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NO FINAL DESTES doze 
meses, é tempo de fazer 

o primeiro balanço ‘a valer’. E 
a avaliação que fazemos é bas-
tante positiva. Obviamente, 
não somos insuspeitos e, em 
última análise, são os nossos 
leitores que nos devem julgar, 
mas, tendo em consideração al-
gumas métricas, temos de estar 
satisfeitos. 

Superámos as expectativas em 

Um ano ‘Green’

alguns parâmetros e ficámos 
ligeiramente aquém dos nos-
sos objetivos no que respeita a 
outros, mas, globalmente, o re-
sultado deixa-nos confiantes no 
futuro deste projeto. Ao longo 
deste ano, fomos, gradualmen-
te, ganhando o nosso espaço – o 
número de visitas ao nosso por-
tal cresceu sem interrupção e re-
cebe atualmente mais de 14.000 
visitas/mês, ou, em média, quase 
500 visitas por dia.

Cumpre-se agora um ano desde o lançamento do 
Green Future AutoMagazine. No dia 1 julho de 2020 

lançámos esta publicação independente, apostados em dar 
maior visibilidade às questões da mobilidade sustentável, 

transportes, cidades e energia, trazendo-as o mais 
possível para o centro do debate público.

https://www.salaoautomovelelectrico.pt/
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Editorial

CONTINUAÇÃO

Claro que não foi um percurso 
fácil. Sabíamos de antemão que 
o nosso país, com as suas limi-
tações a nível económico, ofe-
rece pouco espaço aos meios 
de comunicação social, sobre-
tudo quando são independen-
tes e se debruçam sobre temas 
ainda considerados ‘de nicho’. 
Por outro lado, tomámos o ris-
co de lançar este projeto em 
tempos ‘anormais’, num perío-
do de profunda incerteza social 
e económica – e este segundo 
‘confinamento’ que vivemos nos 
primeiros meses de 2021 torna-
ram as coisas ainda mais compli-
cadas, obrigando a vários cance-
lamentos que nos impediram de 
pôr em prática algumas ideias. 

Mas, com muito trabalho, conse-
guimos consolidar uma estrutura 
de produção regular de conte-
údos próprios e originais. Ape-
sar das dificuldades, ensaiámos 
mais de 45 veículos e entrevistá-
mos mais de 40 personalidades, 
nacionais e estrangeiras, desde 
utilizadores anónimos de meios 
de transporte sustentáveis até 
personalidades do espaço políti-
co e associativo com responsabi-

lidades a nível das questões de 
transportes, mobilidade, cidades 
e transição energética.

Publicámos ainda mais de 60 
artigos de opinião, graças à 
generosidade inestimável das 
inúmeras personalidades, de di-
ferentes quadrantes, que aceita-
ram o nosso convite e contribui-
ram com as suas perspetivas. Ao 
mesmo tempo, os nossos cro-
nistas residentes Marc Amblard 
e Stefan Carsten continuam a 
levar-nos, todos os meses, a ‘dar 
um salto’ ao futuro, para saber-
mos onde vamos viver e como 
nos vamos mover nas próximas 
décadas. Também mensalmente, 
José Carlos Pereira partilha a sua 
visão acutilante sobre os princi-
pais temas da atualidade e Gil 
Nadais oferece-nos as sua análi-
se ponderada sobre a realidade 
nacional do setor.

Finalmente, em janeiro último, 
estreámos também este formato 
‘folheável’, um espaço que nos 
permite abordar alguns temas 
com outra profundidade. Foi 
uma aposta algo arriscada, mas, 
tendo em consideração a res-

posta muito positiva dos nossos 
leitores, este conta como um dos 
nossos maiores sucessos deste 
primeiro ano.

Cumprido o primeiro ano de 
vida da publicação, sabemos 
que ainda estamos a dar os pri-
meiros passos de uma viagem 
que queremos longa. No futu-
ro, ver-nos-emos confrontados 
com novas dificuldades e desa-
fios, mas acreditamos que esta 
foi uma aposta ganha. Contudo, 
não vamos ficar por aqui: esta-
mos a desenvolver novas ideias 
e projetos que se traduzirão em 
novidades, nos próximos meses. 
Queremos melhorar e conquistar 
ainda mais leitores.

Por último, uma palavra de agra-
decimento para todos os que 
colaboraram connosco ao longo 
deste primeiro ano e que nos 
ajudaram na nossa missão de 
promover uma mobilidade mais 
sustentável, que contribua para 
o combate às alterações climáti-
cas, para uma melhor qualidade 
de vida e um desenvolvimento 
mais equilibrados, justo, inclusivo 
e ambientalmente responsável.
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Comentário DO MÊS

A revolução do

Autoconsumo energético

“

As CER, vêm per-
mitir que o consu-

midor residencial e industrial 
consiga beneficiar a custos 
reduzidos de energia excen-
dentária que é vendida pela 
comunidade, ao invés de a 
comprarmos na totalidade 
ao comercializador. As vanta-
gens no papel são enormes, 
mas exige por parte do clien-
te final a instalação de uma in-
fraestrutura própria de modo 
a conseguir produzir e vender 
energia, o que necessita de 
investimento mas também, 
em edifícios, de legislação e 
autorizações do condomínio. 
Em termos empresariais os 
agentes do setor necessitam 

olhar para estes projetos 
não como um custo mas 

um investimento, não 

somente financeiro mas no fu-
turo da sustentabilidade do 
planeta.

Até ao momento, acredito que 
o consumidor residencial ainda 
não conseguiu avalizar bem o 
ganho na instalação de painéis 
solares e fotovoltaicos e, tal si-
tuação, somente se consegue, 
com uma política de comunica-
ção massiva por parte das Câ-
maras, juntas de freguesia jun-
to das suas comunidades. 

Para tal será necessário por par-
te do Estado a criação de legis-
lação que está a ser ultimada e 
sobretudo que estas medidas 
sejam comunicadas ao consumi-
dor e ao empresário, demons-
trando o benefício para o meio 
ambiente, mas em termos de 

custos variáveis 
de uma empre-
sa, de um con-
domínio ou a 
título particular.

Num País onde um dos gran-
des ativos é o clima e a ex-
posição solar, o projeto das 
comunidades tem, se bem di-
vulgado, um potencial enorme 
para redução de custos e me-
nor dependência do comercia-
lizador, obrigando-o também 
a competir por preço e serviço 
na comunidade.

Jorge Farromba
IT PROJECT MANAGER  
NA TAP AIR PORTUGAL

O consumidor residencial ainda não conseguiu avalizar bem o ganho na 
instalação de painéis solares e fotovoltaicos e, tal situação, somente se 

consegue, com uma política de comunicação massiva

Recentemente, o Governo português implementou uma lei que tenciona revolucionar 

comunidades de energia e fazer inovações no que ao autoconsumo coletivo diz respeito. 

Leia abaixo os comentários de António Gonçalves Pereira (Presidente da Ecomood Portugal), 

Jorge Farromba (Responsável de IT da TAP) e Telmo Azevedo (Co-fundador de diversos grupos de 

mobilidade elétrica nas redes sociais) sobre esta medida
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Uma das formas 
mais democráticas 
de autonomia ener-

gética passa pela produção da 
nossa própria energia, nome-
adamente pelo autoconsumo, 
regime consagrado na lei até 
30 kW de potência. Instalar 
nas nossas casas um conjunto 
de painéis fotovoltaicos ou até 
uma mini-eólica e fazermos os 
nossos consumos diretamente 
do sol ou vento (com ou sem 
armazenamento), é uma revo-
lução nos dias de hoje. Além 
da consciente opção por re-
nováveis, a poupança obtida 
nos custos da energia consu-
mida rapidamente amortiza 
este tipo de investimentos. 
Encontra-se também dispo-
nível desde 22 de junho a 2ª 
fase do Programa de Apoio 
a Edifícios +Sustentáveis 

do Fundo Ambiental que 
comparticipa em 85% as 

“

intervenções que visem melho-
rar a eficiência energética das 
habitações particulares.

Para quem não tem forma de 
implementar estes sistemas nas 
suas casas, mas quer ter o mes-
mo compromisso assim como 
ganhos semelhantes com um 
autoconsumo coletivo, pode 
também participar numa Co-
munidade de Cidadãos para a 
Energia (CCE), na qual os seus 
membros sejam pessoas singu-
lares, autoridades locais, muni-
cípios, ou pequenas empresas 
podem produzir, armazenar, 
partilhar e consumir a sua ener-
gia de origem renovável.

Este ano será publicada uma 
nova legislação sobre o sistema 
elétrico nacional que além das 
Comunidades de Energia Reno-
vável (CER) já estabelecidas em 

2019 simplifica-
rá a integração 
destas com re-
gulamentação 
para facilitar a 
partilha local de energia.

Um relatório recente da 
Agência Internacional de 
Energia Renovável (IRENA), 
confirma que a eficiência 
energética e a energia re-
novável, juntamente com a 
eletrificação, podem forne-
cer até 90% das reduções 
de emissões relacionadas 
com a energia previstas no 
Acordo de Paris (COP21).

Telmo Azevedo
CO-FUNDADOR DE DIVERSOS 

GRUPOS DE MOBILIDADE  
ELÉTRICA NAS REDES SOCIAIS

Quem não tem forma de 
implementar estes 

sistemas nas suas casas, 
mas quer ter o mesmo 

compromisso, pode 
também participar numa 
Comunidade de Cidadãos 

para a Energia (CCE), 
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A auto-sustentabi-
lidade energética, 

ou autoconsumo, é uma das 
principais causas da Ecomood 
Portugal. E, mais do que nas 
casas particulares, é importan-
te e urgente apostar na capta-
ção de energia ao nível colec-
tivo mas local. A rede deverá 
encaminhar-se para ser um ‘ba-
ckup’ e não a base de tudo. 
Até para se evitar, na medida 
do possível, o transporte de 
energia de alta tensão. Por isso 
defendemos que, mais do que 
substituir centrais a carvão por 
grandes centrais eólicas ou so-
lares, devemos apostar nas co-
munidades cogeradoras, nas 
centrais de condomínio, de 

bairro, de aldeia, de parque 
industrial. De área metro-

politana.

Mas também se deverá impor 
essa captação aos grandes con-
sumidores, como fábricas, cen-
tros comerciais, hipermercados, 
grandes empresas, etc. Nas nos-
sas acções de sensibilização, ten-
tamos demonstrar aos decisores 
que, além das óbvias sustentabi-
lidades ambiental e social, essa 
aposta é também sustentável 
financeiramente. E temos par-
ceiros que são já bons exemplos 
práticos disso mesmo.

Nesta aposta no autoconsu-
mo, além de ‘local’ e ‘descen-
tralizado’, há mais outras duas 
palavras-chave. A primeira é 
‘armazenamento’, para que se 
possa utilizar o máximo de ener-
gia captada, em vez de a estar 
a colocar na rede para depois a 
ir buscar de volta. E a segunda 

é ‘e’, em vez 
de ‘ou’. Capta-
ção integrada 
solar e eólica, 
o que aumenta 
exponencialmente a eficiência. 
Isto, claro está, além de muitas 
outras fontes de energia que 
estamos a desperdiçar, como 
o nosso próprio exercício e 
movimento. Há que (re)pensar 
toda a nossa abordagem. Me-
nos produção, mais captação 
e aproveitamento. Individual e 
colectivo, local.

António Gonçalves Pereira.
PRESIDENTE DA  

ECOMOOD PORTUGAL

“ É importante e urgente apostar na
 captação de energia ao nível colectivo mas local. 
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MAS A GENERAL MOTORs 
é também a primeiro gigan-

te automotivo a ser liderada por 
uma mulher – Mary Barra, desde 
2014 – e que fez coisas realmente 
grandes, no início deste ano, com 
o anúncio do abandono completo 
dos motores a diesel e a gasolina 
até 2035, bem como a completa 
neutralidade de CO2 da empre-
sa até 2040. A Jaguar seguiu o 
exemplo e até superou a GM ao 
anunciar a eletrificação completa 
da sua frota de automóveis no-
vos até 2025. Finalmente, alguma 
competição na indústria automó-
vel que segue na direção certa.

“A General Motors está a juntar-
-se a governos e empresas de 
todo o globo para criar um mun-
do mais seguro, mais verde e me-
lhor. Nós encorajamos outros a 
fazerem o mesmo e a impactarem 
o setor e toda a economia” (Mary 
Barra, CEO da General Motors).

Relatório de mobilidade 2022

Muitas outras empresas com es-
truturas técnicas comparáveis   e 
presença no mercado global te-
riam sido capazes de fazer o mes-
mo. Empresas que gostam de se 
declarar inovadoras e progres-
sistas – como os fabricantes de 
automóveis alemães premium, 
por exemplo – Mercedes-Benz 
ou BMW. Um claro compromis-
so com negócios sustentáveis 
poderá ser um forte sinal para 
a própria indústria se posicionar 
radicalmente de forma inovado-
ra – e por uma vez ser mencio-
nada em pé de igualdade com 
a Tesla. Especialmente no con-
texto da pandemia, a orientação 
consistente para um paradigma 
saudável e sustentável de um 
mundo pós-fóssil também é um 
sinal para a sociedade global.

Prever o fim dos motores de 
combustão interna ou proclamar 
a eletrificação completa dos au-

A General Motors (GM) é 
um daqueles dinossauros 
da indústria automóvel, 
uma empresa que tende 
a chamar a atenção para 
si mesma, no passado, 
por meio de aquisições e 
colaborações fracassadas 
– e atraiu (e ainda atrai) 
muito descontentamento 
com produtos como o 
Hummer. 

OpiniãoCOLUNA DE

Texto de Stefan Carsten



tomóveis é uma coisa – imple-
mentar esses objetivos é outra. 
Muitos países já colocaram o 
fim dos combustíveis fósseis na 
agenda, alguns primeiro (Norue-
ga, Dinamarca, Reino Unido), ou-
tros mais tarde (China, Canadá), 
muitos ainda não deram sinal 
disso (Alemanha, EUA). Ao mes-
mo tempo, os players – políticos, 
fabricantes, produtores de ener-
gia, operadores de infraestru-
turas – estão a assegurar-se de 
que, de alguma forma, domina-
rão o desenvolvimento e expan-
são das infraestruturas elétricas. 
E, de facto, muita coisa está a 
acontecer, tanto em relação às 
baterias como ao hidrogénio.

Isto marca o fim de uma era da 
mobilidade automóvel, de po-
lítica industrial e também do 
modelo económico tradicional. 
Talvez o motor de combustão 
fosse o último símbolo da lógica 

económica industrial. E talvez o 
seu fim seja simultaneamente a 
confirmação final de uma socie-
dade do conhecimento que não 
se centra no regime de produ-
ção dos agentes industriais (via 
produtos e transportes) mas nas 
pessoas (via mobilidade).

Adeus, motor de combustão; 
olá eletromobilidade (E-Volu-
ção)! Isto também significa que 
os postos de gasolina tal como 
os conhecemos desaparecerão 
(Estações de Energia), as cida-
des ficarão mais limpas e mais 
silenciosas e o meio ambiente 
recuperar-se-á (Neofencing). Ao 
mesmo tempo, a expansão das 
formas e estruturas de mobilida-
de ativa será intensificada e vigo-
rosamente expandida (Xycles). E 
a indissociável simbiose de mo-
bilidade e imobilidade está a 
criar novos espaços integrados 
(mobilidade à porta) – não só em 
contextos urbanos, mas também 
no interior (ligação às zonas ru-
rais). Bem-vindo a uma nova era 
de mobilidade!

Estações de Energia

O que será das dezenas de mi-
lhar de estações de abasteci-
mento quando houver milhões 
de postos de carregamento? O 
fim dos veículos a diesel e dos 
carros a gasolina que foi anun-
ciado em muitos países. Os ope-
radores de postos de gasolina 
enfrentam estas mudanças para 
não se tornarem ‘diretores de 
museu’ do mundo fóssil.

Mobilidade à porta

As regiões urbanas estão a de-
senvolver-se em plataformas 
para mobilidade, tanto analógi-
ca quanto digital: mais de 80 por 
cento de todas as viagens come-

çam e terminam à própria porta. 
Meios de transporte inovadores 
e ecológicos nos locais de resi-
dência é uma promessa de mobi-
lidade sustentável, aumentando 
simultaneamente a atratividade 
das zonas residenciais.

Ligação às zonas rurais

A desigualdade entre a mobili-
dade urbana e rural está paula-
tinamente a desaparecer. Cada 
vez mais agentes assumem este 
dilema e oferecem conceitos 
de mobilidade flexíveis em áre-
as que não são adequadas para 
tal, no sentido convencional. As 
áreas rurais estão, finalmente, a 
mobilizar-se.

Xycles

Bicicleta ou carro? Pessoas ou 
encomendas? Elétrico ou des-
portivo? Duas rodas ou três – ou 
quatro? Os novos modelos da 
indústria de bicicletas respon-
dem a todos os desejos. Relati-
vamente à infraestrutura das ci-
dades, tornou-se um símbolo da 
last-mile, apontando o caminho 
para um futuro sustentável.

Neofencing

As novas aplicações ecológicas 
irão melhorar significativamente 
a sustentabilidade e a segurança 
nas cidades e regiões. Os carros 
serão elétricos, os transportes 
públicos podem formar novas 

“Um claro compromisso com 
negócios sustentáveis poderá 

ser um forte sinal para a 
própria indústria se posicionar 

radicalmente de forma inovadora



parcerias e a indústria da micro-
-mobilidade está, finalmente, 
a recompor-se. Neofencing – a 
próxima dimensão sustentável 
do geofencing – abre uma infini-
dade de opções de mobilidade 
para as cidades.

Redefinição automotiva

A indústria automóvel está a 
atravessar uma transformação 
radical, e o seu espectro de tó-
picos e desafios futuros é extre-
mamente grande: a interligação 
de veículos, pessoas e infraestru-
turas, produtos autónomos e ser-
viços de mobilidade, partilhando 
modelos desde scooters a cami-
ões   e – por último, mas não me-
nos importante – eletrificação ir-
reversível baseada em baterias e 
motores a hidrogénio. Tudo isto 
num momento em que os políti-
cos não estão incondicionalmen-
te comprometidos com os va-
lores da indústria automóvel. A 

indústria precisa de se reinventar 
– e os novos players necessários 
para tal já se estão a posicionar.

E-Volução

A política prevaleceu. O que a 
indústria automóvel temia, acon-
teceu: os carros a diesel e os mo-
tores a gasolina passarão, breve-
mente, a pertencer ao passado, 
assim como os motores híbridos. 
O futuro é elétrico e a mobilida-
de mais limpa e saudável. Os pa-
íses escandinavos são pioneiros 
nesta transformação; Fabrican-
tes de automóveis como Gene-
ral Motors, Volvo e Jaguar, mas 
também prestadores de serviços 
como a Uber, continuam a im-
pulsionar a tendência. Quanto 
mais a indústria automóvel preci-
sa de cada modelo elétrico para 
responder às regulamentações 
ambientais, mais claro fica que o 
futuro da mobilidade será neutro 
para o clima.

Mobilidade no feminino

A ‘lacuna de mobilidade de gé-
nero’ que surgiu na década de 
1950 ainda determina a mobi-
lidade de homens e mulheres. 
Especialmente nas cidades, a 
mobilidade no século XXI ainda 
significa, muitas vezes, mobilida-
de por homens e para homens. 
Mas os tempos estão a mudar e 
cada vez mais mulheres se tor-
nam designers de uma mobili-
dade holística que se concentra 
na integração, sustentabilidade 
e um espaço público genuíno. O 
foco nos padrões de mobilidade 
feminina deixa claro que essa 
mudança requer, acima de tudo, 
conceitos pragmáticos que facili-
tem o dia a dia das mulheres. As 
mulheres pioneiras da indústria 
da mobilidade apontam o cami-
nho – em direção a uma mobili-
dade voltada para o futuro.

OpiniãoCOLUNA DE

Sobre o autorSobre o autor

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

A indústria automóvel está a atravessar uma transformação radical, 
e o seu espectro de tópicos e desafios futuros é extremamente grande.
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EntrevistaPARA VER

Entrevista a Luís Leite Ramos

Por Sofia Ferreira

Vice-Líder Parlamentar do PSD

A Toyota anunciou o lançamento 
do seu novo modelo, o Toyota 
Mirai, movido 100% a hidrogé-
nio. Como é que o PSD vê o fu-
turo do hidrogénio em Portugal?

O PSD é completamente a favor 
do hidrogénio. Nós entendemos 
que o hidrogénio é uma solução, 
um combustível, que pode ter 
uma utilização muito importante, 
nomeadamente na mobilidade.

Aliás, mesmo antes do gover-
no atual, que no seu programa 
eleitoral não tinha uma linha so-
bre o hidrogénio, o PSD no seu 
programa eleitoral fala no hidro-
génio e da sua importância. No 
entanto, temos uma visão dife-
rente do governo sobre o hidro-
génio.

O governo entende que o mode-

lo de negócio e de exploração, 
sobretudo a estratégia para o hi-
drogénio, está centrado em três 
pressupostos importantes que, 
no nosso ponto de vista, devem 
ser avaliados. Em primeiro lugar, 
a exportação é o grande desíg-
nio da estratégia do hidrogénio 
para Portugal. Em segundo lugar, 
é um modelo altamente centra-
lizado que vai ter duas grandes 
dependências: a dependência 
dos painéis solares no Alentejo 
e das centrais fotovoltaicas, para 
poder alimentar grande parte 
das necessidade de energia para 
o processo de produção do hi-
drogénio e, em terceiro lugar, a 
utilização de um recurso escasso 
naquela zona que é a água que, 
mesmo que venha do mar, tem 
de ser transformada para poder 
ser utilizada, numa região onde 
a escassez de água já é um pro-

blema, e isso parece-nos muito 
complicado.

E, por isso mesmo, defendemos 
que o modelo deve ser comple-
tamente diferente: deve ser mais 
descentralizado, aberto e alar-
gado ao país inteiro, preocupa-
do com o mercado interno em 
primeiro lugar e não podemos, 
sobretudo, cometer com o hi-
drogénio o que cometemos nou-
tros domínios da energia, que foi 
garantir rendas à partida, utilizar 
parte dos dinheiros públicos para 
poder subsidiar investimentos 
que deveriam ser rentáveis por 
si próprios e, portanto, devemos 
ter a capacidade de colocar o hi-
drogénio onde ele faz falta, para 
cumprir, num primeiro momento, 
essencialmente, uma necessida-
de interna e depois, se houver 
realmente uma oportunidade de 

O Green Future 

AutoMagazine foi à 

Assembleia da República 

para conversar com Luís 

Leite Ramos, vice-presidente 

do Grupo Parlamentar do 

PSD, e conhecer as ideias 

do partido para garantir um 

futuro mais sustentável.
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negócio na Europa aproveitá-la, 
mas não deve ser o Estado a fi-
nanciar os custos associados ao 
fabrico do hidrogénio para, de-
pois, os lucros serem repartidos 
pelos grandes players do setor, 
que vão ganhar mais com isso. 
Espero que fique assim esclare-
cida a posição do PSD relativa-
mente ao hidrogénio.

O incentivo dos diferentes Esta-
dos à compra de VEs tem tido 
um peso importante na decisão 
de mudança para a mobilidade 
elétrica. Qual é a perspetiva do 
partido sobre este assunto?

Nós achamos que é importante 
continuar a financiar enquanto 
a tecnologia não tiver a matu-
ridade que permita uma maior 

“

concorrência e, portanto, preços 
mais acessíveis.

Ainda assim tem de haver uma 
estratégia sistemática que per-
mita chegar aos locais onde as 

vantagens para a mobilidade elé-
trica são maiores e o que nos pa-
rece é que o governo é errático 
nos sinais e na estratégia que dá, 
como tem sido aliás em muitos 
domínios da política ambiental.

Não deve ser o Estado 

a financiar os custos 

associados ao fabrico do 

hidrogénio para, depois, os 

lucros serem repartidos pelos 

grandes players do setor, que 

vão ganhar mais com isso. 
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Por vezes as taxas ambientais 
e os benefícios ambientais pa-
recem que são muito mais um 
instrumento do Ministério das Fi-
nanças para poder arrecadar ou 
poder dar a ideia de que apoia 
determinados comportamentos 
do que uma estratégia consis-
tente do Ministério do Ambiente 
e da Ação Climática para mudar 
comportamentos e facilitar tran-
sições, nomeadamente a transi-
ção energética. Ora, com sinais 
errados ou incompletos ou des-
continuados não há nenhuma es-
tratégia que consiga levar a bom 
porto aqueles que são os seus 
objetivos essenciais.

Os transportes públicos são 
fundamentais para a redução 
das emissões de CO2 e para 
atingirmos as metas da neutra-
lidade carbónica. Em conformi-
dade, as empresas deste setor 
já estão em fase de transição 
para veículos elétricos. Neste 
sentido, que tipo de políticas 
é que o PSD pretende adotar 

para incentivar os cidadãos a 
utilizarem os transportes públi-
cos em detrimento do veículo 
próprio?

O transporte coletivo é funda-
mental nesta transição energéti-
ca e climática que nós queremos 
enfrentar.

O esforço que está a ser feito 
com fundos comunitários que 
permitem aos operadores mu-
darem os seus veículos de com-
bustão tradicional para os veí-
culos elétricos é essencial, mas 
não chega. O serviço público de 
transporte só é eficiente se res-
ponder às necessidades das pes-
soas: que as vá buscar onde elas 
vivem e que as leve para onde 
elas precisam de se deslocar. 
Ora, infelizmente, nos últimos 

anos não tem havido este cuida-
do de melhorar a eficiência e a 
oferta dos serviços.

Nós entendemos que uma das 
soluções para revolucionar a mo-
bilidade urbana e, sobretudo, a 
mobilidade metropolitana tem 
que ser combinando as várias 
modalidades, sejam os modos 
suaves, sejam os transportes co-
letivos, sejam as soluções mais 
modernas como o car-sharing 
ou carpooling, para permitir esta 
combinação. E se o transporte 
coletivo não se inserir numa lógi-
ca mais global, dificilmente con-
seguiremos atingir uma maior 
procura que é aquilo que todos 
nós almejamos e que todos que-
remos nos próximos anos.

NÃO PERCA a entrevista  completa
 em www.greenfuture.pt 

EntrevistaPARA VER

“O transporte coletivo 

é fundamental nesta 

transição energética 

e climática que nós 

queremos enfrentar.

https://greenfuture.pt/2021/06/17/entrevista-luis-leite-ramos-vice-lider-parlamentar-do-psd/
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EntrevistaPARA VER

Entrevista a Mariana Silva

Por Sofia Ferreira

Deputada Parlamentar pelo Partido Os Verdes

No Jardim do Arco do Cego, 

em Lisboa, a equipa do Green 

Future AutoMagazine esteve 

à conversa com Mariana 

Silva, deputada parlamentar 

pelo Partido Os Verdes, que 

nos falou do seu percurso e 

as ideias do partido para um 

futuro mais verde.

O carro é o meio de transpor-
te predileto para a maioria dos 
cidadãos, refletindo-se depois 
no congestionamento dos cen-
tros urbanos e também das 
AE. Na ótica do partido, como 
é que esta tendência pode ser 
contrariada? O que é que falta 
para que os transportes coleti-
vos sejam a primeira opção dos 
cidadãos?

R: O carro passou a ser o meio 
de transporte favorito das pes-
soas, porque as pessoas tiveram 
de ficar dependentes do auto-
móvel. As pessoas não têm outra 
opção e, por isso, quando se re-
solveu fechar a ferrovia em todo 
o país, tornou-se difícil de viajar 
cá dentro de forma sustentável, 
por muito que queiramos. E vol-
tando à questão sobre as altera-

ções climáticas, sim elas estão 
em cima da mesa, mas depois 
temos uma rede ferroviária mui-
to obsoleta e em que é necessá-
rio apostar.

Os Verdes, no último orçamen-
to de estado de 2021, fizeram a 
proposta que foi aprovada para 
o plano nacional ferroviário, fi-
nalmente, ser feito, e que passa 
por olhar para a ferrovia como 
um meio essencial e sustentável 
para o país.

Nós só podemos deixar de estar 
dependentes do carro quando 
tivermos outras opções. Con-
forme o que se verificou com 
o passe social em Lisboa e na 
área metropolitana do Porto, as 
pessoas aderiram ao transporte 
público. (…) Tem que ser revista 

esta visão do que é o transporte 
público para o país e que pos-
sibilidades é que existem para 
deixarmos de lado o automóvel.

Portugal segue o exemplo de 
vários países no que toca a 
promover incentivos fiscais na 
compra de veículos elétricos. 
Como é que o partido vê estes 
incentivos?

R: Como lhe digo o transporte 
público é a prioridade e uma 
política diferente de mobilidade 
também, porque é necessário 
podermos andar a pé, poder-
mos usar a bicicleta. Há cidades 
onde não é possível caminhar e 
ir a pé para a escola, para o tra-
balho, porque não há passeios, 
por isso a política de mobilida-
de tem de ser revista e também 
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dentes do petróleo, mas para 
chegarmos lá há todo um cami-
nho que temos de fazer de sus-
tentabilidade que abrange todas 
as áreas: educação, economia, 
finanças, municípios.

Todos temos de dar este grande 
passo que é deixar de estarmos 
dependentes do petróleo

entra nesta questão dos planos 
das regiões e cidades, que têm 
de ser específicos para as suas 
necessidades.

Como o Partido Os Verdes 
aponta, há uma grande pres-
são e dependência do mercado 
do petróleo que se reflete na 
falta de ausência de promoção 
da utilização de formas de com-
bustível alternativos como, por 
exemplo, o hidrogénio. Para 
Os Verdes, o hidrogénio é uma 
opção viável em Portugal?

O hidrogénio é tão viável como 
o lítio. Estamos ainda em fase de 
estudo e de evolução.

Os Verdes assumem que nós te-
mos deixar de ficar dependentes 
do petróleo e isso passa também 
pelo transporte público, pelo 
uso da bicicleta.

Nós só podemos ter opções sus-
tentáveis se elas existirem, por-
que se não existem ficam só na 
teoria e, por isso, a questão é: 
temos de deixar de ser depen-

“

NÃO PERCA a entrevista  completa
 em www.greenfuture.pt 

O transporte público 

é a prioridade e uma política 

diferente de mobilidade 

também, porque é necessário 

podermos andar a pé, 

podermos usar a bicicleta. 

https://greenfuture.pt/2021/06/25/entrevista-mariana-silva-deputada-parlamentar-do-partido-os-verdes-2/
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EntrevistaPARA VER

Entrevista a Nuno Saraiva
Deputado Parlamentar pelo Partido Socialista

Na perspetiva do PS, que ên-
fase tem o hidrogénio em Por-
tugal como contributo para a 
descarbonização e para o alcan-
ce das metas estabelecidas no 
Acordo de Paris?

O hidrogénio é um aspeto mui-
to importante neste domínio 
da transição climática e, se não 
fosse assim, a Europa não tinha 
definido uma estratégia euro-
peia para o hidrogénio verde, os 
diversos estados membros não 
estavam a apostar com planos 
nacionais no domínio do hidro-
génio verde e Portugal também 
tem a sua estratégia nacional 

para aproveitamento. E isso é 
especialmente importante em 
setores industriais de consumo 
intensivo energético e é tam-
bém importante a dimensão 
do hidrogénio verde no setor 
dos transportes, nomeada-
mente da aviação e do trans-
porte marítimo.

Este é um caminho que está a 
ser feito ao nível da estratégia 
que foi definida e está prevista 
no PRR (Plano de Recuperação 
e Resiliência) e, portanto, em li-
nha com aquilo que são as ten-
dências mundiais e a estratégia 
europeia.

Relativamente aos incentivos 
fiscais atuais à compra de ve-
ículos elétricos, como é que o 
PS vê o seu futuro nomeada-
mente na compra por parte 
dos particulares?

Eu creio que esses incentivos 
devem ser continuados, devem 
ser prosseguidos, para que haja, 
precisamente, uma maior des-
carbonização dos transportes. 
Mas também temos de apostar, 
por um lado, na dimensão dos 
transportes públicos (maior fia-
bilidade, maior conforto, maior 
desempenho ambiental), bem 
como nos incentivos para a 

Entrevista a Nuno Fazenda, 

membro parlamentar do PS 

e Coordenador da Comissão 

de Ambiente, Energia e 

Ordenamento do Território
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NÃO PERCA a entrevista  completa
 em www.greenfuture.pt 

aquisição de bicicletas, porque 
também permite a mobilida-
de sustentável nas cidades e 
eu creio que é esta conjugação 
que permite maior desempenho 
ambiental ao nível da descarbo-
nização dos transportes. Por isso 
a resposta é sim, devemos dar 
continuidade a esses incentivos, 
pelo menos por ora, ao transpor-
te de viaturas elétricas.

A descarbonização dos trans-
portes é um aspeto fundamen-
tal na ação climática. Temos os 
incentivos à aquisição de veí-
culos elétricos, mas em termos 
de transportes públicos quais 
são os planos do PS?

R: Esse é um ponto muito impor-
tante. Cerca de 22% das emis-
sões de gases com efeito de es-
tufa provêm dos transportes e, 
por isso, tem uma importância 
relevante naquilo que é o com-
bate às alterações climáticas. E 
neste domínio tem havido uma 
aposta muito grande na descar-
bonização dos transportes, por 
exemplo a ampliação da infraes-
trutura como foi o caso das re-
des de metro do Porto e Lisboa, 
que permitem servir milhares de 
pessoas e é um caminho para a 
descarbonização. Por outro lado, 
houve também programas, aos 
quais se pretende continuidade, 
de melhoria da frota automóvel 
ao nível dos transportes públi-
cos. Por exemplo, nos últimos 
anos foram adquiridos mais de 
700 autocarros com alta perfor-
mance ambiental, com maior 
conforto e maior fiabilidade.

Paralelamente, há dois progra-
mas emblemáticos: o PART (Pro-
grama de Apoio à Redução de 
Tarifário) e o Protrans para fora 
das áreas metropolitanas, onde 
se procurou também reduzir o 
custo de transporte, que resul-
tou num acréscimo de 75% de 
pessoas a circular em transportes 
públicos nas áreas metropolita-

nas de Lisboa e Porto, o que sig-
nifica menos carros a circular nas 
estradas, mais descarbonização. 
Houve ainda medidas feitas para 
os próprios municípios em que os 
jovens ou estudantes do ensino 
superior têm direito a transporte 
gratuito. Ora, tudo isto permitiu 
uma maior adesão aos transpor-
tes públicos coletivos.

Além do metro, temos também o 
maior investimento na ferrovia em 
Portugal, o que é um grande con-
tributo para a descarbonização. 
Por exemplo, no interior, a linha 
da Beira Baixa entre a Covilhã e 

a Guarda, que estava desativada 
há mais de dez anos, foi reativada 
recentemente. Também estão a 
decorrer investimentos na linha do 
Minho e, em termos de requalifi-
cação, na linha do Algarve.

Têm sido também dados apoios 
a autarquias para a construção de 
ciclovias, para que,  nas cidades 
ou fora delas, possa haver maior 
mobilidade sustentável, porque 
é muito importante combinar-
mos uma política urbana com 
uma política de transportes para 
promover uma maior mobilidade 
sustentável nas cidades. 

“ Temos de apostar,  por um lado, na dimensão dos transportes 
públicos , bem como nos incentivos para a aquisição de bicicletas, 

porque  também permite a mobilidade sustentável nas cidades.
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Novos Players que a

Eletrificação viu nascer
Os veículos elétricos representam cada vez mais o presente 
e delineiam o futuro, mas a sua origem remonta ao século 
XIX, tempo em que chegou a ser mais desejado do que um 
carro com motor a combustão.

StartUps
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NÃO HAVENDO consenso 
sobre quem foi o primeiro 

criador do veículo elétrico, sa-
be-se que, no século XIX, países 
como a Hungria, Países Baixos 
e Estados Unidos trabalhavam 
neste conceito, de forma inde-
pendente.

No início do século XX já exis-
tiam, à venda, veículos elétricos, 
a combustão e a água! Entre es-
tes, o mais prático era o elétrico, 
uma vez que o veículo a combus-
tão exigia força braçal por ser ne-
cessário dar à manivela e o carro 
a vapor tinha de ser reabastecido 

com água frequentemente. Nesta 
altura, o carro elétrico tinha mar-
gem para vencer, não só por ser 
mais prático, mas também mais 
limpo e mais silencioso, contu-
do, o preço mais baixo do carro 
a combustão e as reservas de pe-
tróleo encontradas ao largo dos 
EUA tornaram os combustíveis 
fósseis mais baratos, tornando 
este último mais atrativo e a es-
colha dos consumidores. 

Hoje, o carro elétrico voltou à 
disputa pelo mercado, com a cri-
se climática a servir de impulso 
para uma mobilidade mais lim-

pa, desta vez tirando máximo 
proveito da tecnologia, de forma 
a criar carros mais inteligentes, 
conectados e com baterias mais 
duradouras. 

A transformação no modo de 
operacionalização dos veículos 
(que agora passa a ter epicen-
tro na tecnologia, especialmente 
nos sistemas de software) impli-
ca uma reconversão da indústria, 
com a Tesla a dar o primeiro pas-
so com a criação do ‘carro defi-
nido por software’ (software-de-
fined car), conceito introduzido, 
em 2012, pelo Tesla Model S.
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FISKER

LORDSTOWN

Os carros definidos por software beneficiam de atua-
lizações regulares, que vão desde a autonomia, de-
sempenho da travagem até ao sistema de infoente-
nimento. Assim, a indústria está progressivamente 
a transitar de dezenas de unidades de controlo por 
veículo – que não podem ser atualizadas –, por meia 
dúzia de computadores cujo software é atualizável 
remotamente. Isto permite que os intervenientes na 
área do software entrem no mercado automóvel, 
sejam eles gigantes tecnológicos (como a Apple, 
Google ou Microsoft) ou startups, como é o caso da 
britânica Arrival.

Esta reviravolta no setor automóvel fez surgir novas 
marcas que rivalizam com os fabricantes premium 
do mercado, não só em termos de desempenho, 
como também em termos de design e de conforto. 

As startups americanas parecem liderar o setor dos 
veículos elétricos (Fisker, Lucid Motors, Canoo, Ri-
vian, Lordstown), mas empresas chinesas como a 
NIO e a XPeng, e europeias como a Rimac, prome-
tem fazer o público render-se aos seus automóveis.

Na Europa, a Rimac Automobili, fundada por Mate 
Rimac, criou o carro de série mais rápido do mundo, 
o Rimac C-Two, que conta com 1914 cavalos, atin-
ge os 412 km/h e chega dos 0-100km/h em apenas 
1,97 segundos. O Rimac impõe-se entre os elétricos 
e ultrapassa facilmente os seus adversários diretos 
a gasolina, entre os quais se encontram bólides da 
Ferrari, Bugatti ou Lamborghini.

Deixando a categoria dos hipercarros, encontramos 
várias startups numa corrida pela tecnologia e tam-
bém pelo interesse do público, ainda antes de co-
meçarem a lançar os seus veículos para o mercado. 

A Lucid Motors, com fábrica no Arizona, EUA, apre-
sentou o seu modelo Lucid Air em 2020, cuja pro-
dução iniciará ainda este ano. Este carro pretende 
competir diretamente com a Tesla, não só em ter-
mos de luxo interior como também de desempe-
nho, autonomia e especificações tecnológicas. 

A startup promete 830 quilómetros na versão de 
topo do modelo, bem longe dos 650 quilómetros 
do Tesla Model S. Além disto, o Lucid Air destaca-
-se pela rapidez de carregamento anunciado pela 
marca, que garante 480 quilómetros em apenas 20 
minutos. 

Fundada em 2014, a NIO já chegou à Europa e ini-
ciará as suas vendas na Noruega ainda este ano. 

Os veículos inteligentes, elétricos e autónomos são 
o futuro e a NIO quer liderar o caminho, inovando 

“

RIVIAN

As startups enfrentam, ainda, uma batalha 

por protagonismo e sucesso com os fabricantes 

tradicionais que investem cada vez mais em 

equipas e tecnologia apropriadas.
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LUCID AIR

NEW HP PLATFORM REE

NIO

e atualizando constantemente a sua tecnologia de 
forma a destacar-se no setor. 

Este player da mobilidade elétrica já disponibili-
za vários modelos, mas o que chega à Europa é o 
SUV ES8. Debita 598 cavalos de potência máxima e 
725 Nm de binário, o que lhe permite passar dos 0 
aos 100 em apenas 4,9 segundos. Em 2022, a NIO 
arranca com a comercialização do ET7, a berlina 
elétrica da marca chinesa, capaz de percorrer 750 
quilómetros entre carregamentos, o que o deixa 
em pé de igualdade com aquelas que dizem ser as 
melhores propostas do mercado, em termos de au-
tonomia, como é o caso do Mercedes EQS. Conse-
guirá atingir os 100 km/h em apenas 3,9 segundos, 
graças aos seus 653 cavalos. 

O NIO ET7 também promete destacar-se na tecno-
logia de condução autónoma, com um sistema que 
permite analisar tudo o que se passa na estrada, 
libertando o condutor da tarefa de condução, pas-
sando o carro a assumir o controlo. 

Esta marca inova ainda no sistema de carregamento 
oferecido aos utilizadores. Tendo em conta que o 
obstáculo maior aos presentes e futuros condutores 
de VE são os tempos de carregamento, a NIO dis-
ponibiliza um sistema de troca de baterias. Assim, 
os utilizadores não precisam de esperar que a bate-
ria carregue, bastando apenas trocá-las por outras 
já recarregadas. 

Também a XPeng promete revolucionar a experiên-
cia de mobilidade para os seus clientes. Esta marca 
chinesa tem no seu portfólio dois modelos: um SUV, 
o G3, que a marca afirma ser o SUV compacto com 
maior alcance, tendo uma autonomia de 520 quiló-
metros.

A par do SUV, a XPeng fará tam-
bém chegar à Europa o seu sedan 
– P7, talvez ainda este ano. Este 
automóvel tem cerca de 700 qui-
lómetros de alcance e é expectá-
vel que a qualidade de desempe-
nho acompanhe esta autonomia 
apresentada pela marca chinesa.

Os mais atentos terão notado se-
melhanças entre os dois veículos 

mencionados acima e os modelos da Tesla, o Model 
3 e o Model S, respetivamente. De facto, em termos 
de design exterior e interior, os veículos da startup 
chinesa e da famosa marca americana, Tesla, são 
idênticos, mas desenganem-se aqueles que olham 
para estas parecenças como cópias. 

Recordemos que a Tesla abriu ao mundo a sua tec-
nologia para que outros a pudessem desenvolver e 
é exatamente isso que um dos maiores admirado-
res de Elon Musk fez. Um dos criadores da XPeng, 
Henry Xia, aproveitou os projetos disponibilizados e 
evoluiu-os em termos de conhecimento e pesquisa 
num relativo curto espaço de tempo, poupando mi-
lhões em investimento que de outra forma não seria 
possível. 

“ A transformação no modo de operacionalização 

dos veículos (que agora passa a ter epicentro 

na tecnologia, especialmente nos sistemas de 

software) implica uma reconversão da indústria.
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XPENG

sário a Tesla, à qual pretende fazer frente com os 
seus veículos em termos de desempenho. 

O primeiro SUV da marca, Ocean, só chegará ao 
mercado em 2023 e, além de ser tecnologicamente 
desenvolvido, é sustentável, apresentando um teja-
dilho equipado com painéis solares. 

O lema da marca é ajudar os clientes a deslocarem-
-se sem deixarem de pensar no meio envolvente, 
respeitando ao máximo a natureza e, por isso, o in-
terior conta com materiais reciclados. 

 No segmento das pickup, há marcas que também 
estão a apostar vigorosamente para vingarem: 
Lordstown, Rivian e Canoo são algumas delas.

Estas três startups americanas esperam revolucionar 
o mundo do trabalho, tornando-o mais inteligente e 
seguro, por isso apresentaram opções de pickups e 
carrinhas de entrega (é o caso da Canoo) elétricas.

Todas se apresentam como detentoras de tecnolo-
gia inovadora e o propósito que as guia é melhorar 
a experiência para o consumidor, segundo anun-
ciam, e explorar o mundo de forma responsável.

Neste artigo foram mencionadas apenas algumas 
startups que surgiram desta transformação no modo 
de operacionalização dos veículos, porém existem 
outras várias, com a mesma ambição, objetivo e de-
terminação. Só o futuro dirá quais as que vencem e 
as que ficam pelo caminho com projetos aliciantes 
por concluir.

As startups enfrentam, ainda, uma batalha por pro-
tagonismo e sucesso com os fabricantes tradicionais 
que investem cada vez mais em equipas e tecnolo-
gia apropriadas, de forma a conseguirem manter-se 
a par nesta expedição por um futuro.

Continua a pensar em cópia? A XPeng assume que 
se inspirou na empresa americana, mas avisa que 
a pode vencer recorrendo a inovação numa área 
em que as empresas chinesas se tornaram cada vez 
mais formidáveis – a tecnologia. 

Ao contrário da XPeng, a Fisker ainda não comercializa 
nenhum dos seus veículos. No entanto, depois de ter 
falido em 2013 (na altura Fisker Automotive), a empre-
sa volta em força e anseia revolucionar o mundo dos 
veículos elétricos, desta vez com o nome Fisker Inc.

A marca de Henirk Fisker também tem como adver-

“ A indústria está progressivamente a transitar de dezenas de unidades de controlo por veículo – 

que não podem ser atualizadas –, por meia dúzia de computadores cujo software é atualizável 

remotamente. Isto permite que os intervenientes na área do software entrem no mercado automóvel.

CANOO 6
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Vamos falar de Mobilidade 
como um Serviço (MaaS)?
Texto de José Carlos Pereira

DAÍ QUE HOJE o termo SaaS 
faça parte da nossa utilização 

diária. ‘SaaS’ é a sigla para ‘Sof-
tware as a Service‘, e a maioria 
dos softwares estão neste mo-
delo. Mais uns tempos e vamos 
ouvir que a Inteligência Artificial 
(IA) vai comer o software. Estejam 
atentos! E se neste breve artigo 
de opinião eu vos falar um pouco 
de MaaS – Mobilitiy as a Service, 
conseguem dar-me dois minutos 
de atenção? Vamos a isto!

Mobilidade como um Serviço, 
que tema tão ‘cool‘ e ‘trendy‘ que 
trago aqui para o GreenFuture. O 
editor é exigente e coloca pres-
são nos autores para que este-
jam na vanguarda da mobilidade 
verde. E, como sabemos, é sobre 
forte pressão que nascem os dia-
mantes…

Já todos ouvimos dizer 
que o software vai engolir 
o mundo e as empresas. 
E não é de hoje! Julgo 
que ouvi esta frase pela 
primeira vez em 2012 
(“software is eating the 
world” – Marc Andreessen, 
2011). Depois evoluiu para 
“software is eating the 
world, but services are 
eating software”. Não está 
realmente fácil!

A MaaS pode ser caracterizada 
como um transporte dependen-
te da procura, como por exem-
plo de partilha de veículos, mas 
é muito mais do que isso. Será 
bem mais um sistema de procura, 
reserva e pagamento (quase um 
ecossistema vivo e inteligente de 
oferta de transportes) que com-
bina, de forma otimizada, vários 
transportes públicos e outros ser-
viços de viagem em resposta às 
necessidades de cada um (pes-
soa local ou em trânsito). 

Surge então como uma forma de 
interligar e interconectar (pesso-
as, municípios ou regiões) toda a 
oferta de mobilidade numa plata-
forma orientada para uma solu-
ção, aparentemente simples, mas 
operacionalmente complexa. O 
fenómeno será poupar tempo 
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e dinheiro ao utilizador, aumen-
tando a interoperabilidade num 
único serviço, além de promover 
a suavização do impacto ambien-
tal da mobilidade urbana e re-
gional, conjugando as operações 
de fornecedores de serviços de 
transporte de natureza pública e 
privada.

Quando me desloco, sendo uti-
lizador/consumidor, só tenho um 
desejo: deslocar-me do ponto A 
para o ponto B, tirando partido 
da melhor solução para o meu 
caso específico (customer centric 
e personalização da resolução do 
meu problema). E este futuro não 
está assim tão longe – seja num 
formato de passe universal ou de 
serviços de transporte multimo-
dal, dispensando, no limite, a uti-
lização do veículo próprio.

Como exemplo, partilho o caso 
japonês que já está a ‘dar car-
tas’. Em 2019, o governo japo-
nês começou a pensar a sério 
em políticas num formato MaaS. 
A necessidade estava na partilha 
de dados para construir regras e 
plataformas MaaS padronizadas. 
O objetivo seria implementar ser-
viços de mobilidade eficientes (e 
eficazes), que conectassem uma 
variedade de modos de mobili-
dade e dados de infraestrutura, 
com modelos de pagamento sem 
dinheiro e assinaturas. Incluindo 
veículos equipados com IA para 
transporte adaptado às oscila-
ções da procura, veículos elétri-
cos de pequena mobilidade e 
serviços de mobilidade com con-
dução autónoma. Muito à frente, 
mas em curso!

O maior desafio passa mesmo 
pela definição de um modelo 
tecnológico e de negócio que 
permita fazer parte de uma inicia-
tiva maior de mobilidade e muito 
orientada para o utilizador, digita-
lizando a mobilidade, as cidades 
e as regiões com foco nos seus 
pontos de ligação e operação.

Será certamente uma plataforma 
tecnológica que suportará um fu-
turo mais inteligente e justo para 
as cidades, como mais uma peça 
fulcral para o ecossistema da mo-
bilidade. O futuro passa por um 
robusto roadmap que nos consi-
ga aproximar do sonho da MaaS. 
Seja essa gestão pública, privada 

Sobre o autor 

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

“Mais uns tempos 
e vamos ouvir que a 

Inteligência Artificial (IA) 
vai comer o software. 

Estejam atentos! 

ou mista. Dois bons casos, que 
recomendo a seguir atentamen-
te, são as portuguesas Ubirider 
e Ubiwhere (pick.ubirider.com e 
ubiwhere.com).
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Texto de Pedro Vasconcelos

SKODA Enyaqapresenta

Já guiamos o SUV 100% elétrico da SKODA

A primeira surpresa que 
se tem ao olhar para 
o novo SUV eléctrico 
checo é a dimensão. 
As imagens não lhe 
fazem real justiça e ao 
vivo é sempre melhor. 
Falamos, claro, do 
Skoda Enyaq iV.



NO INTERIOR A atenção 
prende-se imediatamente 

no ecrã central, de 13 polega-
das,  onde é possível controlar 
quase tudo desde a climatiza-
ção, ao infotenimento, com um 
toque.

Além disso, o interior é cómodo 
espaçoso, graças às dimensões 
do automóvel: 4.649 mm de 
comprimento; 1.879 mm de lar-
gura; 1.616 mm de altura e a dis-
tância entre eixos de 2.765 mm. 
Realçam-se os inúmeros espaços 
e compartimentos de arrumação 
e a dimensão de 585 litros da 
bagageira, que podem atingir 
quase o dobro, com rebatimento 
dos bancos traseiros. 

Na versão testada, a bateria de 
60 kWh, anuncia 179 cv, ou 132 
Kw e e 310 Nm, desenvolvidos 
pelo motor eléctrico, claro, mon-
tado sobre o eixo traseiro.  A ve-
locidade máxima é de 160Km/h 
e faz de zero a cem em 8,2 se-
gundos.

O Enyaq está  dotado de seis 
programas de condução (Eco, 
Eco+, Conforto, Normal, Des-

“ A versão testada 
a iV 60 Design Selection 

Loft, tem um valor de 
venda de 47.219 Euros.



GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº7 - JUL 2134

TemaDE CAPA

portivo e Individual), os novos 
sistemas de assistência incluem 
o Travel Assist com mais fun-
ções, estacionamento remoto 
e telecomandado, bem como o 
Front Assist com proteção pre-
ventiva para peões e ciclistas, o 
Side Assist com Rear Traffic Alert 
(assistência lateral com alerta de 
tráfego traseiro), assistência para 
evitar colisões (Collision Avoi-
dance Assist), assistência em cur-
vas (Turn Assist) e alerta de saída 
(Exit Warning).

Em termos de autonomia, são 
anunciados 413 Km´s. Os car-
regamentos do Skoda Enyaq iV 
podem ser feitos em casa com 
wallboxes com potências de 3,6 
kW, 11 kW e 22 kW por corrente 
alterna, ou em postos de carrega-

mento rápido por corrente contí-
nua, com potências até 125 kW.

Este é o primeiro modelo com 
base na plataforma MEB do 
Grupo Volkswagen que estreia 

quatro níveis de potência, de 
autonomia e, claro, de preços, 
que começam nos 35.800 Euros. 
A versão testada a iV 60 Design 
Selection Loft, tem um valor de 
venda de 47.219 Euros.

“ A velocidade 
máxima é de 

160Km/h e faz de 
zeroca cem em 
8,2 segundos.

NÃO PERCA o Minuto Automagazine do 
Skoda Enyaq  em www.greenfuture.pt 

https://cpl3.com/
https://greenfuture.pt/2021/07/08/minuto-automagazine-skoda-enyaq-iv/
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Menos carros: cidades 
mais saudáveis e com 

melhor qualidade de vida

COM A PANDEMIA de Co-
vid-19, e as pessoas a pro-

curarem um modo de transporte 
saudável, económico e ao mes-
mo tempo amigo do ambiente, 
a procura pela 
utilização da bi-
cicleta disparou. 
Muitas cidades e 
países europeus, 
logo no primei-
ro confinamen-
to, lançaram ou 
aceleraram arro-
jados programas 
de investimento 
de apoio e estí-
mulo ao modos 
activos e com 
objectivos de 
conter o regres-
so ao uso mas-
sivo do automó-
vel. Em Portugal, 
à excepção de 
Lisboa, e mes-
mo assim com 
grandes compro-
missos ao nível da qualidade e 
segurança das novas infraestru-
turas, os restantes municípios 
e o Governo ficaram essencial-
mente a olhar. E continuamos 
a perder uma oportunidade de 
transformar significativamente a 
forma como as pessoas se des-

ção de infraestruturas para bici-
cleta e Espanha 3 mil milhões de 
euros para medidas de apoio à 
mobilidade activa. O Governo 
português, ao invés de apostar 
nos modos activos e numa agen-
da de desenvolvimento urbano 
sustentável, optou por destinar 
mais de 700 milhões de euros 

para a construção de mais estra-
das, quando temos a segunda 
melhor rede rodoviária de toda 
a União Europeia.

As emissões 
do sector dos 
transportes em 
Portugal vêm a 
aumentar conti-
nuamente des-
de 2013, e este 
passou em 2019 
a ser o sector 
com maior peso 
nas emissões do 
país. O trans-
porte rodoviário 
é responsável 
por 95.4% des-
tas emissões e 
também a prin-
cipal causa da 
poluição do ar 
nas nossas cida-
des. Portugal é 
o segundo país 

da União Euro-
peia que mais depende do au-
tomóvel individual, o segundo 
que menos utiliza os transportes 
públicos e um dos países onde 
menos se usa a bicicleta como 
modo de transporte. É, também, 
o segundo país da Europa onde 
os custos externos do transpor-

A utilização da bicicleta como alternativa às deslocações em automóvel nas cidades vem a 
crescer há vários anos por todo o mundo, principalmente nos locais que têm investido em 
criar as condições para que esta seja uma opção segura, prática e conveniente. 

locam nas cidades portuguesas.

Nos planos de recuperação e 
resiliência, Itália destinou 600 
milhões de euros para a constru-
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te rodoviário representam maior 
fatia do PIB, 7.2%, 16.8 mil mi-
lhões de euros por ano.

É hoje reconhecido que a mu-
dança da motorização dos veí-
culos automóveis é largamente 
insuficiente para dar resposta 
aos compromissos e metas de 
acção climática desta década. 
Os carros eléctricos também não 
resolvem o problema da geração 
de materiais particulados (PM2.5 
e PM10) nas cidades, altamente 
nocivos para a saúde humana e 
maioritariamente provenientes 
do desgaste de travões, pneus e 
do asfalto. Também não ajudam 
a mitigar outros problemas da 
sociedade, como a ineficiência 
do uso do espaço urbano e os
congestionamentos de tráfego 
nas cidades, com enormes cus-
tos económicos e sociais, ou os 
elevados níveis de sedentarismo 
associados à utilização excessiva 
do automóvel.

A transição para fontes energé-
ticas mais limpas nos veículos 
automóveis tem de fazer parte 
de uma solução que carece ser 
muito mais alargada, e que re-
quer uma gama abrangente de 
políticas públicas que conduzam 
a uma significativa redução do 
número de automóveis em circu-
lação e da sua utilização, princi-
palmente nas zonas urbanas. 

As cidades portuguesas terão de 
levar a cabo nesta década uma 
profunda mudança nas políticas 
urbanísticas e de mobilidade, 
priorizando a qualidade de per-
manência e uso do espaço públi-
co, o urbanismo de proximidade 
e as deslocações a pé e em bici-

cleta, o transporte público e os 
sistemas de mobilidade partilha-
da, em detrimento da utilização 
do automóvel individual. Com o 
propósito de ajudar nessa trans-
formação, a MUBi lançou no dia 
3 de Junho, Dia Mundial da Bi-
cicleta, o Manifesto “Cidades 
Vivas: 10 medidas para devolver 
as cidades às pessoas” (https://
cidadesvivas.mubi.pt/). O Mani-
festo estabelece a visão de ci-
dades mais saudáveis, seguras, 
resilientes e sustentáveis, que 
põem a mobilidade activa no 
topo da pirâmide da mobilidade, 
e propõe os passos prioritários 
para alcançar esse objectivo.

A integração das políticas de 
mobilidade com o planeamento 

do uso dos solos deve promover 
a redução das desigualdades 
sociais e territoriais, ampliando 
o acesso a actividades e opor-
tunidades de modo seguro e 
sustentável. Em simultâneo com 
medidas de desincentivo ao 
uso do automóvel nas cidades, 
é essencial e prioritário reduzir 
as velocidades motorizadas, re-
desenhar o espaço público por 
forma a garantir a segurança e 
conforto de todos, redistribuir 
espaço do automóvel para os 
modos mais saudáveis e susten-
táveis e que os investimentos 
em transportes públicos sejam 
acompanhados pela promoção 
da sua complementaridade com 
os modos activos.

Sobre o autorSobre o autor

Sobre o autor 
Rui Igreja é presidente da Direcção da MUBi – Associação pela Mobilidade Urbana em 
Bicicleta, onde também coordena os trabalhos de âmbito nacional, nomeadamente 
ao nível de contactos, propostas e recomendações que a MUBi faz junto dos decisores 
políticos e organismos do Estado.

“As cidades portuguesas terão de levar a cabo nesta década 

uma profunda mudança nas políticas urbanísticas e de mobilidade, 

priorizando as deslocações a pé e em bicicleta, o transporte público 

e os sistemas de mobilidade partilhada, 
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Conversa com Manuel Reis

Por José Oliveira

Em que ano aderiu à Mobilida-
de Elétrica e como é que ela 
surgiu?

Ainda antes de adquirir o primei-
ro veículo elétrico, já ambiciona-
va e tinha o gosto de ter um car-
ro livre de emissões. No entanto, 
ainda não existiam no mercado 
veículos disponíveis. Recordo-
-me bem que quando era ado-
lescente, lia muitas revistas de 
automóveis e de tecnologia. 
Lembro-me sempre de assistir a 
alguns ensaios de protótipos de 
carros elétricos de certas marcas 
e de fabricantes como a Peugeot 
e Renault na qual achava muito 
interessante, pela sua simplicida-
de. Uma das principais atrações 
era o facto da mecânica, por não 
ter nem embraiagem nem caixa 
velocidades, ter ligação quase 
direta às rodas pelo motor e po-

der carregar em casa, de não ter 
que me deslocar a uma bomba 
de combustível.
Entretanto, em 2010, surgiu a 
notícia que a Nissan iria lançar 
um veículo elétrico de produ-
ção em massa, em escala e em 
dezembro desse ano fiz a enco-
menda. Aguardei sete meses até 
julho de 2011 e foi aí que recebi 
o meu primeiro veículo elétrico: 
o Nissan Leaf.
Nessa altura tinha um veículo a 
combustão que me servia para 
as viagens mais longas, porque 
o Nissan Leaf tinha apenas uma 
autonomia de 120/130km, pelo 
que não era suficiente para per-
cursos mais distantes. Entretan-
to, em 2018 surgiu o novo Nissan 
Leaf (bateria de 40kW/hora), que 
já permitia realizar trajetos mais 
longos, graças aos seus 250km 
de autonomia. Dessa forma, 

Introdução - Duci niet aute 
aceptur andions equiae 
exceptaest faciene nam di 
autateniet es dolorro quo 
iderum si corioss equias 
maximpo rehenihic to 
officia dus, officiis



adquiri esse veículo com vista a 
substituir o de combustão que ti-
nha até então. Este automóvel a 
combustão interna fazia poucos 
quilómetros, uma vez que só era 
mesmo utilizado para as viagens 
maiores.
Um ano mais tarde, em 2019, 
comprei um Tesla Model 3 que 
tinha reservado há alguns anos, 
sendo que agora é o meu carro 
principal. De momento, tenho 
ainda os três carros e o Nissan 
Leaf está com a minha família.

O que disseram a sua família e 
amigos quando em 2011 com-
prou o carro elétrico?

A família mais próxima achou 
interessante, porque também 
têm um negócio de tecnologia. 
Com alguns amigos, o assunto 
já não foi tão consensual, uma 
vez que estamos a falar de 2011. 
Isto aconteceu há 10 anos e não 
tem nada a ver com o tempo 
atual. No entanto, todas as pes-
soas que conhecia, depois de 
testarem o veículo e de circula-
rem com ele ficavam convenci-
das, tanto pela sua simplicidade 
como também pela resposta que 
todos os automóveis elétricos 
têm. A única limitação nessa al-
tura era a autonomia e também 
a rede de carregamento, que era 
muito reduzida.

Tendo aderido à mobilidade 
elétrica em 2011, a ansiedade 
em algum momento fez parte 
do processo? Essa ansiedade 
passou com a experiência?

Diria que a principal ansiedade 
que eu tive foi com que os au-
tomóveis chegassem ao merca-
do, porque demorou bastante 
tempo. Mas sim, posso dizer que 
nesse primeiro carro senti, espe-
cialmente, alguma ansiedade por 
não haver rede de carregamen-
to. Na verdade existia, mas era 
muito reduzida pelo que haviam 
quatro ou cinco PCR’s e alguns 

postos de carga normal pelo 
país e a capilaridade da rede era 
reduzida. Muitos concelhos não 
tinham qualquer carregador.
Contudo, tinha a ideia que quan-
do tivesse esse carro, o mesmo 
não era para fazer viagens lon-
gas, mas sim para usar no dia-a-
-dia. Mesmo assim fazia cerca de 
30 mil quilómetros por ano. 
O que acontece depois de ter-
mos um carro elétrico, é que 

todos nós queremos conduzi-
-lo. Então, mesmo até ao limite, 
eu tentava andar sempre com o 
carro. Planeava e tentava utilizar 
sempre o automóvel para as mi-
nhas viagens mesmo que fossem 
um pouco mais longas.

Quais as principais barreiras 
que encontrou e certas barreira 
que ainda se mantêm desde que 
aderiu à mobilidade elétrica?

No meu caso, não tive grandes 
barreiras à aquisição do veículo, 
porque sempre pude carregar 
em casa. Tenho garagem própria 
e posso carregar em casa. Diria 
que atualmente essa é a única 
barreira que ainda pode existir, 
uma vez que se não conseguir-
mos carregar em casa ou no tra-
balho, temos que usar a rede 
pública e há 10 anos a rede era 
muito reduzida. Penso que não 
conheço ninguém que tenha, 
nessa altura, adquirido um carro 
que não pudesse carregar mes-
mo em casa.

“

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

Todas as pessoas que 

conhecia, depois de testarem 

o veículo e de circularem com 

ele ficavam convencidas, 

tanto pela sua simplicidade 

como também pela resposta 

que todos os automóveis 

elétricos têm. 

https://greenfuture.pt/2021/07/08/voz-ao-utilizador-manuel-reis-parte-i/
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A MERCEDES CONTINUA a 
apostar forte na eletrificação, 
continua apresentando agora a 
motorização híbrida num dos mo-
delos com mais sucesso da mar-
ca, o compacto 250e.

Visualmente, este Classe A é em 
tudo semelhante ao seu irmão 
com motor de combustão, apre-
sentando um design clean onde 
se destaca a grelha dianteira em 
forma de diamante, com um as-
peto muito desportivo, e as tradi-
cionais luzes traseiras bipartidas.

O seu habitáculo vanguardis-
ta, este foi pensado ao porme-
nor para privilegiar o conforto 
do condutor e dos passageiros. 
Para isso, destacam-se o sistema 
de informação e entretenimento 
Mercedes-Benz User Experien-
ce, composto por 2 ecrãs, o Tou-
chpad central, o sistema de co-
mando por voz Linguatronic, que 
permite perguntar pela localiza-

ção dos postos de carregamento 
mais próximos, e uma zona para 
o carregamento por indução do 
smartphone. 

A bateria de 16,6 kWh que ali-
menta o motor elétrico retira al-
gum espaço à bagageira, mas 
permite uns notáveis 70 quilóme-
tros de autonomia, mais do que 
suficientes para as deslocações 
do quotidiano. O 250e acelera 
dos 0 aos 100 km/h em 6,6 se-
gundos e regista ainda uma ve-
locidade máxima de 235 km/h 
– 140 km/h no modo elétrico.  
 
Com um motor elétrico de 102 
cavalos de potência e um binário 
e 300 Nm - perfazendo no total 
218 cavalos de potência combi-
nada - a Mercedes-Benz apre-
senta assim um modelo capaz de 
competir com mais diretos rivais 
do mesmo segmento, com um 
preço bastante ‘simpático’, a par-
tir de 40.800 euros.

Mercedes-Benz Classe A 250e

FICHA TÉCNICA
Potência (Combinada): 218 cv 

Bateria:  16,6 kWh

Autonomia (modo elétrico; 
WLTP): 70 km

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

Velocidade máxima:  235 
km/h

Emissões CO2 (ciclo 
combinado): 34g/km

Consumo: 1.5l/100km

Preço: desde 40.800€



GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº7 - JUL 21 41

FICHA TÉCNICA
Bateria: 35,5 kWh

Autonomia WLTP: 200 km 
(265 km em ciclo urbano)

Motor: 107 kW (145 cv); FWD

Velocidade máx.: 140 km/h

Aceleração 0-100 km/h: 9,7s

Carregamento:  
AC 2,3 kW: 14h 
AC 6,6 kW: 5h 
DC 50 kW (20%-80%: 36m

Preço (base): 36 000 € (s/ IVA: 
29 268 €) 

O MX-30 é assumidamente um 
carro para a cidade, desenvolvido 
com a clara preocupação em criar 
um automóvel equilibrado e útil 
para as deslocações urbanas, mais 
do que impressionar pelos núme-
ros.

A autonomia não é seguramente 
das maiores do segmento, mas os 
265 quilómetros em perfil urbano 
são mais do que suficientes para 
a grande maioria dos condutores 
citadinos necessitarem apenas de 
efectuar um carregamento sema-
nal. Esta menor capacidade da 
bateria, que implica logo à partida 
uma pegada de carbono mais re-
duzida, tem a vantagem de garan-
tir tempos de carregamento mais 
rápidos e um peso substancial-
mente menor.

O MX-30 também não é um car-
ro para grandes velocidades, mas 
novamente, aquilo que oferece é 
mais do que o suficiente para a 
cidade, com acelerações rápidas 
e bem calibradas. Em linha com 
a tradição da Mazda, é um carro 
com uma excelente condução, di-
vertido e ágil, curvando de forma 

MAZDA MX-30

muito estável e segura, mesmo 
em pisos irregulares. Os três níveis 
de regeneração, reguláveis nos 
lados no volante, são muito equi-
librados e intuitivos, mesmo para 
condutores pouco familiarizados 
com o sistema.

A Mazda também tomou algumas 
decisões pouco ortodoxas a nível 
de design, destacando-se imedia-
tamente as descontraídas portas 
freestyle, sem pilar central. Mas é 
a nível de interiores que o MX-30 
tem um dos seus grandes trunfos: 
a qualidade de construção e dos 
materiais, bem como a acessibi-
lidade de todos os comandos e 
informação. são facilmente aces-
síveis. A opção por alguns mate-
riais amigos do ambiente – entre 
os quais cortiça portuguesa – dão 
ao MX-30 uma identidade muito 
cool. É também um carro bastante 
espaçoso, apesar de o acesso aos 
bancos traseiros não ser o melhor, 
com um bom nível de equipamen-
to e tecnologia.

A Mazda lança este seu primeiro 
elétrico de série em ano de cente-
nário, apostando forte neste MX-

30. A marca nipónica tomou algu-
mas opções bastante arrojadas, 
mas apresenta aqui uma proposta 
válida para o condutor citadino. 
Um 100% elétrico silencioso e ro-
busto, com excelente condução e 
interiores invejáveis, além de uma 
identidade muito vincada.

https://greenfuture.pt/2020/11/13/minuto-automagazine-mazda-mx-30/
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Volvo XC40 T5

O SUV COMPACTO da marca 
sueca destaca-se, antes de mais, 
pelo design. Ao contrário de ou-
tras marcas, a Volvo não se limitou 
a construir uma cópia reduzida dos 
seus outros SUV, e deu ao XC40 
uma personalidade própria, que 
transmite força e solidez, mas que 
é ao mesmo tempo jovem e des-
contraída.

Neste ensaio testámos a versão 
T5, o híbrido plug-in da gama, 
que combina um motor a gaso-
lina de 3 cilindros com um motor 
elétrico de 60 kW. É um carro com 
uma boa dinâmica, com uma cai-
xa automática de 8 velocidades 
muito equilibrada que nunca deixa 
o condutor sem resposta. A sus-
pensão é suave, tornando o XC40 
muito confortável, sobretudo em 
cidade, mas senti-mo-lo um pouco 
‘flutuante’ quando pisámos mais o 
acelerador.

O XC40 é, como seria de esperar 
de um Volvo, uma carro extrema-
mente seguro, equipado de série 
com várias funcionalidades, como 
travagem automática e sistemas 
anti-colisão, muito úteis quando 
nos vemos perante situações ines-
peradas, como pudemos compro-
var em primeira mão na saída de 
um estacionamento.

Por dentro, o XC40 não desilude. 
O design moderno e a notável 
qualidade dos materiais e da cons-
trução dão ao interior deste SUV 
um aspeto sofisticado e requinta-
do. É obrigatório destacar ainda as 
inúmeras e úteis soluções de arru-
mação no habitáculo, assim como 
o ecrã touchscreen que, apesar de 
intuitivo e de fácil utilização, exige 
algum excesso de inputs para cer-
tas funções.

A Volvo é uma das marcas mais 
comprometidas com a descarbo-
nização, e se este XC40 T5 é um 
dos primeiros  exemplos daquilo 
que nos espera no futuro, a mar-
ca sueca está definitivamente no 
bom caminho.

Classificação: 8.6/10

FICHA TÉCNICA
Motorização: 1.5 l, 3 cil. em li-
nha, turbo a gasolina + motor 
elétrico 60 kW

Potência combinada: 193 kW 
(262 cv)

Velocidade máxima: 180 km/h

Desempenho:  7,3 segundos 
0-100 km/h

Transmissão: Automática, 8 ve-
locidades

Tração: FWD

Consumo WLTP: 2,4 l/100 km 
(combinado)

Emissões CO2 (WLTP): 55 g/
km (combinado)

Bagageira:  452 l (min.); 893 l 
(máx.)

Preço: a partir de 46 500 €

https://greenfuture.pt/2020/09/18/minuto-automagazine-volvo-xc40-t5/


GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº7 - JUL 21 43

Suzuki Across 2.5 GLX 

O SUZUKI ACROSS 2.5 GLX 
AWD PHEV chegou ao mercado 
em outubro do ano passado e tem 
a particularidade de ser o resulta-
do da parceria da Suzuki com a 
Toyota Motor Company.

Baseando-se no Toyota RAV 4, o 
Across apresenta dois motores 
elétricos - um na roda dianteira e 
outro na traseira - e disponibiliza, 
aos condutores, diversos sistemas 
no capítulo da segurança. Entre 
esses, destacam-se o de Pré-Coli-
são, Reconhecimento de sinais de 
trânsito, deteção de ângulo morto, 
controlo de velocidade dinâmico, 
manutenção da trajetória e um 
alerta de tráfego posterior. 

Este novo SUV da marca nipónica 
disponibiliza os modos de condu-
ção Eco, Normal, Sport e Trail e 
apresenta um sistema inteligente 
de tração 4x4 e transmissão auto-
mática. A autonomia totalmente 
elétrica é de 75km.

Já no seu interior, destacam-se o 
ecrã de infotainment de 9 polega-
das - compatível com os smartpho-

nes Apple CarPlay, Android Auto e 
Mirror Link - bem como o volante 
multifunções e os bancos de aspe-
to desportivo feitos de pele.

Em matéria de desempenho, o 
Across conta com uma potência 
máxima combinada de 306 cava-
los que garantem uma aceleração 
dos 0-100km/h em 6 segundos. 
No que diz respeito à velocidade 
máxima esta é de 180km/h, sen-
do que no modo elétrico é de 
135km/h.

A nova proposta da Suzuki prome-
te rivalizar com outros modelos do 
mesmo segmento, estando dispo-
nível a partir de 58.702€.

FICHA TÉCNICA
Potência (Combinada): 306cv

Bateria: 18.1 kW/h

Autonomia modo elétrico 
(WLTP): 75km

Aceleração (0-100 km/h): 6 
segundos 

Velocidade máxima: 180km/h 
(modo elétrico: 135km/h)

Transmissão: Automática

Emissões CO2: 22g/km

Consumo (combinado): 
6,6l/100km 

Preço: Desde 58.702€

https://greenfuture.pt/2021/06/10/minuto-automagazine-suzuki-across-2-5-glx-awd-phev/
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Ariel P40

TopELÉTRICOS

Conhecida pela construção 
de modelos mais leves, como 
o Atom e Nomad, o fabricante 
britânico Ariel anunciou, 
em 2017, planos para o 
lançamento do seu primeiro 
hipercarro totalmente 
elétrico, o Ariel P40.
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APRESENTADO EM 2020, 
este 100% elétrico foi desen-

volvido pela Ariel – coordenação 
da aerodinâmica e suspensão 
– em conjunto com a Delta Mo-
torsport, entidade responsável 
pelo desenvolvimento da bateria, 
e com a Equipmake, responsável 
pelo motor elétrico.

No que diz respeito às especifi-
cações, o Ariel P40 tem, em cada 
uma das suas rodas, um motor 
elétrico de 299 cavalos de potên-
cia, perfazendo um total combina-
do de 1.196 cavalos. Os motores 
são alimentados por uma bateria 
de 42 kWh localizada na zona cen-
tral do veículo.

“O Ariel P40 acelera dos 

0 aos 100km/h em 3.8 segundos 

e atinge uma velocidade máxima 

de 250km/h. 
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TopELÉTRICOS

Já em matéria de desempenho, 
o Ariel P40, com uma massa total 
de cerca de 1.500 quilogramas, 
acelera dos 0 aos 100 km/h em 
3,8 segundos e atinge uma velo-
cidade máxima de 250 km/h.

Apesar destes números extra-
ordinários, uma das principais 
características deste modelo 
livre de emissões recai noutra 
característica: o extensor de au-

tonomia. Esta unidade consiste 
numa turbina – colocada so-
bre os motores traseiros – que, 
atingindo 120.000 rotações por 
minuto, produz um máximo de 
35 kW para carregamento da 
bateria.  

Com dois lugares no seu interior, 
o P40 tem um chassis construído 
em alumínio e é revestido por 
painéis em fibra de carbono.

“ Verifica-se, em cada 

uma das suas rodas, a presença 

de um motor elétrico que perfaz, 

individualmente, 299 cavalos 

de potência e um total de 

1196 cavalos.
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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

Apresentação da Global EV Alliance, da 
qual a UVE é membro fundador

A GEVA – Global Electric Vehi-
cles Alliance foi fundada por 28 
associações de utilizadores de 
Veículos Elétricos para repre-
sentar a voz dos utilizadores de 
Veículos Elétricos (VE) em todo 
o mundo no caminho para o 
transporte elétrico limpo, a UVE 
é uma dessas Associações funda-
doras da GEVA.

A UVE emitiu um Comunicado a 
9 de junho, como parte da apre-
sentação mundial da Global EV 
Alliance em conjunto com 27 as-
sociações de utilizadores de ve-
ículos elétricos (VE) que uniram 
esforços para criar a Global Elec-
tric Vehicles Alliance – GEVA, re-
presentando a voz dos utilizado-
res de VE em todo o mundo no 
caminho para o transporte elétri-
co limpo.

A organização, sem fins lucra-

tivos, recolhe as melhores prá-
ticas, inspiração e informação 
das associações de utilizadores 
de VE e dos seus membros para 
ajudar, informar e inspirar uns 
aos outros, para acelerar a mo-
bilidade elétrica nas suas regiões 
e países e em todo o mundo. 
Este vídeo foi lançado em todo o 
mundo para promover o conhe-
cimento da Aliança:

Os membros da GEVA pedem 
que todos os veículos ligeiros 
de passageiros e de mercado-
rias vendidos nos seus países 
carreguem com uma ficha até ao 
final desta década. A mudança 
para o transporte elétrico é es-
sencial para reduzir rapidamente 
as emissões de gases com efei-
to de estufa, evitar alterações 
climáticas perigosas, melhorar 
a qualidade do ar local e as do-
enças respiratórias nas cidades 

do mundo inteiro. Com a rápida 
melhoria da tecnologia dos VE 
e dos novos veículos a entrar no 
mercado nos próximos meses, 
este é um objetivo realista.

Membros da Aliança pedem 
que todos os veículos ligeiros 
sejam elétricos até 2030

Uma rápida mudança para o 
transporte elétrico pode ser al-
cançada com políticas de apoio 
na compra e utilização nos res-
petivos países. Por exemplo, a 
quota de mercado dos veículos 
plug-in na Alemanha cresceu 
de 3% em 2019 para 13,5% em 
2020, no Reino Unido passou de 
3,2% para 10,7% e em Portugal, 
passou de 4,6% para 13,6% no 
mesmo período. Ao trabalharem 
em conjunto, as associações de 
utilizadores de VE podem parti-
lhar as melhores práticas e estra-



tégias, garantindo que as vozes 
dos utilizadores de VE sejam ou-
vidas nas discussões políticas so-
bre VE em todo o mundo.

Para além das alterações climáti-
cas e dos benefícios para a quali-
dade do ar, os Veículos Elétricos 
proporcionam muitos benefícios 
adicionais aos consumidores, in-
cluindo a poupança e comodida-
de do abastecimento com eletri-
cidade em vez dos combustíveis 
fósseis, a manutenção reduzida 
e a condução suave e eficiente 
proporcionada por um motor 
elétrico.

Uma das primeiras atividades 
conjuntas da Global EV Drivers 
Alliance – GEVA, será a partici-
pação na Conferência das Par-
tes das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas COP26, 
que terá lugar em Glasgow, em 
novembro de 2021. Em ligação 
com o evento, associações liga-
das à GEVA estão a criar eventos 
nos seus próprios países e orga-
nizar um evento na Escócia para 
promover a Mobilidade Elétrica 
como um elemento importante 
na abordagem às alterações cli-
máticas.

A mudança global para Veículos 
Elétricos está a aumentar glo-
balmente, com mais de 3,24 mi-

lhões de VE vendidos em todo 
o mundo em 2020, contra 2,26 
milhões em 2019, apesar da pan-
demia da COVID e da forte de-
saceleração económica.

“A UVE como Associação re-
presentativa dos Utilizadores de 
Veículos Elétricos em Portugal 
aderiu desde o primeiro mo-
mento à criação de uma Aliança 
de Associações de Utilizadores. 
Queremos estar na primeira li-
nha, não só em Portugal, como a 
nível mundial, na aceleração da 
eletrificação dos transportes e na 
divulgação da Mobilidade Elétri-
ca”. Henrique Sánchez

A Global EV Drivers Alliance – 
GEVA, representa atualmente or-

ganizações dos seguintes países: 
Alemanha, Austrália, Áustria, 
Canadá, Catalunha, Colômbia, 
Costa Rica, Croácia, Dinamarca, 
Escócia, Eslovénia, Estados Uni-
dos da América, Filipinas, Fran-
ça, Holanda, Hungria, Inglaterra, 
Irlanda, Noruega, Nova Zelân-
dia, Polónia, Portugal, Suécia e 
Suíça. 

A Global EV Drivers Alliance – 
GEVA, é uma rede de associa-
ções nacionais de utilizadores 
de veículos elétricos de todo o 
mundo. Facilitamos a colabo-
ração global sobre as melhores 
práticas, educação e outras ini-
ciativas relacionadas com a mo-
bilidade elétrica. Acreditamos 
que a mobilidade de emissões 

“Os Veículos Elétricos 

proporcionam muitos benefícios 

adicionais aos consumidores, 

incluindo a poupança e 

comodidade do abastecimento 

com eletricidade em vez 

dos combustíveis fósseis, a 

manutenção reduzida e a 

condução suave e eficiente
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A UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, é um organismo sem fins lucrativos,  
com a missão de promover a mobilidade elétrica. 

Conheça as Vantagens em ser nosso Associado.

Contactos: e-mail: geral@uve.pt

215 99 99 50 / 910 910 901 (dias úteis das 10:00 às 18:00)

res de Veículos Elétricos, é uma 
entidade com personalidade ju-
rídica, sem fins lucrativos, com a 
missão de promover a mobilida-
de elétrica.

Surgiu a partir da necessidade 
de representar oficialmente e 
dar voz a uma já significativa co-

munidade de proprietários, uti-
lizadores e simpatizantes de ve-
ículos elétricos e híbridos plug-in 
em Portugal.
A UVE foi criada a 6 de dezem-
bro de 2015 por 20 fundadores – 
utilizadores de veículos elétricos 
– e tem atualmente mais de 700 
Associados.

zero é uma das soluções para 
combater as alterações climáti-
cas. O nosso objetivo é um pla-
neta onde todo o transporte seja 
sustentável, limpo e elétrico!
Para mais informações, visite 
globalevalliance.com

A UVE – Associação de Utilizado-

InformaçõesÚTEIS

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


https://zesteventos.pt/
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A FST LISBOA é um núcleo 
de estudantes do Institu-

to Superior Técnico da Univer-
sidade de Lisboa que projeta, 
constrói e testa veículos do tipo 
fórmula, com o objetivo final de 
representar Portugal nas compe-
tições internacionais de Formula 
Student.

Esta é a maior competição para 
estudantes de engenharia a nível 
mundial e é palco de estreia de 
muitos avanços na tecnologia de 
motorsports. É considerada, por 
muitos, como a competição mais 
inovadora após a Fórmula 1.
Criada em 2001, a FST Lisboa 
é uma das equipas de Formula 
Student mais ativas em Portugal. 
Contando já com 10 protótipos, 
a equipa é pioneira neste tipo de 
projetos e, como tal, um símbolo 
de inovação em Engenharia.

Em 2010, já com 3 carros a com-
bustão construídos,  concluí-
mos a produção do FST 04e, o 
primeiro carro elétrico de alta 

performance desenvolvido em 
Portugal, que marcou o início do 
envolvimento da Novabase en-
quanto patrocinador principal.

Sub23

I. FST Lisboa: A Equipa
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Em 2012, a construção do FST 
05e trouxe uma mudança de 
paradigma, tendo sido este o 
primeiro chassis monocoque de 
fibra de carbono desenvolvido 
em Portugal e o primeiro protó-
tipo da equipa com pacote ae-
rodinâmico. 

O FST 06e foi um carro muito fiá-
vel, que foi resultado de um perí-
odo de testes longo que condu-

ziu a uma excelente optimização 
dos vários sistemas, permitindo 
ao FST 06e atingir o melhor re-
sultado da equipa em competi-
ções até 2019. 

Em 2017, o FST 07e foi o pri-
meiro protótipo com motor em 
4 rodas completamente desen-
volvido em Portugal e em 2018 
a equipa produziu o FST 08e em 
apenas um ano. 

Em 2019, o FST 09e veio colocar 
a equipa entre as melhores per-
formances em competições, ten-
do obtido o 9º lugar na Formula 
Student Germany e batido vários 
recordes da equipa. 

Esta época, a equipa é constitu-
ída por quase 60 estudantes de 
diversos cursos, como Engenharia 
Mecânica, Eletrotécnica, Aeroes-
pacial e Informática, e ainda Ges-
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“ Contando já com 10 
protótipos, a equipa é pioneira 

neste tipo de projetos e, 
como tal, um símbolo de 
inovação em engenharia.

tão. Terminámos recentemente 
a manufatura da 10ª geração de 
carros da equipa, os FST 10. 

O FST 10e é o 10º carro da equi-
pa e o 7º carro elétrico. Conta 
com um chassis monocoque de 
fibra de carbono,  pacote aero-
dinâmico e um motor em cada 
roda. A  bateria é totalmente de-
senvolvida pela equipa com uma 
potência de 80 kW e menos 20 
quilogramas que a anterior. Tem 
um sistema de telemetria melho-
rado e controladores que correm 
um algoritmo de vetorização de 
potência de cada um dos moto-
res, otimizando a performance 
do carro em curva. 

O FST 10d é a adaptação do FST 
09e a uma versão driverless (sem 
piloto). Conta com sistemas au-
tónomos que substituem a visão 
e sensações do piloto através da 
integração de tecnologias de vi-
são computacional, fazendo uso 
de uma câmara, um LiDAR, um 
AHRS (attitude and heading re-
ference system) e uma unidade 
de processamento. Tudo isto as-
sociado a sistemas de segurança 
complexos e inovadores.
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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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