorar a 
uma taxa anual de aproximada-
mente 7%.

A alta densidade de energia do 
hidrogénio significa que incre-
mentos de autonomia resultem 
em aumentos de peso margi-
nais. Aumentar a autonomia de 
um FCEV ligeiro de 500 para 700 
quilómetros significa adicionar 
2 quilogramas de H2 e aumen-
tar o diâmetro do(s) tanque(s) de 
H2 em 20% – como referência, o 
peso combinado dos tanques no 
Toyota Mirai de primeira geração 
é de 87 quilogramas. Em com-
paração, um aumento de auto-
nomia equivalente traduzir-se-ia 
em 150-180 quilos adicionais em 
baterias para um BEV similar.

A arquitetura é outro fator dife-
renciador entre as duas aborda-
gens. Os conjuntos de baterias 
podem ser desenhados como 
uma combinação de módulos 
instalados sob o piso do veículo, 
havendo uma quantidade razoá-
vel de flexibilidade. Inversamen-
te, os depósitos de H2 devem 

ser cilíndricos para suportar a 
alta pressão (700 bar), o que difi-
culta a sua integração em veícu-
los de passageiros.

Pelas razões anteriores, o hi-
drogénio faz mais sentido para 
veículos grandes, com espaço 
disponível, requisitos altos a ní-
vel de autonomia e poucas res-
trições de peso – por exemplo 
camiões médios/pesados ou fur-
gões de carga. Este é também o 
caso da aviação (por exemplo, a 
startup ZeroAvia), do transpor-
te ferroviário (a Alstom lançou 
comboios regionais movidos a 

“ Pelas razões 

anteriores, o hidrogénio faz 

mais sentido para veículos 

grandes, com espaço 

disponível, requisitos altos a 

nível de autonomia e poucas 

restrições de peso.
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H2 em linhas não eletrificadas na 
Europa) ou dos navios.

Adicionalmente, o H2 é atual-
mente produzido utilizando prin-
cipalmente energia ‘suja’. Para 
responder a isto, estão a ser 
investidos fundos significativos 
em cadeias de fornecimento de 
hidrogénio verde, ou seja, que 
utilizam energias renováveis. 
Também deve ser resolvido o 
transporte limpo até às estações 
de abastecimento. Por último, 
independentemente do seu pro-
cesso de geração, o H2 nunca 
oferecerá a ubiquidade da eletri-
cidade, que permite que os BEV 
sejam facilmente carregados em 
casa ou no trabalho.

O ecossistema das pilhas de 
combustível e do hidrogénio

Para que o hidrogénio tenha um 
papel importante na mobilidade, 
o ecossistema completo deve 
funcionar em pleno. Inclui gera-
ção, transporte e armazenamen-
to de H2, estações de abasteci-
mento, fornecimento de pilhas 
de combustível e de tanques 
de H2, fabricantes automóveis e 
uma rede de serviços capaz.

Têm surgido várias empresas na 
área das cadeias de fornecimen-
to de H2 até ao ponto de abaste-
cimento, como a McPhy (eletróli-
se), a Hydrogenious (logística) ou 
a Kubagen (armazenamento).

Tendo em conta o seu enfoque 
orçamental atual na eletrificação 
de veículos com tecnologias xEV 
mais maduras, os fabricantes au-
tomóveis viram-se obrigados a 
reconsiderar os seus planos para 
o hidrogénio. Por exemplo, a 
Daimler renunciou às aplicações 
em veículos ligeiros para se cen-
trar em camiões pesados e criou 
uma joint-venture 50-50 com o 
Volvo Group para este propósito. 
Estão a ser estabelecidas outras 
colaborações em torno das pi-

lhas de combustível – Toyota-B-
MW,   Toyota-Paccar, Honda-GM 
ou Hyundai-Audi –, uma vez que 
resta ainda percorrer um longo 
caminho até à implementação 
massiva da tecnologia.

O mercado baseado no hidrogé-
nio oferece também oportunida-
des decisivas para fornecedores 
significativamente dependentes 
dos motores de combustão in-
terna. Por exemplo, a Bosch, a 
Faurecia e a Plastic Omnium, 
líderes em gestão de motores, 
sistemas de escape e sistemas 
de combustível, respetivamen-
te, estão a desenvolver negócios 
relacionados com as pilhas de 
combustível e o hidrogénio. Os 
três investiram ou associaram-se 
a empresas de FC e os dois últi-
mos criaram linhas de produtos 
de tanques de H2.

A oferta atual de FCEV e 
redes de abastecimento

Apenas um punhado de fa-
bricantes de veículos ligeiros 
oferece FCEV: a Toyota (Mirai), 
a Honda (Clarity) e a Hyundai 
(Nexo). A Renault comerciali-
zou os pequenos e grandes fur-
gões Kangoo e Master: a pilha 
de combustível serve como um 
extensor de autonomia do EV. A 
Mercedes apresentou um GLC 
movido a pilha de combustível 
em 2019, mas parece que a ver-
são foi descontinuada. A BMW 
anunciou recentemente que 
apresentará uma série limitada 
de X5 FCEV em 2022.

Estes veículos ligeiros são pro-
duzidos em quantidades limita-
das porque são caros quando 
comparados com as versões 
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elétricas a bateria equivalentes: 
na Califórnia, o Nexo compac-
to é vendido por 59.000 dóla-
res (mais impostos) e o Mirai, 
de maiores dimensões, começa 
em 49.000 dólares (mais impos-
tos). Venderam-se 7.500 FCEV, 
no mundo, em 2019, incluindo 
4.800 Nexos e 2.400 Mirais.

A Hyundai, Hino e Hyzon tam-
bém produziram quantidades 
limitadas de camiões FC, alguns 
dos quais estão em operação no 
porto de Los Angeles para mo-
ver contentores através da cida-
de, até aos centros logísticos. 
Como referência, um camião 
pesado elétrico a bateria (Clas-
se 8) requer aproximadamente 
120 kWh de energia por cada 
100 quilómetros, ou seja, 5 to-
neladas de armazenamento de 
energia para 1000 quilómetros 

de autonomia, obtidas a expen-
sas do espaço útil de carga.

A distribuição destes FCEV tam-
bém está limitada a poucos mer-
cados, devido essencialmente a 
um obstáculo importante: a rede 
de abastecimento de H2, ou a 
falta dela. Em finais de 2020, ha-
via um total de 553 estações no 
mundo, 200 das quais na Europa 
(metade na Alemanha), 142 no 
Japão, 75 nos Estados Unidos 
(dois terços na Califórnia), 69 
na China e 60 na Coreia. Com 
a incorporação de pouco mais 
de 100 estações no ano passa-
do, estamos ainda longe de ter 
a capilaridade necessária para 
permitir um crescimento real do 
mercado.

O elevado custo das estações 
de abastecimento de H2 (1,6-2,5 

milhões de euros, incluindo ins-
talação), aliado a uma frota de 
veículos plug-in em rápido cres-
cimento, significa que é dada 
prioridade ao desenvolvimento 
da rede de carregamento de ve-
ículos elétricos, onde os custos 
são significativamente mais bai-
xos e a utilização maior.

Considerando que as pilhas de 
combustível terão maior acei-
tação, a curto prazo, por parte 
de frotas comerciais de camiões 
médios e pesadas, faz sentido 
implementar estações de abas-
tecimento de H2 nos centros de 
frotas, portos ou corredores com 
tráfego denso de camiões, onde 
provavelmente terão maiores ní-
veis de utilização.

O que esperar depois?

Julgo que os veículos ligeiros a 
pilha de combustível vão conti-
nuar a ser mais experimentais 
do que os produtos de grande 
volume, durante vários anos, es-
pecialmente porque o foco está 
claramente voltado para os BEV 
mais acessíveis. Contudo, a tec-
nologia está a ganhar terreno 
quando são necessárias autono-
mias alargadas, quando o peso é 
um aspeto crítico e existe espaço 
disponível para instalar tanques 
de H2.

Em consequência, os grupos 
propulsores baseados   em pilhas 
de combustível generalizar-se-ão 
entre os camiões médios e pe-
sados e , em menor medida, nos 
grandes furgões, concebidos 
para largas distâncias. No entan-
to, os volumes limitados asso-
ciados a estes segmentos signi-
ficam que a redução dos custos 
unitários será lenta.

Os fabricantes automóveis e as 
novas empresas estão a desen-
volver estes grandes veículos. 
Entre eles, estão incluídos a 
Daimler, o Volvo Group, a Hino, 

“ A distribuição

 destes FCEV também 

está limitada a poucos 

mercados, devido 

essencialmente a um 

obstáculo importante: a 

rede de abastecimento de 

H2, ou a falta dela. 
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subsidiária da Toyota, a unidade 
de camiões da Hyundai (que co-
meçou a enviar os seus camiões 
Xcient FC para a Suíça no ano pas-
sado) e a Paccar. Adicionalmente, 
a Hyzon tem já 400 camiões FC na 
estrada e pretende entregar 5.000 
camiões e autocarros FC até 2023. 
A Nikola apresentou vários cami-
ões a pilha de combustível, ape-
sar das dificuldades relacionadas 
com a sua capacidade de entre-
ga. Tanto a Hyzon como a Nikola 
anunciaram planos para imple-
mentarem estações de abasteci-
mento de H2.

As conclusões

A atual aceleração das vendas de 
BEV e a maior maturidade des-
ta tecnologia relativamente aos 
FCEV colocaram um travão ao 
desenvolvimento de pilhas de 

combustível para veículos ligeiros. 
No entanto, os grupos propulso-
res baseados   em hidrogénio terão 
definitivamente um papel a de-
sempenhar no mix da mobilida-
de, com a implementação inicial 
a acontecer em frotas de veículos 
comerciais. Isto deve ser acom-
panhado pelo crítico desenvolvi-
mento de uma infraestrutura de 
abastecimento adequada.

Os fabricantes de veículos ligei-
ros fazem bem em manter as 
atividades de I&D relacionadas 
com os FCEV, juntamente com 
os modelos de volume limitado 
– como fazem Toyota, Hyundai, 
Honda, Renault, Stellantis, Great 
Wall ou BMW – para eventual-
mente expandirem a sua oferta 
de veículos elétricos de forma a 
abranger a gama completa de ti-
pos de utilização.

A implementação de pilhas de 
combustível e da economia glo-
bal de H2 será provavelmente 
mais rápida e ampla na Europa, 
dado o ênfase colocado pela Co-
missão Europeia e muitos gover-
nos nacionais. A UE definiu uma 
estratégia de hidrogénio para a 
região e estabeleceu a Aliança 
Europeia de Hidrogénio Limpo, 
similar à Aliança Europeia de Ba-
terias, com o objetivo de liderar 
a economia de H2.

Do mesmo modo, a China quer 
1 milhão de veículos a pilha de 
combustível nas estradas dentro 
de uma década, com enfoque 
na logística de larga distância. Tal 
como no caso da implementação 
de BEV, os Estados Unidos correm 
o risco de ficarem para trás, no 
que respeita ao transporte futuro 
impulsado por H2.

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

“A implementação 

de pilhas de combustível 

e da economia global de H2 

será provavelmente mais 

rápida e ampla na Europa, 

dado o ênfase colocado pela 

Comissão Europeia e muitos 

governos nacionais.
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Hyperloop:

A evolução do Homem e das suas necessidades transformou-se ao 

longo dos tempos e, com isso, os meios de transporte. 

Longas distâncias percorridas em menos tempo será o melhor de 

dois mundos e o tempo do avião enquanto meio de transporte mais 

rápido tem os dias contados. Neste momento, assistimos a uma 

revolução nos transportes com a chegada do hyperloop.

o meio de transporte do futuro?

FuturoTRANSPORTE DO
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PODEMOS VER NOS sistemas 
de transporte pneumático 

os antepassados do hyperloop. 
Basicamente, este tipo de trans-
porte era constituído por uma 
rede de tubagem que enviava 
cápsulas a alta velocidade. Isto 
foi muito importante nos finais 
do século XIX e início do sécu-
lo XX para empresas que preci-
savam de transportar pequenos 
objetos, como correspondência, 
com alguma urgência. A maior 
rede de tubos ficava em Paris e 
foi utilizada até 1984, quando foi 
abandonada em favor de com-
putadores e máquinas de fax. 
Em Praga, na República Checa, 
as operações da rede de tubos 
de transporte pneumático, com 
cerca de 60 quilómetros de ex-
tensão, para envio de pacotes 
de correio foram suspensas, de-
vido aos danos sofridos durante 
as inundações da Europa, em 
2002.

Ainda no século XIX, mais preci-
samente em 1812, George Me-
dhurst, propôs adaptar o sistema 
de transporte pneumático de 

correio a seres humanos, mas a 
ideia nunca foi posta em prática, 
embora em 1865, a estação de 
Holborn, em Londres, se tenha 
tornado conhecida por ter trans-
portado até Euston o Duque de 
Buckingham, o Presidente e al-
guns diretores da companhia, 
num tubo, durante uma viagem 
de cinco minutos.

Em 1864, surgiu o protótipo do 
comboio pneumático de Crys-

tal Palace com 550 metros de 
vias em Whitehall que deveria 
ter passado sob o rio Tamisa. A 
escavação teve início em 1865, 
mas foi suspensa em 1868 por 
motivos financeiros.

Esta tecnologia de envio de ob-

Sistemas pneumáticos 
(um é hospitalar)

Hyperloop proposto por 
ELon Musk
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jetos num sistema de vácuo con-
tinua a ser utilizada atualmente, 
ainda que em menor escala, não 
sendo utilizado para enviar in-
formações, uma vez que os sis-
temas eletrónicos superaram-no, 
mas antes para enviar e receber 
pequenos objetos ou valores, 
em curtas distâncias: os tubos 
pneumáticos podem transpor-
tar dinheiro e documentos nos 
bancos e, nos hospitais, medi-
camentos e amostras clínicas. 
Em lojas e fábricas, recorre-se a 
estes tubos para o transporte de 
objetos, como peças mecânicas, 
por exemplo. 

Em 2012, Elon Musk propõe o 
hyperloop, baseado no projeto 
de 1910 de Robert Goddard: o 
Vactrain, que consistia num com-
boio de levitação magnética a 
circular dentro de tubos de vá-
cuo. A falta de resistência do ar 
permitiria aos vactrains utilizar 
pouca energia e mover-se a velo-
cidades extremamente elevadas. 

O projeto de Musk consistia num 
sistema de tubos de pressão re-
duzida, nos quais as cápsulas 
montavam sobre rolamentos de 
ar acionados por motores de 
indução linear e compressores 

axiais, sendo capazes de atingir 
uma velocidade superior a 1000 
quilómetros/hora. Assim sendo, 
o hyperloop é uma proposta 
de transporte terrestre de alta 
velocidade e sustentável para 
transportar grandes volumes 
de passageiros e carga, com o 
potencial de se tornar a maior 
inovação em transporte desde 
a comercialização em massa da 
indústria da aviação. 

Em 2013, o conceito do hyper-
loop alpha foi publicado pela 
primeira vez, propondo uma rota 
de 560 quilómetros em apenas 
35 minutos. O hyperloop des-
locar-se-ia a uma velocidade de 
1200 quilómetros/hora – mais 
rápido do que qualquer meio ro-
doviário ou aéreo. 

Elon Musk e a equipa da Space X 
libertaram o projeto, o que deu 
oportunidade a outras empresas 
de desenvolver o conceito: na 
Europa surgiu a Hardt e nos Es-
tados Unidos da América a Virgin 
Hyperloop, que já realizou o pri-
meiro teste com passageiros em 
novembro de 2020.

O projeto apresentado pelas duas 
empresas é uma alternativa limpa 
e mais verde comparativamente 
aos voos de curta distância, uma 
vez que o hyperloop é 100% elé-
trico, totalmente alimentado por 
eletricidade renovável e usa me-

“

Estação de 
hyperloop 
(protótipo)

Sistema pneumático de transporte de correio

O hyperloop é 

100% elétrico, totalmente 

alimentado por eletricidade 

renovável e usa menos 

energia por passageiro do 

que o comboio ou avião. 

FuturoTRANSPORTE DO
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nos energia por passageiro do 
que o comboio ou avião. 

Será o meio de transporte mais 
rápido, com um reduzido tempo 
de embarque e completamente 
autónomo. O melhor de tudo? 
Não será necessário planear via-
gem, uma vez que serão asse-
guradas partidas a cada minuto, 
garantindo, assim, zero atrasos. 

Relativamente à infraestrutura 
do hyperloop, tanto o conceito 
da empresa europeia como o 
da companhia americana Virgin 
Hyperloop, podem ser construí-
dos a céu aberto ou no subsolo 
e a sua construção é mais barata 
do que uma linha ferroviária de 
alta velocidade.

O sistema recorre a motores 
elétricos para acelerar e desa-
celerar uma cápsula sustentada 
por uma almofada de ar dentro 
de um tubo de baixa pressão. O 
veículo desliza silenciosamente, 
sem qualquer turbulência. Com 
esta tecnologia de última gera-
ção, uma viagem de Paris a Ma-
drid não duraria mais do que 90 
minutos.

Os ímanes eletromagnéticos 
aproveitam a ação das forças de 
atração e repulsão, como forma 
de suspender a cápsula dentro 
do tubo de forma automática. Já 
o compressor montado na fren-
te, cria um impulso que leva a 
cápsula a deslocar-se dentro do 
tubo, com pouco ou até nenhum 
atrito. A combinação de ímanes 
permanentes e eletromagnéticos 
permite que a tecnologia levante 
mais do que o peso de um carro, 
usando apenas a quantidade de 
energia necessária para acender 
uma lâmpada.

Depois de o motor elétrico im-
pulsionar o veículo até uma velo-
cidade de cruzeiro, requer ape-
nas uma fração da energia para 
manter essa velocidade e, quan-

do se aproximar de uma estação 
e começar a abrandar, o mesmo 
sistema é usado para restaurar 
uma quantidade significativa de 

energia, que será, depois, utili-
zada para impulsionar o próximo 
veículo ou armazenada numa ba-
teria.

Painéis solares 
em cima da 

estrutura

Imagem do interior
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De momento, o hyperloop consis-
te num novo meio de transporte e, 
por esta razão, é preciso formular 
um conjunto de novas leis e nor-
mas para o seu funcionamento. 
Neste sentido, o Departamento 
de Transportes nos Estados Uni-
dos começou, em 2019, a esboçar 
normas que regulem o hyperloop 
e, na Europa, uma comissão for-
mada por profissionais da área 
trabalha para definir boas práticas 
ao redor da tecnologia.

A exigência de transporte de pas-
sageiros e carga deverá triplicar 
até 2050 como resultado da ur-
banização global, do crescimen-
to económico e demográfico. Ao 
mesmo tempo, este crescimento 
dos transportes deve tornar-se 
mais sustentável e, para isso, são 
necessários transportes mais inte-
ligentes, ecológicos e flexíveis que 
atendam às necessidades dos via-
jantes e transportadores moder-
nos. Como o hyperloop tem custos 
operacionais e de implementação 
relativamente baixos, emissões 
zero, é de fácil integração com 
o meio ambiente, os tempos de 
transporte são curtos e tem uma 
grande capacidade de transpor-
te, preenche todos os requisitos 
para uma infraestrutura de trans-

porte preparada para o futuro.

De acordo com a empresa eu-
ropeia Hardt, uma primeira rota 
hyperloop comercial para passa-
geiros poderá estar operacional 
em 2034. Já um sistema hyperlo-
op para carga, que é um sistema 

de menor escala, poderá começar 
a operar já em 2029. O sistema 
será testado e validado em alta 
velocidade no European Hyperlo-
op Centre, uma instalação de tes-
te em escala de carga a ser inau-
gurada na província holandesa de 
Groningen em 2022.

Exemplo de infraestrutura do hyperloop

Teste com 
humanos da 
empresa Virgin 
Hyperloop

FuturoTRANSPORTE DO
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EntrevistaPARA LEREntrevistaPARA LER

Quais são os principais objeti-
vos e responsabilidades do Ross 
Center for Sustainable Cities, 
no âmbito do World Research 
Institute?

O Centro WRI Ross para Cidades 
Sustentáveis   abriga muitas equi-
pas, incluindo a nossa equipa de 
mobilidade elétrica. Em conjun-
to, trabalhamos para reduzir os 
desafios do desenvolvimento 
sustentável nas maiores cidades 
do mundo. Atualmente, o trans-
porte é responsável por 24% das 
emissões de CO2 a nível glo-
bal, com o transporte rodoviá-
rio como responsável por quase 
75% do total das emissões de 
em 2018. O nosso objetivo é re-
duzir essas emissões, ajudando 
os habitantes da cidade a evitar 
viagens desnecessárias, mudan-

Erika Myers é especialista 

em veículos elétricos no 

Centro WRI Ross para 

Cidades Sustentáveis e 

identifica oportunidades 

para eletrificar o transporte, 

incluindo implementação de 

infraestrutura e métodos de 

integração para transporte 

público e outras frotas 

municipais, em várias cidades 

mundiais.  

do os meios de transporte para 
modos de emissão mais baixos 
e melhorando a produção geral 
de emissões. Os planos para re-
duzir essas emissões dependem 
cada vez mais da eletrificação 
do transporte em grande escala 
e trabalhamos com as cidades 
para desenvolver os planos de 
transição para VE necessários, 
de forma a facilitar tal mudança.

Trabalhar nas últimas duas déca-
das nos setores da energia lim-
pa, combustíveis alternativos e 
energia distribuída, permite-lhe 
ter uma visão e uma opinião 
profundas sobre a mobilidade 
sustentável. Qual é a realidade 
de hoje e quais as expectativas 
para um futuro próximo?

A mobilidade sustentável é mais 

Entrevista a

Erika Myers
Uma das mulheres mais influentes nos VE 2021
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do que apenas substituir um mo-
tor de combustão interna por um 
motor elétrico. Se quisermos le-
var a sério as reduções de emis-
são de carbono, precisamos de 
incentivar todos os modos de 
transporte, melhorar a seguran-
ça para pedestres e ciclistas, fi-
nanciar totalmente e melhorar 
o transporte coletivo e fazer a 
transição para combustíveis al-
ternativos, como a eletricidade, 
tão simples e barata quanto pos-
sível. Temos uma oportunida-
de única de redesenhar todo o 
nosso sistema de transporte com 
as forças disruptivas da eletrifi-
cação e das mudanças no setor 
de energia. Vejo isso como uma 
oportunidade de injetar lideran-
ça de pensamento real em polí-
ticas e regulamentos que terão 
um impacto real e duradouro 
que podem reduzir as emissões, 
aumentar o acesso a transporte 
limpo e melhorar a nossa quali-
dade de vida.

Como vê a integração de todos 
os tipos de transporte (veículos, 
autocarros, comboios, bicicle-
tas, motas, navios) para termos 
cidades realmente sustentá-
veis?

Imagino muitas coisas no futuro de 
uma cidade sustentável, mas aqui 
está uma imagem com a qual me 
posso relacionar pessoalmente.

Imagino um mundo em que seja 
tão fácil para uma família de 
quatro pessoas ir ao trabalho e 
à escola com bicicletas quanto 
conduzir o carro. O que será ne-
cessário para que isso aconteça? 
1) grandes melhorias na segu-
rança e fiscalização nas estradas, 
2) ciclovias melhoradas que são 
bem conservadas, livres de de-
tritos e separadas do tráfego 
rodoviário por barreiras físicas, 
3) uma bicicleta que pode tor-
nar essa viagem mais fácil, como 
uma e-bike, para um pai / mãe 
que trabalha, e 4) estruturas de 

apoio no local, como uma boleia 
para casa usando vários outros 
modos, caso haja uma emergên-
cia e os pais precisem de voltar 
rapidamente.

Vejo a integração de muitos mo-
dos de transporte de baixo car-
bono como a regra para a mo-
bilidade sustentável, e não uma 
exceção, no futuro.

Qual será o papel dos veículos 
elétricos num quadro geral?

Veículos elétricos ligeiros, mé-
dios e pesados   são essenciais 
para reduzir 75% das emissões 
globais de transporte. O WRI é 

um parceiro formal da campa-
nha Drive Electric (https://www.
driveelectriccampaign.org/), 
que visa a eletrificação de veí-
culos 100% até 2050, com os 
seguintes marcos: todos os no-
vos autocarros, incluindo auto-
carros escolares, e veículos de 
duas e três rodas serão elétricos 
até 2030; todos os veículos de 
passageiros novos devem ser 
elétricos até 2035 e, por último, 
todos os novos camiões de car-
ga devem ser elétricos até 2040.

O WRI acredita que esse obje-
tivo é absolutamente possível e 
será essencial para o futuro da 
mobilidade sustentável.
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EntrevistaPARA LEREntrevistaPARA LER

Qual é a sensação de ter sido 
escolhida como uma das mulhe-
res mais influentes no EV 2021?

Sinto-me muito honrada por ser 
reconhecida entre um grupo tão 
talentoso de líderes em mobili-
dade elétrica. Acho que esse tipo 
de reconhecimento é importan-
te para destacar o trabalho das 
nossas colegas - especialmente 
numa indústria fortemente domi-
nada por homens. Eu gostaria de 
ver essa tendência mudar.

Para a Erika, existe um papel 
especial para as mulheres na 
eletrificação?

Há um papel absolutamente es-
pecial para as mulheres que são a 
chave para desbloquear o poten-
cial da indústria de EV, mas têm 
sido amplamente negligenciadas 
- não apenas como consumidoras, 
mas como contribuintes valiosas 
para este campo em crescimento. 
Nos EUA, as mulheres influenciam 
mais de 80% das decisões de com-
pra de veículos e compram mais 
de metade de todos os carros no-
vos, mas representam menos de 
25% da força de trabalho automó-

vel. Eu acredito 
que as mulheres 
são melhores a 
vender a ideia de 
VEs para mulhe-
res, e é por isso 
que criei um blog 
especificamen-
te que aborda 
as preocupações 
das mulheres em 
www.electricvehi-
clelove.com.

A Green Future - AutoMagazine 
acredita que a penetração pro-
funda dos veículos elétricos pre-
cisa de uma infraestrutura elé-
trica muito boa suportada por 
redes inteligentes. Como avalia 
as conquistas relacionadas ao 
carregamento elétrico e as me-
lhorias relacionadas à autonomia 
da bateria elétrica?

Uma rede estável e confiável é crí-
tica para garantir que as pessoas 
se sintam confortáveis   ao trocar os 
combustíveis dos veículos. Se as 
nossas redes não forem capazes 
de acomodar esses novos carre-
gamentos, tiverem problemas de 
fiabilidade devido a eventos cli-
máticos (por exemplo, impactos 
das mudanças climáticas) ou se 
tornarem muito caras para man-
ter, resultando no aumento de 
preços para os consumidores, isso 
terá impactos prejudiciais nas ven-
das de EV. Devemos planear com 
antecedência e usar todas as fer-
ramentas para nos prepararmos 
para um grande crescimento de 
energia, já que as concessionárias 
estão a reduzir simultaneamente 
as emissões de carbono.

A Erika acredita que a transição 
elétrica é a chave para reduzir as 
emissões ou há outras questões 
a serem levadas em considera-
ção com maior relevância para 
esta realidade mundial?

Existem muitas outras estraté-
gias climáticas que precisamos 
de seguir paralelamente à des-
carbonização do nosso setor de 
energia, algumas das quais são 
discutidas no Centro Climático 
do WRI (https://www.wri.org/
climate ), mas achamos que a 
energia é uma parte importante 
dessa transformação e a vanta-
gem dos veículos elétricos é que 
eles podem resolver dois proble-
mas - descarbonizar o transporte 
e fornecer armazenamento de 
energia para apoiar o aumento 
da implementação de energia 
renovável.

Pode descrever algumas inicia-
tivas relevantes do WRI que po-
dem ser aplicadas na Europa?

Muitas das iniciativas do WRI, 
incluindo o nosso trabalho de 
mobilidade elétrica, podem apli-
car-se à Europa. Eu encorajaria 
todos a visitar o nosso site para 
saber mais, www.wri.org .

Acredita que as Cidades Inteli-
gentes serão um conceito para 
a nossa geração ou será apenas 
possível para as futuras?

As cidades inteligentes DEVEM 
ser um conceito implementado 
durante a nossa geração se qui-
sermos um mundo futuro que 
seja justo, seguro e sustentável.

“ Há um papel absolutamente especial 

para as mulheres que são a chave para 

desbloquear o potencial da indústria de EV, 

mas têm sido amplamente negligenciadas
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Texto de Pedro Vasconcelos

A ALMA DO NOVO modelo da marca japonesa é uma célula de 
combustível, que “alimenta” um motor electrico que coloca o Mi-

rai em movimento.

Se, por acaso, vir alguém 

colocar um copo debaixo 

de um carro e beber, não 

se admire, será certamente 

um Toyota Mirai que, dotado 

de tecnologia de célula de 

hidrogénio, expele água 

pura, após a utilização.

TOYOTA MIRAI
O PRIMEIRO CARRO A HIDROGÉNIO 
NO MERCADO PORTUGUÊS



A Toyota há 30 anos que aposta 
na descarbonização e curiosa-
mente, apesar de ser pioneira 
na electrificação da mobilidade, 
no entender da marca, os elétri-
cos a bateria são solução para 
curtas e médias distâncias, mas 
dificilmente o poderão ser para 
longas distâroblemas relativos às 
baterias, sua reciclagem e escas-
sez de matérias primas, então é 
fundamental encontrar uma al-
ternativa.E a aposta da Toyota é 
clara no hidrogénio.

Ora como o Mirai está a chegar 
ao mercado nacional, possivel-
mente no segundo semestre, 
deste ano, estão já previstas as 
instalações dos primeiros postos 
de abastecimento e até já há um 
concurso para o primeiro em Vila 
Nova de Gaia.

“ A introdução no 
mercado português no segundo 

semestre deste ano, estão já 
previstas as instalações dos 

primeiros postos de abastecimento 
e até já há um concurso para o 
primeiro em Vila Nova de Gaia.
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NÃO PERCA o Minuto Automagazine do 
TOYOTA MIRAI em www.greenfuture.pt 

Mas voltemos ao Mirai: é uma ber-
lina, de linhas elegantes, genero-
so espaço interior e assemelha-se 
Lexus. Aliás, a plataforma do novo 
Mirai a GA-L é comum ao Lexus 
LS.O Mirai é dotado de tração 
atrás, pois é sobre o eixo traseiro 
que está colocado o motor eléc-
trico de 182 cavalos e 300 Nm de 
binário, permitindo ao Mirai ace-
lerar de zero a 100 Km/h em nove 
segundos e atingir uma velocida-
de máxima de 175 Km/h, limitada 
electronicamente.

Dois dos depósitos de hidrogé-
nio estão colocados sob o ha-
bitáculo e um atrás do banco 
traseiro. Permitem alojar 5,6 qui-
logramas de gás, que conferem 
uns simpáticos 650 quilómetros 
de autonomia.

Como vimos já, o Mirai esteia-se 
no mercado nacional no segundo 
semestre de 2021.Vão ser três as 
versões disponíveis: Luxury, Limou-
sine e Premium, a mais equipada.

Os preços vão começar nos 67.856 Euros.

Com o Mirai, a Toyota promete tornar o ar mais limpo, 
graças ao filtro catalítico que integra o sistema.

https://cpl3.com/
https://greenfuture.pt/2021/06/04/minuto-automagazine-toyota-mirai/
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Um dos espaços mais simbólicos 

e simultaneamente mais 

influentes para a mobilidade 

sustentável e o desenvolvimento 

urbano é o parque de 

estacionamento. Estes, são, 

também, talvez aqueles que 

têm um uso mais ineficiente do 

espaço público.  

SÓ EM PARIS, 50% do espaço 
público é ocupado por auto-

móveis particulares. Este é um 
número que faz com que as pes-
soas prestem mais atenção, ten-
do levado a Administração local 
a tomar contramedidas radicais 
– não apenas na cidade de Paris, 
mas em quase todas as grandes 
cidades europeias. No futuro, o 
espaço ocupado pelos parques 
de estacionamento será drastica-
mente reduzido, especialmente 
em novos bairros como o distrito 
de Merwede, em Utrecht, onde 
no máximo um parque de esta-
cionamento estará destinado a 
três famílias. Contudo, o número 
de locais de estacionamento en-
contra-se, atualmente, a ser dras-
ticamente reduzido nos bairros 
existentes para, por exemplo, dar 
lugar a espaços públicos através 
da implementação de medidas 
de urbanismo (como nas cidades 
de Estocolmo ou Gotemburgo), 
convertendo os parques de esta-
cionamento destinados aos auto-
móveis em locais para bicicletas 
ou outros espaços de micromo-
bilidade, redefinindo os espaços 
verdes ou realçando um novo 

foco ao espaço público real (cerca 
de 70.000 parques de estaciona-
mento estão a ser redefinidos em 
Paris) ou por meio de uma oferta 
consistente de Parking-as-a Servi-
ce. Uma vez que os carros ficam 
estacionados em média 95 por 
cento do tempo ou 23 horas por 
dia, cada medida que traz uma 
mudança no status quo é de inte-
resse estratégico – tanto ao nível 
privado, empresarial (por exem-
plo, artesãos) como político.

Quer em bairros existentes, quer 
como em novos edifícios, os par-
ques de estacionamento disponí-
veis durante a era da digitalização 
são oferecidos como parte do 
ecossistema dos bairros. O forne-
cedor de TI dos EUA  – Reef Te-
chnology –  já comercializa mais 
de dois milhões de parques em 
4.500 locais. Um distrito torna-se 
assim uma oferta de serviço alta-
mente eficiente – e o lugar de es-
tacionamento de recursos pode 
ser intermediado  separadamen-
te da propriedade. O incentivo 
para os residentes recai na ideo-
logia: quanto menos estacionar, 
mais barato fica. Por ser turno, 

o incentivo para a sociedade ur-
bana é: ambientes de vida mais 
atrativos. No futuro, estes concei-
tos também serão tidos em con-
sideração em garagens coletivas 
(garagens de bairro) que inte-
grem ofertas privadas e públicas 
ou partilhadas, especialmente em 
novas áreas de construção. Por-
tanto, são desta forma mais uma 
estação de mobilidade do que 
um espaço de estacionamento 
propriamente dito: devidamente 
concebidos, constituem também 
uma ponte para o espaço públi-
co. Se os edifícios residenciais 
e de escritórios não estiverem 
diretamente ligados à garagem 
coletiva por meio de um eleva-
dor ou escada, o caminho para o 
automóvel passa pela utilização 
do espaço público, do comércio 
retalhista, por pessoas e por alter-
nativas de mobilidade.

As análises à ausência de esta-
cionamento mostram o potencial 
extremamente elevado de medi-
das para o espaço público que 
podem ser alcançadas através de 
conceitos inovadores de mobili-
dade. Em Singapura, o estaciona-

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

mento disponível ocupa uma área 
de 15,8 km2 (corresponde a 2,2 
por cento da área total de Singa-
pura). Estes números têm como 
base 676.000 carros e 1.370.000 
lugares de estacionamento. As-
sim, cada pessoa que conduz um 
automóvel particular necessita de 
um lugar de estacionamento em 
cada um dos destinos, além de 
uma área reservada na sua habi-
tação. No futuro, esse requisito 
será reduzido para 2,2 km2 (0,3 
por cento). A suposição assente 
é: sob condições de mobilidade 
a pedido, os carros recolhem e 
deixam os passageiros no início e 
destino exatos de todas as suas 
viagens e, em seguida, procu-
ram um lugar de estacionamento 
noutro local. Isso requer 89.000 
veículos e 189.000 lugares de 

estacionamento – 87% (ou 86%) 
menos do que atualmente.

No entanto, as análises também 
mostram que o número de par-
ques de estacionamento deve ser 
considerado em relação ao volu-
me de tráfego. Embora os carros 
partilhados possam reduzir sig-
nificativamente o estacionamen-
to, deve tomar-se atenção para 
evitar tráfego adicional devido 
ao deslocamento do veículo. O 
modelo limita a distância máxima 
que os veículos podem percor-
rer sem um passageiro e mostra 
que existe uma série de contra-
partidas entre a quantidade real 
de viagens adicionais necessárias 
para o reposicionamento e a pos-
sível redução do número total de 
veículos e estacionamento. Eco-
nomias de até 86% são possíveis 
com um aumento simultâneo no 
tráfego de até 24%. Por outro 
lado, uma redução mais modesta 
de 57% é alcançável com apenas 
1,3% de aumento de tráfego. Isto 
indica que as cidades e os ope-
radores de frota conjunta devem 
trabalhar juntos para encontrar o 
ponto ideal numa paisagem em 
mudança do tráfego urbano (con-
sultar o MIT Senseable City Lab). 

Os parques de estacionamento 
são o centro das atenções lo-
cais, políticas e sociais. Como 
conclusão, os lugares de esta-
cionamento serão drasticamente 
reduzidos no futuro. Estas abor-
dagens de conversão são todas 
estruturalmente relevantes:

• Formatos participativos com 
os residentes locais: O envolvi-

mento dos residentes permite 
soluções que implementam di-
ferentes variantes de mobiliário 
urbano para a qualidade da es-
tadia, centro de mobilidade ou 
catering – ao mesmo tempo que 
reduz o espaço de estaciona-
mento para automóveis; 

• Espaços ou garagens para bici-
cletas: Os espaços de armazena-
mento e abrigo para bicicletas, 
que oferecem segurança e per-
mitem que as bicicletas ou bici-
cletas de carga sejam carregadas 
eletricamente, podem ser insta-
lados alternativamente em luga-
res de estacionamento na rua.

• Lugares de estacionamento 
partilhados como um recurso em 
rede: Tanto em edifícios existen-
tes como nos novos, os lugares 
de estacionamento disponíveis 
podem ser oferecidos como par-
te do ecossistema do bairro.

• Gestão da calçada: a atualiza-
ção digital da infraestrutura ro-
doviária permite a gestão espe-
cífica da calçada do utilizador e 
do tempo. Quem pode utilizar o 
passeio, quando e a que custo 
(transporte público, serviço de 
transporte, restaurantes, conces-
sionárias, etc.)?

• Planear consistentemente as 
garagens de estacionamentos 
para o futuro: Cada vez mais ga-
ragens estão a ser projetadas de 
forma a que possam ser converti-
das em propriedades comerciais, 
até mesmo residenciais – se elas 
se tiverem tornado redundantes.

 Estacionamento
Texto de Stefan Carsten
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A IDEIA É DE QUE cada vez 
mais as cidades sejam plani-

ficadas no sentido de, num curto 
espaço físico e num curto espa-
ço de tempo, seja possível serem 
encontrados os serviços, os equi-
pamentos e bens essenciais para 
suprir todas as necessidades do 
cidadão comum.

Cada vez mais caminhamos no 
sentido de entender a mobili-
dade numa perspetiva ‘macro’, 
apoiada nos transportes de lon-
go curso, entre os centros de 
produção e de grande distribui-
ção; e numa perspetiva ‘micro’ 
centrada nas necessidades do 
cidadão.

A necessidade de descarboniza-
ção a que assistimos, por exem-

plo, no transporte pessoal, es-
tende-se também à distribuição. 

No longo curso estão a ser da-
dos passos no sentido de tornar 
navios, aviões e camiões mais efi-
cientes em termos de consumos 
energéticos, mas ainda distantes 
de atingirem as tão almejadas 
zero emissões, pois a única for-
ma de eficientemente armazenar 
energia ainda passa pelo recurso 
aos combustíveis tradicionais.

Assim sendo, é nas médias e 
curtas distâncias que, neste mo-
mento, dispomos de alternativas 
viáveis.

Cada vez são mais as empresas 
que apostam em soluções des-
carbonizadas para os transportes 

O futuro das cidades deverá 

desenvolver-se junta e 

paralelamente com os 

transportes. A forma de 

transportar pessoas e bens, 

os próprios hábitos da 

mobilidade, caminham em 

direção ao conceito da cidade 

dos quinze minutos.

Texto de Gil Nadais

Quinze minutos 
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de médio curso. Neste momento 
são várias as opções no merca-
do, nomeadamente na categoria 
até aos 3.500 quilos, de veículos 
elétricos, capazes de suprirem 
necessidades de transportes de 
bens e pessoas no médio curso. 
Entenda-se por médio curso as 
deslocações diárias medidas em 
dezenas de quilómetros.

Estas serão as deslocações realiza-
das entre centros de distribuição e 
locais de venda, no caso dos bens 
ou, no caso das pessoas, em trans-
portes públicos de carácter radial, 
ou circular, nas cidades.

Na dimensão humana do trans-
porte, a bicicleta ganha cada vez 
mais terreno e irá, perspetiva-se, 
ganhar um papel de cada vez 
maior relevância, com a emergên-
cia de novas formas e utilizações.

O conceito da distribuição da úl-
tima milha (last mile) ganha pro-
tagonismo na cidade dos quinze 
minutos e na bicicleta, tal como 
hoje a conhecemos, encontra-
mos o meio de transporte ideal.

A bicicleta elétrica nivela o relevo 
das cidades, afirmando-se como 
o meio ideal para a micro mobili-
dade e as cargo bikes desempe-
nham um papel semelhante no 
transporte de mercadorias.

A forma da bicicleta está a evo-
luir, juntamente com o ecossiste-
ma em que se integra. 

Assim a própria bicicleta evolui 
em forma e em conceito. Avança 
no sentido de criar uma opção 
de transporte cada vez mais ami-
ga do utilizador, defendendo-o 
de ‘ameaças’ externas, seja pela 

integração de elementos de segu-
rança ativa, seja pela integração 
de elementos protetores relativa-
mente às ameaças do ambiente.

A bicicleta é cada vez mais um 
veículo tecnológico, dotado de 
tecnologia e fruto de uma in-
dústria cada vez mais dotada de 
equipamentos e tecnologias de 
ponta. 

Hoje, Portugal detém capacidade 
produtiva – somos o maior pro-
dutor de bicicletas da Europa–, 
detém capacidade tecnológica e 
alarga a sua capacidade produti-
va, em oferta e diversidade. 

O desenvolvimento de novos 
produtos, a inovação no método 
produtivo e criativo, a capacida-
de e o ‘saber fazer’ são hoje ban-
deiras do nosso país enquanto 
produtor de soluções para as ne-
cessidades da mobilidade suave.

Portugal é hoje capaz de produ-
zir quadros em carbono, sendo 

o primeiro país fora da Ásia a 
deter a tecnologia e a capacida-
de de o fazer e dentro de muito 
pouco tempo vai estar também 
na linha da frente da produção 
de cargo bikes, graças à junção 
de esforços da Ciclo Fapril e da 
Triangles, que dotam Portugal 
de respostas para a última mi-
lha, já pensar no futuro próximo 
da cidade dos quinze minutos. 

Sobre o autor

Gil Nadais é Secretário Geral da ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias de 
Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins

“ A bicicleta elétrica 
nivela o relevo das cidades, 

afirmando-se como o meio ideal 
para a micro mobilidade e as cargo 

bikes desempenham um papel 
semelhante no transporte de 

mercadorias.
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Como surgiu e mobilidade elé-
trica na sua vida?

Foi um segundo aspeto de um 
primeiro projeto que eu tive em 
2010: a instalação de painéis sola-
res no condomínio onde moráva-
mos. Concorremos a um projeto 
europeu patrocinado pela Câ-
mara Municipal de Sintra e pela 
agência Municipal de Energia de 
Sintra e instalamos em cinco edi-
fícios 100 painéis solares.

Depois da instalação e de ver a 
produção (todas as manhãs abria 
o quadro e via os inversores a pro-
duzir energia elétrica) conside-
rando, na época, que aquilo fazia 
sentido. Com as energias renová-
veis estávamos a ser alimentados 
pelo sol e o edifício estava a ga-
nhar esse autoconsumo energéti-
co. Isso fez-me ver que a energia 
poderia ser produzida por nós e 

Conversa com Telmo Azevedo

que poderíamos também redu-
zir a nossa pegada ambiental em 
função dessa produção.

Em 2011, comecei a pesquisar 
sobre formas de reduzir a pe-
gada ambiental e, como Enge-
nheiro, comecei a fazer contas e 
a ver como é que conseguia re-
duzir os meus tempos de chega-
da ao emprego, os meus custos 
e aumentar a minha eficiência 
energética.  Queria saber como 
poderia demorar menos tempo 
para chegar ao trabalho e redu-
zir o respetivo custo, uma vez 
que conduzia um carro a diesel. 
Ainda reduzir os custos na pró-
pria cidade já que, na ida para 
o trabalho, tinha que estacionar, 
que andar pela cidade à procu-
ra de estacionamento e pensei 
como é que poderia juntar es-
ses dois mundos (sustentabili-
dade da energia e otimização 

dos recursos), para conseguir 
um meio de transporte melhor.

Dessa forma, surgiu a scooter 
elétrica como um meio de fundir 
todos estes vetores, o que me 
permitiu fazer poupanças enor-
mes. Gastava cerca de duas ho-
ras no trânsito com o meu veículo 
a diesel, quase 4 litros - 2 litros 
por cada percurso - para fazer 
esse trajeto. Com a moto elétri-
ca, mudou tudo. Passei a carre-
gar em casa à noite e no trabalho 
também, uma vez que tinha essa 
hipótese. Permitiu-me poupar no 
estacionamento e os tempos de 
viagem passaram de duas horas 
para cerca de meia hora por dia. 

No final, isto fez-me ver que o 
melhor meio para fazer o trajeto 
casa-trabalho era a mota elétri-
ca, portanto viciei-me na mota 
elétrica.

Engenheiro que optou pela 

mobilidade elétrica e que 

está a influenciar amigos 

e familiares nesta causa. 

Argumentos económicos e 

ecológicos não faltam!

Por José Oliveira



Tendo aderido à mobilidade 
Elétrica há muito tempo, como 
viu a sua evolução em Portugal?

Desde que arrancou em 2010 
o projeto piloto da mobilidade 
Elétrica teve muitos altos e bai-
xos. Registou um alto nos anos 
de 2010, 2011 e 2012 quando 
apareceu uma rede-piloto que 
foi montada para ser explorada. 
Existia também um incentivo ao 
abate que consistia em entregar 
um carro movido a combustão 
e podíamos ir buscar um valor 
acrescido do incentivo inicial na 
compra de um veículo elétrico. 
Entretanto, os governos mu-
daram e essas prioridades dei-
xaram de ser válidas. Isso tudo 
parou e a rede ficou estagnada, 
não houve investimento, e só em 
2015/2016 é que voltou a surgir 
a lei da fiscalidade verde. Os in-
centivos foram retomados e nes-
sa altura originaram mais vendas 
de veículos.

A rede em si esteve na mesma 
abandonada e só em 2016 co-
meçaram a ser instalados mais 
postos de carga rápida, porque 
só existiam cinco. A autonomia 
dos veículos elétricos também 
aumentou. 

No entanto, só agora, mais con-
cretamente em 2018, com a con-
cessão da rede pública a ope-
radores privados, é que estes 

começaram a investir em novos 
carregadores e a oferta aumen-
tou e até o planeamento de mais 
carregadores nesta nossa rede.

Nos últimos três anos assistimos a 
um crescimento quase na ordem 
dos 200% em postos que estão 
planeados para serem instalados 
e muitos já estão a ser ligados, 
transmitindo confiança à mobili-
dade Elétrica; Uma pessoa saber 
que vai do ponto A ao ponto B 
e ter diversas hipóteses de car-
regamento nesse trajeto. Entre-
tanto os incentivos também vol-
taram e neste momento existem 
muitos incentivos para empresas. 
Eu diria até que as empresas têm 
um duplo incentivo, uma vez que 
têm um incentivo na aquisição e 

têm incentivos fiscais com o IVA 
e com a tributação autónoma, ao 
passo que os utilizadores ainda 
estão um pouco aquém. Estes 
têm o incentivo dos 3 mil euros 
atual só para a aquisição.

Atualmente, a média europeia 
dos incentivos é quase o dobro, 
rondando os 6 mil euros. Com 
isso, Portugal podia ser um pou-
co mais arrojado, para que os 
particulares também conseguis-
sem ter a hipótese de ter o seu 
próprio carro elétrico, dado o 
custo inicial ser maior. Eu com-
preendo o paradigma da mu-
dança para a mobilidade elétri-
ca mas vamos assistir a um salto 
exponencial retroalimentado, 
isto é, as pessoas veem outras a 
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adquirirem carros elétricos, con-
sideram que a mudança funcio-
na bem e com isso vão tendo 
melhores exemplos. Será isto a 
alimentar a opção por esta mu-
dança para o elétrico.

Parte II

Para o Telmo, qual a importân-
cia dos Fóruns ligados à mobi-
lidade elétrica que existem na 
internet e em especial no face-
book?

São muito importantes, assim 
como qualquer tipo de informa-
ção online fidedigna sobre veícu-
los elétricos e a mobilidade sus-
tentável. São importantes porque 
é onde as pessoas vão retirar as 
suas dúvidas acerca dos mitos 
iniciais, que ainda persistem, em 
relação à mobilidade elétrica.

Nestes fóruns temos casos bons, 
temos casos maus, mas se as pes-
soas souberem filtrar conseguem 
perceber exemplos positivos de 
quem optou pela mobilidade 
elétrica que está radiante e fez a 
opção correta. Também  por isso 
é que sentimos a necessidade 
de  formarmos a associação, para 
tentar desmontar alguns mitos e 
informar melhor as pessoas.

O nosso portal da associação 
serve um pouco também como  
meio de informação fidedigna 
às pessoas, ao nível de veículos, 
carregadores e rede, e como 
meio de dar exemplos dos que já 
optaram e que estão confiantes 
que fizeram a melhor opção, com 
provas dadas.  Todos estes meios 
de comunicação são a forma de 
passar uma mensagem positiva. 
Sempre pela positiva, porque as 
redes sociais têm o problema de 
fazer “zoom” sobre os casos ne-
gativos que são exponenciados 
ao máximo. São uma forma de 
passar os casos positivos, tam-
bém, como exemplos.

As pessoas reveem-se nesses 

exemplos, tiram dúvidas e fazem 
perguntas e colocam: “Se eu ti-
ver este cenário de utilização X 
e Y, qual é o melhor veículo para 
mim? Qual é a melhor hipótese?” 
Depois há vários grupos para as 
diferentes marcas, para os dife-
rentes tipos de mobilidade, e as 
pessoas tentam encaixar-se nes-
ses grupos e tirar as suas dúvidas.

Quais os argumentos que utili-
za quando debate com um re-
sistente à mudança?

Há pessoas que vão pelas contas 
e há pessoas que vão pela sus-
tentabilidade. Quem vai pelas 
contas, temos que demonstrar 
que o veículo elétrico fica muito 
mais barato na sua utilização do 
que um veículo a combustão; 
pelos incentivos, pela ausência 
de manutenção ou pelos custos 
diminutos (da) manutenção, pelo 
custo de utilização que é muito 
menor.  Com a ajuda dum Excel 
e fazendo contas—nós no (VE) já 
fizemos vários vídeos a comparar 
um veículo a combustão e um veí-
culo elétrico por quatro anos—dá 
quase para comprar dois veículos 
elétricos com o preço do veículo 

a combustão. Para quem faz con-
tas vamos pela fiscalidade, pelos 
custos e toda essa panóplia.

Quem tem mais em conta a sus-
tentabilidade, vamos pela parte 
verde, demonstramos que o ve-
ículo pode ser carregado com 
energia renovável se tivermos um 
plano de renováveis em casa ou 
no trabalho. É muito mais eco-
lógico do que qualquer veículo 
a combustão, mesmo somando 
todos os fatores de produção de 
energia. O custo implica produzir 
um carro a combustão. Também 
demonstramos que o combustí-
vel não aparece nas bombas de 
forma gratuita (as pessoas às ve-
zes esquecem-se disto), existe um 
custo muito grande para trazer 
esse combustível até as bombas 
que normalmente não é  conta-
bilizado, acham que aquilo é só o 
custo do gasóleo ou da gasolina 
e não tem conta esse valor.

Somando os dois, então, expli-
camos à pessoa que a melhor hi-
pótese é ter um veículo que fica 
mais barato e é mais sustentável 
do que qualquer veículo a com-
bustão.

NÃO PERCA a Voz ao Utilizador  
completo em www.greenfuture.pt 

VozAO UTILIZADOR

https://greenfuture.pt/2020/10/16/voz-ao-utilizador-telmo-azevedo-parte-i/


Assine a nossa NEWSLETTER 
e fique sempre em dia 
com as notícias
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Minuto

FICHA TÉCNICA
Potência (Combinada): 
300cv

Bateria: 13.2 kW/h

Autonomia modo elétrico 
(WLTP): 58km

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

Velocidade máxima: 235 km/h

Tração: Integral

Emissões CO2: Menos de 
30g/km

Consumo: 1.4l/100km

Preço: Desde 57.950€

REVELADO NO SALÃO de Paris 
de 2018, o DS 7 Crossback E-ten-
se 4x4 plug-in foi a segunda apos-
ta eletrificada da marca francesa e 
o seu primeiro modelo híbrido. 

Apresentando um toque luxuoso 
francês, o DS 7 disponibiliza novos 
sistemas de apoio à condução: O 
Night Vision, uma câmara de in-
fravermelhos, situada no radiador, 
que permite melhorar a visibilida-
de em condução noturna e o DS 
Connected Pilot, uma opção que 
regula a velocidade e a distância 
relativamente aos outros veículos. 

Dispondo de uma autonomia 
elétrica de 58 quilómetros - sufi-
ciente para a maioria dos trajetos 
urbanos -, este SUV dispõe de 3 
modos de condução: Elétrico, 

Sport e Híbrido. Com a sua tração 
integral, graças aos 2 motores elé-
tricos de 109 cavalos situados na 
dianteira e traseira, este novo DS 
foi também pensado para privile-
giar a aderência e a mobilidade 
em pisos irregulares. 

Graças ao conhecimento adqui-
rido na Formula E, este modelo 
apresenta várias funcionalidades. 
Entre estas destacam-se a função 
Brake, que possibilita o prolonga-
mento da autonomia elétrica atra-
vés da regeneração da energia, 
e a função E-Save, que permite 
reservar energia suficiente graças 
ao motor de combustão interna, 
ficando assim disponível para uma 
um condução totalmente elétrica. 

Quanto à performance, o DS 7 
Crossback regista uma potência 
combinada de 300 cavalos, que 
proporciona uma aceleração dos 
0-100km/h em menos de 6 se-
gundos. 

Com o novo Crossback e-tense a 
DS apresenta assim um automóvel 
capaz de rivalizar com os mais dire-
tos concorrentes. 

DS7 Crossback e-tense

https://greenfuture.pt/2021/05/20/minuto-automagazine-ds-7-crossback-e-tense-4x4-plug-in/
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FICHA TÉCNICA
Bateria: 64 kWh; 356 V

Autonomia WLTP: 452 km

Consumo WLTP: 157 kWh/ 
100 km

Potência: 148 kW (201 cv);  
tração dianteira

Vel. máx.: 167 km/h

Desempenho: 0-100 km/h: 
7.9s

Carregamento (aprox.):  
230 V (doméstico): 29h (100%)

AC 7,2 kW: 9h35 (100%)

DC 50 kW: 75m (80%)

DC 100 kW: 54m (80%)

Bagageira: 315 l

Preço base: 43 000€

O KIA E-SOUL É UM crossover 
elétrico compacto que, desde a 
estreia da sua primeira versão, 
em 2014, tem tido grande suces-
so junto dos consumidores eu-
ropeus. Esta segunda geração é 
em tudo melhor do que a primei-
ra: mais potente, mais dinâmica 
e mais eficiente.

Quando conduzimos o novo 
E-Soul, a primeira coisa que no-
tamos é a vivacidade surpreen-
dente que lhe conferem os 201 
cavalos do motor elétrico. É um 
carro muito dinâmico, com exce-
lente comportamento, sobretudo 
em ambiente urbano.

O inteligente sistema de trava-
gem regenerativa adapta-se às 
condições de tráfego, podendo 
também ser ajustado facilmente 

Kia Soul

através dos comandos no volante.

O Kia E-Soul tem também uma das 
maiores autonomias do seu seg-
mento, sendo capaz de efetuar via-
gens longas com uma única carga.

Com pormenores exteriores de 
design arrojados, este Kia é, por 
dentro, um carro muito espaçoso 
e confortável. O painel de instru-
mentos é intuitivo e de fácil uti-
lização, e existem opções úteis 
como, por exemplo, o carrega-
mento sem fios de telemóveis.

O Kia E-Soul tem na autonomia 
e conforto os seus mais fortes ar-
gumentos, mas tem outros pon-
tos interessantes que fazem com 
que, no conjunto, este seja um 
carro elétrico bem conseguido e 
com personalidade.

https://greenfuture.pt/2020/07/31/minuto-automagazine-kia-e-soul/


GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº6 - JUN 2140

Minuto

Volvo S60 Recharge

O VOLVO S60 RECHARGE é um 
luxuoso sedan plug-in proposto 
por um dos fabricantes automó-
veis mais comprometidos com a 
sustentabilidade.

O plug-in da marca sueca desta-
ca-se imediatamente pelo visual 
simples e elegante, distante das 
propostas mais agressivas de al-
guns concorrentes. Contudo, o 
S60 Recharge não é seguramen-
te um carro aborrecido. O motor 
elétrico no eixo traseiro combina 
com o motor a gasolina de 2 litros 
e transmissão dianteira para for-
mar um conjunto com 390 cavalos 
e tração integral, capaz de levar 
este sedan dos 0 aos 100 km/h em 
pouco mais de 4 segundos.

A condução é muito fácil e, em tra-
jetos mais sinuosos, a potência e a 
estabilidade dos quase 2.000 qui-
logramas, assim como a direção 
rápida e precisa, tornam a experi-
ência bastante divertida.

O S60 Recharge tem uma autono-
mia impressionante de cerca de 
60 quilómetros em modo elétrico. 

Nos modos híbridos, os dois mo-
tores funcionam em conjunto de 
forma bastante harmoniosa. Os 
consumos oficiais situam-se nos 2 
litros por 100 quilómetros mas, na 
realidade, é complicado chegar a 
estes valores, já que o motor de 
combustão entra em funcionamen-
to ao mínimo toque no acelerador.

Apesar do desempenho impres-
sionante, o S60 Recharge é so-
bretudo um carro pensado para 
levar os passageiros até ao des-
tino de forma relaxada e confor-
tável. É construído sobre a nova 
plataforma SPA, utilizada nos 
modelos da Série 90 e nos novos 
XC60 e V60, com os quais par-
tilha a tecnologia de segurança, 
fazendo deste um dos modelos 
mais seguros no mercado.

No interior, o design minimalista 
peca somente por sacrificar algum 
espaço de arrumação, mas a so-
berba qualidade dos materiais e da 
construção destaca-se imediata-
mente. O sistema touchscreen de 
12,3 polegadas é nítido e fácil de 
usar, e o nível dos equipamentos 

de conforto e segurança de série 
é extenso. Os bancos dianteiros, 
em particular, devem ser provavel-
mente os melhores da classe.

Com o seu motor turbo sobreali-
mentado, o plug-in a gasolina S60 
Recharge é um automóvel com-
plexo. Oferece a performance de 
um híbrido com 390 cavalos e tra-
ção integral, mas de forma discre-
ta e despretensiosa. Em suma, um 
carro muito ‘sueco’, inteligente e 
extremamente sedutor. 

FICHA TÉCNICA
Bateria: 11,6 kWh

Autonomia (modo elétrico; 
WLTP): 60 km

Potência: 140 kW (390 cv)

Aceleração (0-100 km/h): 4,6 
segundos

Velocidade máxima:  180 km/h

Preço: desde 62.726 €
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Volkswagen ID.3

O VOLKSWAGEN ID.3 é o pri-
meiro verdadeiro 100% elétrico 
da marca germânica. Desen-
volvido de raiz para tirar todo o 
partido da ausência de motor de 
combustão e maximizar o espa-
ço a bordo, o Volkswagen ID.3 
tem o tamanho exterior de um 
Golf e o espaço interior de um 
Passat. 

A qualidade dos materiais no in-
terior não está ao nível do Golf, 
mas está longe de comprometer. 
Mas além do espaço, aquilo que 
mais se destaca no ID.3 é a quali-
dade de montagem: resumindo, 
tudo está arrumado no sítio cer-
to e com uma montagem muito 
sólida. O conforto é excelente, 
e o ID.3 é muito competente a 
esconder e a absorver todas as 
imperfeições do asfalto. À se-
melhança de outros modelos 
no mercado, não é necessário 
carregar num botão de ignição 
para ligar o carro. Também não 
há uma alavanca de mudanças 
tradicional, agora temos um bo-

tão do lado direi-
to do mostrador 
onde podemos 
selecionar a mar-
cha. 

O comportamen-
to dinâmico é muito correto. 
Apesar dos 2020 kg de peso, 
o Volkswagen ID.3 é muito ágil 
e fácil de conduzir em cidade e 
fora dela. As manobras também 
se fazem com naturalidade, gra-
ças a um raio de viragem am-
plo, que facilita as operações. 
O Volkswagen ID.3 é o primeiro 
modelo do gigante alemão a re-
correr à nova plataforma MEB, 
contando também com o siste-
ma de infotaiment, que pode ser 
atualizado remotamente, onde 
se concentram praticamente to-
das as funções deste automóvel. 

Em suma, o Volkswagen ID.3 é 
um modelo muito bem conse-
guido, e, com toda a certeza, um 
bom ponto de partida no percur-
so electrificado da marca alemã. 

FICHA TÉCNICA
Bateria: 48 kWh

Autonomia WLTP: 330 km 

Transmissão: automática, tra-
ção traseira 

Motorização: 150 kW (204cv) 

Velocidade máx.: 150 km/h 

Aceleração 0-100 km/h: 7,3 
segundos 

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

Bagageira: 341 1 

Preço: a partir de 38 017 € 

https://greenfuture.pt/2020/10/23/minuto-automagazine-volkswagen-id-3/
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Sucesso no Salão de todas as novidades

Evento

A segurança de todos e as 

principais novidades do 

mercado nacional, em termos 

de mobilidade híbrida e elétrica, 

marcaram a passada edição do 

ECar Show – Salão do Automóvel 

Híbrido e Elétrico, que esteve 

patente no antigo Centro de 

Recolha da Carris do Arco do 

Cego, de sexta-feira dia 28 até 

Domingo 30 de Maio e que contou 

com mais de 4.600 visitantes. Se 

fosse dada nota ao evento, esta 

seria certamente: bom.
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DURANTE TODO o certame 
estiveram patentes 35 mar-

cas, todas dedicadas à mobilida-
de descarbonizada, sendo que 
várias apostaram no ECar Show 
- Salão do Automóvel Híbrido e 
Elétrico, para apresentarem as 
principais novidades do merca-
do, tendo algumas sido estreias 
absolutas.

Juntamente com o último grito 
da mobilidade automóvel, foi 
também apresentado o progra-
ma V2G (ver caixa), um progra-
ma que permite ganhar dinheiro 
com os carregamentos do seu 
carro electrico.

Para José Oliveira, diretor do 
ECar Show, “este é mais um bom 

Texto de 
Pedro Gil Vasconcelos
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exemplo de como não só as mar-
cas automóvel apostam e acre-
ditam no ECar Show, enquanto 
espaço seguro para lançarem as 
suas novidades. Recordo que, 
por exemplo, que tivemos uma 
dezena e meia de novidades ab-
solutas no mercado automóvel 
nacional.”

E essas novidades aliadas a um 
espaço seguro, fizeram com que 
os números de visitantes supe-
rassem as melhores expectativas. 
“Tínhamos consciência de que 
o público ainda está reticente a 
participar neste tipo de eventos 
e que a situação sanitária que a 
área de Lisboa atravessa ainda 
está longe de ser a ideal e, por 
isso, as nossas previsões quan-
to ao número de visitantes eram 
cautelosas” afirma o Director do 
certame, que acrescenta “mes-
mo assim, superamos as me-
lhores previsões. Tivemos 4.631 
visitantes e realizamos mais de 
500 acções, no Test Drive Galp.”

Além dos números atingidos, 
José Oliveira realça ainda que 
“notamos que o perfil do visi-
tante se alterou. Tivemos me-
nos visitas “aleatórias”, digamos 

“ Tivemos visitantes mais qualificados, que vinham 
à procura de produtos específicos e de respostas para
 dúvidas que não conseguem encontrar noutros locais.



V2G: a tecnologia que  
permite ganhar, ao carregar

A Galp está a liderar um projeto pioneiro nos Açores para testar 
a tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G), que permite que os veículos 
elétricos deixem de ser apenas consumidores de eletricidade e 
que possam também fornecer energia à rede elétrica. Desenvol-
vido em parceria com a Nissan, a Eletricidade dos Açores (EDA), 
a Nuvve, a Magnum Cap, a DGEG, a ERSE e o Governo dos Aço-
res, através da Direção Regional de Energia dos Açores, o projeto 
piloto, atualmente em curso na ilha de São Miguel, é o primeiro 
a ocorrer em Portugal com uma escala de nível europeu. Assente 
numa lógica descentralizada de fluxos de energia bidirecionais, 
a tecnologia V2G permite que um carro elétrico carregue a sua 
bateria ou, em alternativa, que descarregue essa mesma bateria 
para fornecer energia à rede elétrica.

A tecnologia V2G permitirá aos utilizadores de veículos elétricos o 
acesso a uma poupança na sua fatura de energia e a uma receita 
associada à prestação de serviços à rede elétrica, posicionando 
os utilizadores como agentes ativos na prestação de serviços au-
xiliares ao sistema elétrico. Adicionalmente, esta tecnologia pode 
também contribuir para uma maior penetração de energias reno-
váveis através, por exemplo, da possibilidade de carregamento 
da bateria do veículo elétrico durante o período noturno, aprovei-
tando excedentes de energia eólica.

O projeto em curso está a testar uma frota de 10 veículos elétricos 
da Eletricidade dos Açores e já permitiu injetar na rede cerca de 
13,4 MWh, energia equivalente ao consumo médio de 15 casas 
por dia. A realização deste piloto contribui para a criação de um 
enquadramento legal que permita passar de uma fase piloto para 
uma fase de mercado num curto espaço de tempo, abrindo assim 
portas a novos modelos de negócio e novas abordagens para o 
mercado elétrico nacional.

assim, e tivemos visitantes mais 
qualificados, que vinham à pro-
cura de produtos específicos e 
de respostas para dúvidas que 
não conseguem encontrar nou-
tros locais.”

O ECar Show - Salão do Auto-
móvel Híbrido e Elétrico, tem a 
realização da Zest – Marketing e 
Eventos, empresa dotada de um 
leque de eventos dedicados à 
mobilidade e não só.

O balanço final, com 4.631 visi-
tantes e mais de cinco centenas 
de Test Drives Galp realizados, 
vem contribuir para a nota fran-
camente positiva que o ECar 
Show, mais uma vez registou.
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Dendrobium Automotive D-1

O automóvel que 

apresentamos este mês é 

o Dendrobium Automotive 

D-1. O nome remete para 

uma espécie de orquídea, 

no entanto promete 

competir com outros 

supercarros do mesmo 

segmento.

Texto deNicolau Monteiro
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INSPIRADO NOS monologares 
de competição, e mais concre-

tamente em pilotos da prova Le 
Mans (França), o seu concept co-
meçou a ser idealizado em me-
ados de 1990 e foi revelado em 
2017 no Salão de Genebra.

O conceito do D-1 surgiu em 
Singapura, mas tornou-se recen-
temente uma produção da Den-
drobium Automotive Limited, 
com sede no Reino Unido, em 
parceria com a Williams Advan-
ced Engineering e conta com co-
laboradores que já trabalharam 
na McLaren e Lamborghini.

“Este modelo totalmente 

elétrico dispõe de 

duas portas e de um 

tejadilho que abrem 

sincronizadamente em 

forma de orquídea - daí a 

origem do nome
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Destacando, em primeiro lugar, 
a sua forma, este modelo total-
mente elétrico dispõe de duas 
portas e de um tejadilho que 
abrem sincronizadamente em 
forma de orquídea - daí a origem 
do nome - e apresenta um de-
sign futurista, sendo adornado 
com uma carroçaria única em 
fibra de carbono, à qual a mar-
ca apelida de “protocellcarbon 
tub”, ou seja, banheira de proto-
celocarbono.

Entrando na matéria da perfor-
mance, o Dendrobium Automo-
tive D-1 perfila-se como um total 
monstro na estrada: velocidade 
máxima de 321 quilómetros/
hora, potência de 1.825 cava-
los, binário de 2.000 Nm e uma 
aceleração de 2.7 segundos. 
Paralelamente, conta com dois 
motores elétricos em cada eixo 
e com o sistema Michelin Pilot 
Sport Cup 2R, que visa garantir a 
utilização necessária e adequada 
de energia.

Quanto ao preço do Dendro-
bium Automotive D-1, este será 
superior a um milhão de euros, 
sendo que a informação quanto 
ao número de unidades produzi-
das ainda não foi revelada. 

“ O Dendrobium Automotive D-1 perfila-se como um total 
monstro na estrada: velocidade máxima de 321 quilómetros/hora.
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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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InformaçõesÚTEIS

Saiba tudo sobre o ENVE

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)

O ENVE – Encontro Nacional de 
Veículos Elétricos terá lugar na Fi-
gueira da Foz nos dias 5 e 6 de 
junho de 2021, no Parque das Gai-
votas (Parque da Av. de Espanha).

Saiba tudo sobre o ENVE no por-
tal da UVE: consulte o Programa 
com todas as atividades previstas 
para os dois dias, o mapa do re-
cinto e todas as informações úteis 
sobre o ENVE.

A entrada no recinto do ENVE é 
livre e gratuita e é para toda a fa-
mília!

O ENVE é um evento de divulga-
ção da mobilidade elétrica para 
todos, para os atuais e futuros uti-
lizadores de veículos elétricos.

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


https://zesteventos.pt/
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Agenda

Como veem os políticos as questões da mobilidade?

O que têm os políticos previsto nos seus programas 
para a mobilidade, sustentabilidade, energia e 
hidrogénio?

Não perca nas próximas edições:

Colocamos estas e outras questões, da direita à esquer-
da, aos representantes dos partidos com assento na As-
sembleia da República.

A partir da próxima semana revelaremos o que os nossos 
políticos propõem para garantir um futuro sustentável
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Os Veículos Elétricos (VE) integram o Stop&Start, o Torque Assist, a 

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

esta tipologia de veículos.

Os modelos Híbridos possibilitam uma condução totalmente elétrica 

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

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

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

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

alimentação desta bateria é reforçada pela tomada de carregamento (como 

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

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

Automóveis Elétricos

Automóveis Híbridos Plug-in

Automóveis Híbridos

Automóveis Mild-Híbridos

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

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

AUDI E-TRON 55 QUATTRO

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

BMW I3

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

BMW I3 S

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

BMW IX3

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

CITROEN C0

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

CITROEN E- C4

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

CUPRA EL-BORN
 

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

DS 3 CROSSBACK E-TENSE

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

FIAT 500E

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

FORD MUSTANG MACH-E

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

HYUNDAI KAUAI ELECTRIC

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

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

HONDA E

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

JAGUAR I-PACE

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

KIA E-NIRO

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

KIA E-SOUL

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

LEXUS UX 300e
 

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

MAZDA MX-30

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

MERCEDES EQC

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

MERCEDES EQV 300 LONGO
 

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

MINI COOPER SE

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

NISSAN LEAF E+

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

OPEL CORSA-E

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

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

PEUGEOT E-208

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

PEUGEOT ION

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

PORSCHE TAYCAN

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

RENAULT ZOE

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

RENAULT TWIZY

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

RENAULT KANGOO Z.E.

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

RENAULT TWINGO ELECTRIC

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

SEAT MII ELECTRIC

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

SKODA ENYAQ IV
 

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

SMART EQ FORTWO 2020

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

SMART EQ FORFOUR 2020

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

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

TESLA MODEL S

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

TESLA MODEL X

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

TESLA MODEL Y

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

TESLA ROADSTER

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

VOLKSWAGEN E-GOLF

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

VOLKSWAGEN E-UP

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

VOLKSWAGEN ID.3

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

VOLKSWAGEN ID.4
 

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

VOLVO XC40

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

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

AUDI Q5 55 TFSI E QUATTRO

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

AUDI A7 55 TFSI E QUATTRO

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

BENTLEY BENTAYGA

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

BMW 330E

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

BMW 745E

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

BMW 225XE

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

BMW 530E

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

BMW X1 XDRIVE 25E

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

BMW X2 XDRIVE 25E

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

BMW X3 XDRIVE 35E

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

BMW X5 XDRIVE 45E

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

Automóveis Híbridos Plug-in2 Automóveis Híbridos Plug-in2
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BMW I8

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 52-53km
Velocidade Máxima: 250km/h (limitada)
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  4.4 segundos
Preço: Desde 157.710

DS7 CROSSBACK E-TENSE

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 58km
Velocidade Máxima: 235 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 5.9 segundos
Preço: Desde 57.950

FORD KUGA

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 56 km
Velocidade Máxima:  200 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  9.2 segundos
Preço: Desde 36.120

FORD TRANSIT/TOURNEO CUSTOM

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 52 km
Velocidade Máxima:  157 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):   –
Preço: 52.769 

HYUNDAI IONIQ PLUG-IN

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 52-66km
Velocidade Máxima: 178 km/h
Carregamento Normal: 2h 15 minutos
Aceleração (0-100km/h): 10.6 segundos
Preço: Desde 41.000

JEEP COMPASS

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

JEEP RENEGADE 

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

KIA NIRO PHEV

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 58km
Velocidade Máxima:  172 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  10.8 segundos
Preço: Desde 34.650

KIA OPTIMA PLUG-IN HYBRID

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 62 km
Velocidade Máxima: 192 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 9.4 segundos
Preço: Desde 43.037

LAND ROVER DISCOVERY SPORT

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): Até 64 km
Velocidade Máxima: 220 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 6.6 segundos
Preço: Desde 51.839,84

LANDROVER RANGE ROVER SPORT P400E

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): Até 48 km
Velocidade Máxima: 220 km/h
Carregamento Normal: 
Aceleração (0-100km/h): 6.7 segundos
Preço: Desde 101.000 

MERCEDES CLASSE A 250E

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): Até 69km
Velocidade Máxima:  140 km/h
Carregamento Normal: 
Aceleração (0-100km/h):  6.6 segundos
Preço: Desde 40.800
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MERCEDES C 300E

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

MERCEDES E 300E

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

MERCEDES CLASSE S 560E

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

MINI COUNTRY MAN COOPER SE ALL 4

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

MITSUBISHI OUTLANDER

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

OPEL GRANDLAND X HYBRID 4

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

PEUGEOT 3008

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

PEUGEOT 508

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

PORSCHE CAYENNE E-HYBRID

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

PORSCHE PANAMERA E-HYBRID

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

PORSCHE PANAMERA TURBO E-HYBRID

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 44-50km
Velocidade Máxima:  310 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  3.4 segundos
Preço: Desde 202.552

RANGE ROVER EVOQUE

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 66km
Velocidade Máxima: 221 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 6.4 segundos
Preço: Desde 53.313,20

Automóveis Híbridos Plug-in2
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SUZUKI ACROSS

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

TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 45km
Velocidade Máxima: 162 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h): 11.1segundos
Preço: Desde 41.430

VOLKSWAGEN GOLF GTE

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 50 km
Velocidade Máxima:   217 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  7.6 segundos
Preço: Desde 46.915

VOLKSWAGEN PASSAT GTE

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 50km
Velocidade Máxima:  225km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  7.4 segundos
Preço: Desde 44.988

VOLVO XC60 T8

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 53 km
Velocidade Máxima: 180 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.5 segundos
Preço: Desde 69.620

VOLVO V60 T8

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 45km
Velocidade Máxima:  250 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):   4.9 segundos
Preço: Desde 60.196

VOLVO XC90 T8

Autonomia em 100% Elétrico (WLTP): 50km
Velocidade Máxima:  180km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.8segundos
Preço: Desde 83.520

VOLVO V90 T8

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 60km
Velocidade Máxima: 180km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.3 segundos
Preço: Desde 70.229

VOLVO S90 T8

Autonomia em 100% Elétrica (WLTP): 60 km
Velocidade Máxima:  180 km/h
Carregamento Normal: –
Aceleração (0-100km/h):  5.1 segundos
Preço: Desde 70.229
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Automóveis Híbridos3
FORD MONDEO HEV

Consumo: 5.9-8.8l / 100km
Velocidade Máxima: 187km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.2 segundos
Preço: Desde 37.740

HONDA CR-V ELEGANCE HYBRID

Consumo:  6.9l/ 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.8 segundos
Preço: Desde 43.450

HYUNDAI IONIQ HYBRID

Consumo:  3.9l/100km
Velocidade Máxima: 185 km/h
Aceleração (0-100km/h):   segundos
Preço*: Desde  

HYUNDAI KAUAI HYBRID

Consumo: 3.9/100km
Velocidade Máxima: 160 km/h
Aceleração (0-100km/h):  11.2 segundos
Preço: Desde 29.205

KIA NIRO HYBRID

Consumo: 4.8l/ 100km
Velocidade Máxima: km/h
Aceleração (0-100km/h):   segundos
Preço: Desde 

LEXUS CT 200H

Consumo: 4.8l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  10.3 segundos
Preço: Desde 30.600

LEXUS UX 250H

Consumo: / 100km
Velocidade Máxima: 177km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.5 segundos
Preço: Desde 42.950

LEXUS NX 300H

Consumo: 6.8l / 100km
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.2 segundos
Preço: Desde 53.600

LEXUS IS 300H

Consumo: 5.7l/ 100km
Velocidade Máxima: 200km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.4 segundos
Preço: Desde 44.100

LEXUS RC 300H

Consumo: 6.2l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 190km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.6 segundos
Preço: Desde 53.900

LEXUS ES 300H

Consumo: 5.3l / 100km
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.9 segundos
Preço: Desde 59.000

LEXUS RX 450H

Consumo: 7.6l / 100km
Velocidade Máxima: 200km/h
Aceleração (0-100km/h):  7.7 segundos
Preço: Desde 83.500
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LEXUS LS 500H

Consumo: 7.1l / 100km
Velocidade Máxima: 250km/h
Aceleração (0-100km/h):  5.5 segundos
Preço: Desde 134.711,17

LEXUS LC 500H

Consumo: 11.5l / 100km
Velocidade Máxima: 270 km/h
Aceleração (0-100km/h):  4.7 segundos
Preço: Desde 161.000

SUZUKI SWACE

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

TOYOTA CAMRY HYBRID

Consumo: 5.5l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.3 segundos
Preço: Desde 43.990

TOYOTA COROLLA HYBRID

Consumo: 6.2l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 200km/h
Aceleração (0-100km/h):  9.3 segundos
Preço: Desde 19.290

TOYOTA C-HR HYBRID

Consumo: 4.8l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 170km/h
Aceleração (0-100km/h):  11 segundos
Preço: Desde 28.580

TOYOTA PRIUS

Consumo:  4.1l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 180km/h
Aceleração (0-100km/h):  10.8segundos
Preço: Desde 33.430

TOYOTA GRAND PRIUS +

Consumo: 5.8l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 165km/h
Aceleração (0-100km/h):  11.3 segundos
Preço: Desde 38.530

TOYOTA RAV 4 HYBRID

Consumo: 5.7l/ 100km (Combinado)
Velocidade Máxima:  180km/h
Aceleração (0-100km/h):  8.4 segundos
Preço: Desde 40.500

TOYOTA YARIS HYBRID

Consumo: 4.8l / 100km (Combinado)
Velocidade Máxima: 165km/h
Aceleração (0-100km/h):  12 segundos
Preço: Desde 18.315

Automóveis Híbridos3
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Automóveis Mild Híbridos4
FIAT 500

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

FIAT PANDA

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

FORD PUMA

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

FORD KUGA

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

HYUNDAI TUCSON

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

KIA SPORTAGE

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

MAZDA 3

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

MAZDA CX-30

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

SUZUKI Ignis

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

SUZUKI S-CROSS

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

SUZUKI SWIFT

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

SUZUKI VITARA HYBRID

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