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NO SÉCULO XIX da Revo-
lução Industrial, o apare-

cimento e rápida expansão do 
transporte ferroviário pôs termo 
a essa exclusividade, mas acen-
tuou essa dependência: o cres-
cimento exponencial dos fluxos 
de passageiros e mercadorias re-
sultantes da industrialização – e 
em grande medida possibilitado 
pelo novo meio de transporte – 
apenas intensificou o trânsito de 
veículos puxados por animais, 
sobretudo nos centros urbanos, 
cada vez maiores e mais densa-
mente povoados.

É fácil imaginarmos o estado das 
ruas das principais cidades do 
mundo nesse período, com sis-
temas de saneamento público 
incipientes ou mesmo ausentes, 
ruidosas e apinhadas de milhares 
de cavalos, burros e bois fazendo 
despreocupadamente o que or-
dena a natureza. Não é assim de 
estranhar o entusiasmo gerado 
pelos primeiros automóveis, ino-
vação tecnológica que prometia 

resolver aquilo que eram, à data, 
graves problemas ambientais e 
de saúde pública.

No início do século XX, os moto-
res de combustão interna, cada 
vez mais fiáveis, assumiram-se 
como o meio de propulsão do-
minante, em prejuízo dos mo-
tores elétricos alimentados por 
baterias chumbo-ácido, que 
equiparam alguns dos primeiros 
automóveis lançados no merca-
do. Nas décadas seguintes, o 
aperfeiçoamento da produção 
em série massificou o automó-
vel, e a indústria assumiu enor-
me importância económica após 
a II Guerra, sobretudo na Euro-
pa, América do Norte e Japão. 
O número de veículos nas es-
tradas explodiu e aquilo que foi 
uma solução trouxe, sabe-mo-lo 
hoje, um conjunto de consequ-
ências graves, não só em termos 
ambientais, mas também, por 
exemplo, a nível geopolítico ou 
da organização física das nossas 
cidades.

Uma breve retrospectiva

Durante milhares de anos, desde o Neolítico, 
a Humanidade dependeu exclusivamente da tração animal 

para o transporte de pessoas e mercadorias em terra. 

https://www.salaoautomovelelectrico.pt/
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CONTINUAÇÃO

ATUALMENTE, a urgência de 
mitigar o aquecimento global le-
vou os fabricantes automóveis a 
investir no desenvolvimento de 
meios de propulsão alternativos, 
com especial destaque para a 
(velha) tecnologia de baterias e 
para a (nova) tecnologia de pilha 
de combustível de hidrogénio, 
em resposta às regulamentações 
sobre emissões de CO2 cada vez 
mais estritas impostas pelas au-
toridades legislativas – na Euro-
pa, na China e agora (novamen-
te) nos Estados Unidos.

De acordo com um inquérito glo-
bal levado a cabo, em 2019 (pré-
-pandemia), pela consultora Duff 
& Phelps, 85 por cento dos indiví-
duos nascidos entre 1981 e 1996 
– frequentemente rotulados de 
millennials – continuam a encarar 
o automóvel como uma necessi-
dade. 88 por cento dos indivídu-
os desta faixa etária que vivem 
em cidades esperam adquirir um 
carro novo nos próximos 5 anos. 
A indústria automóvel não pare-
ce, portanto, ameaçada, mas a 
mera substituição dos veículos de 
combustão interna por veículos 
elétricos não será suficiente.

Sem dúvida que este esforço de 
descarbonização das frotas auto-
móveis é importante e um pas-
so fundamental na direção certa 
– afinal, o setor dos transportes 
é responsável por um quarto 
das emissões globais de carbo-
no, com o transporte rodoviário 
a representar 17%. Mas deve-
mos aprender com a história e 
não devemos cair novamente no 
erro de pensar que o desenvolvi-
mento tecnológico e os veículos 

de zero emissões vão, só por si, 
resolver todos os problemas. É 
fundamental uma alteração pro-
funda do próprio paradigma de 
transporte terrestre de pessoas 
e mercadorias, em particular nos 
centros urbanos. Todos os en-
volvidos – cidadãos e consumi-
dores, entidades corporativas e 
autoridades políticas locais, na-
cionais e internacionais têm tam-

bém de encontrar, em conjunto, 
estratégias para racionalizar a 
utilização dos veículos e dispo-
nibilizar alternativas de mobili-
dade viáveis, que permitam uma 
melhor relação com o meio e ci-
dades com maior qualidade de 
vida, com mais zonas verdes e, 
sobretudo, que nos permitam re-
duzir o consumo de recursos que 
nos serão preciosos no futuro.

Um passo fundamental na direção certa

É fundamental uma alteração profunda do próprio 

paradigma de transporte terrestre de pessoas e 

mercadorias, em particular nos centros urbanos. 
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Uma mobilidade mais sustentável e racional
proporciona cidades amigas e inteligentes.

E cidadãos mais felizes e saudáveis.

Venha à Amadora em Setembro.
Vamos incentivar a mobilidade saudável e segura.
Promover os transportes públicos, a partilha de veículos,
as bicicletas, as trotinetas, andar a pé. Tudo de forma
divertida, pedagógica, sensibilizadora.

Em breve contamos-lhe tudo. Para já, se tem carro
elétricoelétrico, aqui fica o convite para participar
no Amadora Electric Challenge,
a 3ª edição do nosso divertido passeio mistério.
Vá a www.ecomoodportugal.org/programa-2021 e
inscreva-se, é gratuito. Divirta-se sustentavelmente,
conheça melhor a Amadora e ganhe prémios.
(inscrições limitadas / evento organizado segundo as regras da DGS)

https://www.ecomoodportugal.org/programa-2021
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“  Os efeitos estão à vista de todos e não se pode 

continuar a assobiar para o lado.

Fim da linha para o motor de 
combustão na Europa
A proposta de Bruxelas sobre emissões nos transportes implica 
que, a partir de 2035, a comercialização de veículos com motores de 
combustão interna será incomportável
No final do mês de julho ficou-se a saber que Bruxelas propõe o fim da 
comercialização de veículos a gasolina e gasóleo, sendo que o objetivo 
será a venda exclusiva de veículos 100% elétricos dentro de 14 anos.

A Comissão Euro-
peia aprovou uma 

resolução que estabelece a 
proibição da venda de qual-
quer veículo com motor de 
combustão interna, quer se-
jam a gasolina ou a gasóleo, a 
partir de 2035.

O que significa na prática esta 
meta?

Esta é a bandeira amarela a 
toda a indústria automóvel 
para acelerar o investimen-
to na produção de veículos 
100% elétricos em todos os 
segmentos, em detrimen-
to das ainda atuais linhas de 
montagem de veículos com 
motores a combustão. Para 

o tecido empresarial, é 
confirmação da deci-

são da alteração das suas frotas 
para meios mais sustentáveis. 
E por fim é também um sinal a 
dar aos governos dos países eu-
ropeus para que a capilaridade, 
disponibilidade e integração das 
infraestruturas de carregamento, 
públicas ou privadas, devem ser 
ações prioritárias no seus progra-
mas e orçamentos, na legislação, 
na simplificação de processos e 
concretização dos mesmos. Urge 
a descarbonização da economia 
em todas as frentes.

E porquê 14 anos?

Na UVE, Associação de Utilizado-
res de Veículos Elétricos (uve.pt), 
da qual sou cofundador, saudá-
mos esta decisão, mas traçamos 
uma meta ainda mais ambiciosa: 
2030. É imperativo dinamizar 

nos mercados 
a mitigação de 
veículos com 
emissões de 
CO2, pois por 
cada ano que 
se atrasa esse objetivo, hipote-
camos cada vez mais o futuro da 
nossa civilização neste Planeta, o 
nosso habitat. Os efeitos estão 
à vista de todos e não se pode 
continuar a assobiar para o lado.

Telmo Azevedo
CO-FUNDADOR DE DIVERSOS 

GRUPOS DE MOBILIDADE  
ELÉTRICA NAS REDES SOCIAIS
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“

“

A proposta da Co-
missão Europeia 
para que sejam re-

duzidas a zero as emissões 
de circulação dos veículos 
novos a partir de 2035, ou 
seja, que se proíba a ven-
da de veículos com motor a 
combustão de derivados de 
petróleo a partir dessa data, 
não é exactamente novida-
de, vem na sequência dos 
anúncios de medidas seme-
lhantes de países como Ho-
landa e Reino Unido.

A ser aprovada, esta medida 
pretende atingir reduções 
de 55% até 2030, para se 
chegar aos 100% em 2035, 
dando assim um espaço 

temporal aceitável para 
os fabricantes evolu-

írem os seus modelos de negó-
cio e os veículos e soluções de 
mobilidade que disponibilizam. 
Mesmo se será certamente lon-
go demais para a urgência de re-
dução global de emissões.

Nesta proposta continua a faltar 
a aposta na mais sustentável das 
soluções: a conversão para elé-
trico de muitos dos automóveis, 
furgões, camiões e autocarros 
a combustão já em circulação e 
que ainda serão produzidos nos 
próximos anos, com a respectiva 
poupança de emissões também 
na produção e no abate, não 
somente na circulação. E para 
que, a partir do longínquo 2035, 
além dos novos, muitos dos ve-
ículos a circular sejam também 
já elétricos. Sem incentivar esta 
reutilização, tal como sem me-

didas urgentes 
no campo dos 
transportes aé-
reo e marítimo, 
será virtualmen-
te impossível 
cumprir os objectivos de des-
carbonização da mobilidade.

António Gonçalves Pereira.
PRESIDENTE DA  

ECOMOOD PORTUGAL

Nesta proposta continua a faltar a aposta na mais sustentável das soluções: 
a conversão para elétrico de muitos dos automóveis, furgões, 

camiões e autocarros a combustão já em circulação
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“
A recente propos-
ta de Bruxelas para 

reduzir as emissões de veí-
culos novos e para finalizar a 
venda de veículos a gasolina 
e gasóleo a partir de 2035 é, 
em teoria, uma boa medida, 
sabendo que em 2050 tere-
mos de atingir a neutralidade 
carbónica.

Mas, para que tal ocorra te-
mos de, na prática, criar as 
condições para:

· Diminuir o parque automóvel 
extremamente envelhecido, 
um dos maiores da Europa 
com uma média de quase 13 
anos de idade;

· Fomentar/promover/incenti-
var a aquisição de novas via-
turas

· Promover a existência de 
postos de carregamentos 
elétricos nas várias cidades 
do País e entre territórios, 

com predominância no 

interior do País, manifestamen-
te residual

· Promover a melhoria dos cen-
tros de inspeções para que 
circulem em Portugal viaturas 
menos poluentes, mas também 
com os sistemas de travagem, 
amortecimento, visibilidade, fil-
tros de partículas e catalisado-
res a funcionarem corretamente

· Sensibilizar/educar o consumi-
dor Português para os veículos 
elétricos

· Uniformizar os preços do paga-
mento da eletricidade entre os 
vários operadores

· Promover iniciativas que infor-
mem o cidadão da importância 
da preservação do meio am-
biente e do perigo já hoje vi-
sível das alterações climáticas 
e dos danos para a saúde das 
emissões dos veículos

· Criar uma rede de transportes 
públicos que desincentive o uso 
do automóvel particular e que,  
seja 100% “verde”

Nos meus mui-
tos ensaios ao 
longo dos anos 
mas nos últi-
mos 3 anos em 
particular, com várias viaturas 
elétricas deparo-me com postos 
de carregamento no interior do 
País (1 a 2 por cidade e de carre-
gamento lento – mais de 6horas 
para carregamento) o que não 
promove a aquisição de viaturas 
pelos proprietários residentes 
mas também não promove o tu-
rismo de quem já utiliza viaturas 
elétricas e se vê privado de po-
der visitar alguns territórios.

Torna-se por isso relevante que 
também ao abrigo do PRR este 
tema da transferência de moto-
res a combustão para elétricos 
seja repensado nas políticas 
publicas, mas também no setor 
privado. 

Jorge Farromba
IT PROJECT MANAGER  
NA TAP AIR PORTUGAL

A recente proposta de Bruxelas para reduzir as emissões de veículos 
novos e para finalizar a venda de veículos a gasolina e gasóleo 

a partir de 2035 é, em teoria, uma boa medida
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UM BOM EXEMPLO é a Vol-
vo, que aponta o ano de 

2030 para atingir este marco im-
portante, ao mesmo tempo que 
pretende que os veículos elétri-
cos (EV) representem 50% das 
suas vendas globais até 2025. Já 
outros fabricantes definiram um 
prazo a nível regional para apre-
sentarem uma frota totalmente 
elétrica ou projetarem novos EV 
até 2025 ou 2030.

Este recente conjunto de com-
promissos é uma grande notícia, 
uma vez que a frota global de ve-
ículos deve afastar-se do CO2 a 
um ritmo acelerado. No seu mais 
recente relatório, a Agência In-
ternacional de Energia concluiu 
que os grupos motopropulsores 
sem emissões devem represen-
tar 86% da frota global de veí-

A indústria automóvel compromete-se 
agora com um futuro totalmente elétrico

mente 15% no primeiro trimestre 
de 2021. Por ser turno, os veícu-
los totalmente livres de emissões 
representaram, respetivamente, 
quotas de 6% e 7%.

Este ano, a China está a apre-
sentar um elevado crescimento, 
após um período de estagnação 
do crescimento dos Veículos de 
Nova Energia em cerca de 6% 
no ano passado, dos quais 5% 
são veículos elétricos. Até maio, 
as vendas deste tipo de veículos 
(acumuladas) aumentaram 120%, 
representando 9% de todos os 
veículos de passageiros. O país 
‘atrasado’, os EUA, está atual-
mente a assistir a um rápido cres-
cimento da eletrificação, depois 
de ter atingido a marca dos 1,8% 
de híbridos plug-in, enquanto a 
quota de veículos 100% elétricos 

Um número crescente de fabricantes automóveis comprometeu-se agora com 
a transição para uma linha de veículos totalmente elétrica, a nível global. 

culos de passageiros até 2040 
para que a mobilidade atinja a 
neutralidade carbónica até 2050 
– cerca de duas vezes mais que a 
previsão da Bloomberg NEF.

A procura está rapidamente a 
ganhar impulso – mesmo que 
ainda fortemente subsidiada

É evidente que a transição dos 
automóveis com motores de com-
bustão interna (ICE) para os de 
propulsão elétrica entrou agora 
na parte ‘vertical’ da sua curva de 
crescimento, pelo menos na Euro-
pa e na China. Num mercado em 
retração no ano passado, a Euro-
pa viu as suas vendas de veículos 
híbridos plug-in crescerem apro-
ximadamente 140%, atingindo 
assim 11% de todas as vendas de 
veículos ligeiros – e aproximada-



atingiu 1,4%, mas tendo crescido 
até 2,3% no primeiro trimestre 
de 2021.

Para referência, a Bloomberg 
NEF prevê que os veículos hí-
bridos plug-in representem 16% 
das vendas globais de veículos 
de passageiros até 2025, 28% 
até 2030 (dos quais 25% serão 
veículos totalmente elétricos) e 
70% até 2040. É interessante re-
alçar que a projeção para 2040 
da Bloomberg NEF era de 57% 
há apenas 2 anos e 58% no ano 
passado.  É um grande salto até 
aos 70%!

Um relatório recente da EY in-
dica que a percentagem de ve-
ículos híbridos plug-in irá atingir 
50% do mix de grupos propul-
sores em 2028 na Europa, em 
2033 na China e em 2036 nos 
EUA, cinco anos mais cedo do 
que a sua previsão anterior. Para 
a Bloomberg NEF, a marca dos 
50% será atingida em 2035 para 
as vendas globais de veículos de 
passageiros.

Devemos recordar que a procura 
de EV ainda não é 100% natu-
ral. Existem elevados subsídios 
às vendas nas três regiões. Na 
Europa, os compradores de ve-
ículos elétricos podem receber 
até 11.000 euros de subsídio, no 
caso da França. Na Califórnia, es-
tes podem atingir os 10.000 dóla-
res (6.250 dólares de apoio fede-
ral + até 3.750 dólares de apoio 
estadual). Este apoio acabará por 
diminuir à medida que os veícu-
los elétricos atinjam a paridade 

de preços com os seus equivalen-
tes de combustão interna.

Indústria sob pressão crescente
A regulação exerce uma pressão 
significativa sobre os fabricantes 
para reduzirem as emissões de 
gases de efeito de estufa. Na 
Europa, as emissões médias de 
CO2 dos fabricantes têm de bai-
xar dos atuais 95 g/km para 81 
g/km em 2025, e 60 g/km em 
2030 (era de 130 g/kg até 2019) 
– a Comissão Europeia propôs 
recentemente 43 g/km em 2030, 
ou seja, menos 55% do que os 
níveis atuais.

Nos Estados Unidos, a Adminis-
tração Biden pretende restabe-
lecer objetivos agressivos seme-
lhantes aos definidos durante a 
era Obama (cerca de 105 gramas 
de CO2 até 2026). Simultanea-
mente, os fabricantes tornaram-
-se amplamente favoráveis ao 
objetivo mais ambicioso da Ca-
lifórnia, uma referência provável 
para a revisão dos objetivos fe-
derais.

Os fabricantes 

não têm outra escolha 

senão remover os 

veículos ICE da sua 

linha de produtos.
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Em paralelo, a Comissão Eu-
ropeia anunciou uma proposta 
para proibir a venda de automó-
veis com emissões de CO2 após 
2035, ao abrigo do seu ‘Green 
Deal’. Mais de 20 países – prin-
cipalmente na Europa – tinham 
anunciado, anteriormente, proi-
bições futuras da venda deste 
tipo de veículos entre 2025 e 
2040. O país mais agressivo é a 
Noruega, que deixará de permi-
tir a venda de veículos ligeiros 
com motor de combustão de-
pois de 2025. Da mesma forma, 
algumas cidades como Paris e 
Londres decidiram proibir a cir-

culação de veículos emissores de 
CO2 nos próximos anos.

Cada vez mais fabricantes 
planeiam adotar uma 
estratégia 100% elétrica

Os fabricantes não têm outra es-
colha senão remover os veículos 
ICE da sua linha de produtos. 
Existem três razões para o fa-
zerem: as vendas anunciadas e 
as proibições de circulação irão 
simplesmente fechar mercados; 
a penalização financeira pelo in-
cumprimento dos objetivos de 
CO2 continuará a aumentar (95 
euros por veículo por cada grama 
de CO2, cerca de 95 g/km na Eu-
ropa atualmente); por último, os 
fabricantes devem comportar-se 
como bons ‘cidadãos corporati-
vos’ e respeitar o seu compromis-
so com os objetivos ambientais, 
sociais e de governação, para 
bem do nosso planeta.

Alguns fabricantes têm sido su-
ficientemente ousados para 
anunciar um corte total nos seus 
veículos ICE e híbridos plug-
-in, transitando assim para uma 
gama de produtos totalmente 

elétrica na sua linha global. Por 
exemplo, é o caso da Smart 
(gama elétrica desde 2020), Vol-
vo (gama 100% elétrica em todo 
o showroom a partir de 2030), 
Cadillac (sem novos modelos a 
combustão interna a partir des-
te ano) ou Jaguar (sem qualquer 
modelo a combustão interna de-
pois de 2025). Para estes fabri-
cantes, faz sentido limitar o mix 
de propulsão, tendo em conta os 
seus volumes.

Outros comprometeram-se com 
a eletrificação em regiões espe-
cíficas, sendo a Europa o local 
onde a transição é mais agressi-
va. Nesta categoria, temos, por 
exemplo, o caso da Opel (100% 
de EV até 2028), da Ford (100% 
de EV até 2030) ou de marcas 
como Volkswagen e Audi (100% 
de EV até 2033); todas estas qua-
tro marcas nos seus showrooms 
europeus. Não foram comunica-
das calendarizações específicas 
similares para os EUA ou a China, 
embora a Audi tenha divulga-
do que todos os seus produtos 
introduzidos no mercado após 
2028 serão totalmente elétricos.

Por seu turno, outros fabricantes, 
porventura menos empenha-
dos ou menos ‘vocais’, apenas 
se comprometeram com quotas 
futuras para veículos plug-in ou 
elétricos. Por exemplo, a Stellan-
tis prevê uma quota de 70% de 
híbridos plug-in na Europa e 35% 
nos EUA até 2030 (⅘ como veícu-
los elétricos), com um roteiro ro-
busto de eletrificação destinado 
a proporcionar flexibilidade no 
que diz respeito ao mix de pro-
pulsão. Já a Renault é mais ambi-
ciosa, apresentando um objetivo 
de 30% de veículos totalmente 
elétricos na sua gama global, até 
2025, e 90% até 2030. A Daimler 
anunciou há seis meses que os 
veículos híbridos plug-in repre-
sentarão 50% das suas vendas 
globais em 2030, e que, em si-
multâneo, abandonará este tipo 
de automóveis nesse mesmo 

Os fabricantes 
japoneses têm sido os 

menos interessados em 
retirar os motores de 

combustão interna das suas 
gamas de produtos.
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ano. A Skoda (Grupo VW) proje-
ta 50-70% para o seu mix de ve-
ículos elétricos até 2030, ao pas-
so que a BMW pretende atingir 
50% desta tipologia de veículos 
até 2030.

Os fabricantes japoneses têm 
sido os menos interessados em 
retirar os motores de combus-
tão interna das suas gamas de 
produtos. A Honda tem falado 
em veículos híbridos plug-in (in-
cluindo EV com pilhas de com-
bustível) que representam 40% 
das suas vendas em 2030 e 80% 
em 2035 (nos principais merca-
dos), e na eliminação progressi-
va dos motores a combustão em 
todos os veículos novos após 
2040. No entanto, a Toyota tem 
sido até agora a mais relutante 
de todos os grandes fabrican-
tes, mantendo a sua posição de 
que os ICE têm futuro.

Fabricantes impulsionam o 
compromisso financeiro com a 
eletrificação

Os fabricantes canalizaram fun-
dos massivos para I&D, de forma 
a alargarem a sua gama de veícu-
los elétricos. Segundo a consulto-
ra AlixPartners, os investimentos 
em veículos totalmente elétricos 
ao longo do período 2021-2025 
poderá totalizar 330 mil milhões 
de dólares, um aumento de 41% 
em relação à perspetiva a cinco 
anos do ano anterior. Por exem-
plo, a General Motors aumentou 
o seu orçamento em aproxima-
damente 30%, relativamente à 
projeção de novembro de 2020, 
e 75% em relação aos níveis pré-
-pandémicos. É compreensível 
que os fabricantes estejam ago-
ra a trabalhar com os regulado-
res para assegurar um aumento 
massivo da procura, de modo a 

gerar um ROI razoável sobre es-
tes esforços.

Tais acordos são também cada 
vez mais acompanhados por 
compromissos correspondentes 
que visam eliminar duas grandes 
restrições: a produção de bate-
rias e a rede de carregamento. 
Nos próximos anos, serão gastos 
milhares de milhões de dólares 
com o objetivo de se aumentar 
a capacidade em ambas as fren-
tes. É interessante verificar que 
os fabricantes estão cada vez 
mais empenhados no fabrico de 
baterias e, em menor medida, na 
rede de carregamento. Os esfor-
ços na primeira destas duas áreas 
visam dominar uma tecnologia 
fundamental (e um centro de cus-
tos significativo), enquanto que, 
na segunda, pretendem assegu-
rar que as pessoas vão realmente 
comprar os seus novos modelos.

Num mercado em
retração no ano passado, 

a Europa viu as suas 
vendas de veículos 

híbridos plug-in crescerem 
aproximadamente 140%.
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EntrevistaPARA VER

Os transportes públicos cole-
tivos são uma quota muito im-
portante do processo de des-
carbonização, por isso é muito 
importante que os cidadãos adi-
ram a estes meios. No entanto, 
para muitos, os tempos de espe-
ra e de viagem não compensam. 
Como é que o PAN vê que esta 
situação possa ser invertida?

No nosso entendimento não são 
só os tempos de espera (o que 
normalmente significa que há 
um fraco número de rotas dispo-
níveis), por isso defendemos um 
maior aumento de rotas. Defen-
demos também que os próprios 
transportes públicos sejam mais 
confortáveis. 

Uma das nossas propostas que 
foi ‘proposta-bandeira’ para o 
Programa das Legislativas 2019 
tem a ver com a ligação a cada 
capital de distrito pela ferrovia. A 
ferrovia foi o meio de transporte 
público do passado e é do futuro 
e nós, no nosso país, não temos 
tido a capacidade de olhar para 
a ferrovia como um transporte 
efetivamente do futuro. 
O próprio transporte fluvial preci-
sa de ser melhorado. Precisamos 
de uma terceira ponte – até que 
fosse específica para transportes 
públicos para atravessar o Tejo 
– dentro da área metropolitana 
de Lisboa. Para nós, este conjun-
to de propostas é o que visa a 
melhoria dos transportes públi-

Entrevista a 

Nelson 
Silva, 
Deputado 
Parlamentar 
pelo PAN

cos e, consequentemente, para 
as pessoas os adotarem, porque 
aqui em Lisboa até estamos ser-
vidos q.b. de transportes públi-
cos, mas vamos, por exemplo, à 
Moita, a Sintra ou a Odivelas e 
já não temos a mesma situação, 
onde obrigatoriamente temos 
de utilizar o carro ou a bicicleta.

Os incentivos fiscais à compra 
de veículos elétricos são mui-
tas vezes o fator decisivo no 
momento de ponderação para 
muitos portugueses. Como vê 
o PAN estes incentivos fiscais 
em termos de benefícios e de 
duração?

Acreditamos que não é por causa 

O Green Future esteve nos jardins 

da República para conversar 

com Nelson Silva, que nos deu 

a conhecer os planos do PAN 

em matéria de sustentabilidade, 

energia e mobilidade.
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dos incentivos, quer fiscais, quer 
a nível de apoio direto, como é o 
caso dos carros elétricos, que as 
viaturas se vão massificar. Obvia-
mente que dão jeito, porque o 
preço dos carros e motas elétri-
cas ainda é muito elevado, mas a 
verdade é que com uma rede de 
carregadores, uma melhoria das 
condições para o uso da viatura 
elétrica, quer a nível de parquí-
metros, quer a nível da Via Ver-
de – ter uma taxa especial, por 
exemplo –, só assim é que con-
sideramos que o automóvel elé-
trico e a mota elétrica se podem 
massificar. 

Os incentivos funcionam até cer-
to ponto e dão um ímpeto ini-
cial, mas se tivéssemos todas es-
tas condicionantes e variáveis já 
satisfeitas, nós acreditamos que 
a massificação estaria já noutro 
patamar. 

O hidrogénio assume um papel 
central na transição energética. 
Qual é a perspetiva do PAN so-
bre este novo modelo energé-

tico, tendo em conta todos os 
fatores da sua produção?

Isto é uma questão muito polé-
mica em todas as forças políticas 
e o PAN não é exceção. De fac-
to, o hidrogénio é uma solução 
interessante a nível teórico, mas 
mesmo aquilo que se chama o 
hidrogénio verde, cujo processo 
é alimentado por energia 100% 
renovável, vai um pouco contra 
a lógica de estarmos a instalar 
centrais fotovoltaicas para ser-
mos soberanos a nível energéti-
co, mas depois muita da energia 
gerada por essas centrais foto-
voltaicas vai para a produção 
de hidrogénio, para as refinarias 
onde ele é produzido, porque 
obviamente o hidrogénio para 
ser produzido, o processo de 
eletrólise, precisa de grandes 
quantidades de energia elétrica 
e, por isso,  estamos a dar num 
lado mas vamos retirar noutro e 
até que ponto isto faz sentido? 

Depois também temos a ques-
tão das cadeias de distribuição e 

a do hidrogénio fere um concei-
to que, para o PAN, é fundamen-
tal: a democratização e descen-
tralização de energia. Enquanto 
o hidrogénio mantém o mono-
pólio energético como está, não 
vamos assegurar aos consumido-
res energia mais barata, apesar 
de a produção poder ser mais 
barata com energias renováveis 
e isso obviamente preocupa-nos 
e também é uma vertente pela 
qual estamos a lutar.

O hidrogénio faz sentido para na-
vios, aviões, camiões de merca-
dorias, mas nós achamos que se 
deve apostar na investigação de 
novas tecnologias de baterias.

A ferrovia foi o meio de 
transporte do passado e é o do 
futuro e nós, no nosso país, não 

temos tido a capacidade de olhar 
para a ferrovia como um transporte 

efetivamente do futuro.

NÃO PERCA a entrevista  completa
 em breve em www.greenfuture.pt 
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EntrevistaPARA VER

ção energética com a eletrifica-
ção do transporte individual está 
a trazer desafios e novas ques-
tões que estão a ser pouco de-
batidas. 

Se nos limitarmos a fazer a tran-
sição dos motores de combustão 
interna para os motores elétri-
cos, isso vai trazer, no local em 
que eles são utilizados, menos 
emissões e um transporte indi-
vidual com menos impacto no 
local onde ele é feito, mas se 
olharmos para a contabilização 
geral global, desde a cadeia de 
produção até à economia circu-
lar, a equação é muito mais com-
plexa do que pode ser resultante 
de alguns discursos. 

Portanto este é um assunto im-
portante, é um assunto mais com-
plexo do que parece, que deve 

ser olhado com muita responsa-
bilidade e que tem antes dele um 
aspeto que, para nós, é decisivo 
e que nunca é de mais trabalhar: 
a matéria do transporte coletivo, 
porque mais do que termos 300 
veículos de motor elétrico, é ter-
mos essas 300 pessoas a utiliza-
rem um comboio ou outro trans-
porte coletivo, e aí as vantagens 
ambientais são muito mais. 

O PCP defende a ideia de aces-
sibilidade e gratuitidade dos 
transportes públicos coletivos. 
E, de facto, este setor tem uma 
grande influência nas emissões 
de carbono, ainda que as em-
presas comecem já a alterar a 
sua frota para veículos elétricos 
ou a gás natural. Considera que 
o facto de os transportes serem 
gratuitos seria suficiente para 
‘converter’ os cidadãos à mobi-

Qual é a perspetiva do PCP so-
bre a mobilidade elétrica e os 
atuais benefícios fiscais? Consi-
dera que são fundamentais para 
que os cidadãos considerem, 
efetivamente, a transição para 
os veículos elétricos e de mobi-
lidade suave?

Eu diria que a montante da dis-
cussão e da reflexão sobre a fonte 
de energia que alimenta o trans-
porte individual, acho que deve 
ser acentuado um debate sobre o 
transporte individual vs. transpor-
te coletivo. 

Julgo que fazermos uma transi-

Entrevista a Bruno Dias, 
Deputado Parlamentar pelo PCP

Bruno Dias explicou ao Green 
Future as propostas do PCP 
num futuro mais sustentável
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lidade coletiva ou adotariam, a 
par desta, outras medidas?  
 
Essa é uma das questões essen-
ciais, não é a única. Se nós tivés-
semos os transportes gratuitos 
onde eles existem hoje, uma 
enorme fatia da população por-
tuguesa ia ficar na mesma sem 
transportes. Portanto, nós temos 
uma proposta de um caminho 
que é preciso fazer gradualmente 
no nosso país para a desmercan-
tilização do transporte público. 
Tal como nós temos, enquanto 
país, enquanto comunidade, te-
mos muito a ganhar que a edu-
cação seja gratuita, que a saúde 
seja gratuita, porque se não fosse 
gratuita a saúde saía mais caro a 
todos nós, saía mais caro à eco-
nomia, saía mais caro ao país, se 
a saúde não fosse gratuita. Es-
tou convencido de que daqui a 
alguns anos alguém dirá o mes-
mo dos transportes, que é “Se os 
transportes não fossem gratuitos 
era mais caro ao país”. Porque, 
neste momento, é mais caro nós 
precisarmos tanto do transporte 
individual mas, como dizia, esta 
não é a única questão. É uma 
questão importante trabalharmos 
no sentido de investir para des-
mercantilizar o transporte público 
e torná-lo acessível a todos, não 
apenas numa questão de tarifá-
rio, mas também numa questão 
de oferta. É essencial o reforço da 
oferta; é chegar com o transpor-
te público às pessoas e regiões 
onde não existe essa oferta.

Além disto, é muito importante 
a regularidade dos transportes. 
Sabermos com o que podemos 
contar. 

A par dos veículos elétricos, 
surge também o hidrogénio 
como uma opção de forneci-
mento de energia aos veículos. 
Qual é a perspetiva do PCP so-
bre o consumo de hidrogénio, 
tendo em conta o impacto am-
biental da sua produção?

O problema do hidrogénio é 
uma questão política ou econó-
mica. Ou seja, qual é o efeito 
dominó em termos de necessi-
dades de investimento quando 
se fala nesse novo paradigma de 
transição energética? 

Um dos problemas que temos 
apontado em relação às experi-
ências do nosso país em matéria 
de política energética tem a ver 
com a necessidade do nosso país 
em passar de uma energia para a 
outra muito rapidamente. Em ter-
mos de maturidade das tecnolo-
gias,  os prazos são politicamente 
muito curtos em termos de ciclo 
de investimento, como foi o caso 
das redes de energia na parte da 
eletricidade e das renováveis.

Ora, o investimento feito por 
todos nós, consumidores e Es-
tado, num sistema de produção 
de energia elétrica por fontes 
renováveis está a dar vantagens 
ao consumidor do ponto de vis-
ta dos preços e tarifários. Mas 
precisamente quando estamos a 
ter retorno do nosso investimen-
to, surge o hidrogénio. Come-

ça tudo do princípio, temos de 
entrar outra vez com um investi-
mento muito forte. 

Nós não somos contra o investi-
mento em novas tecnologias. A 
questão é que esse investimen-
to tem a necessária avaliação do 
chamada relação custo-benefí-
cio. Portanto, há aqui um inves-
timento muito importante e va-
mos ver quem é que o vai pagar. 
Não é que seja mau, mas às ve-
zes uma boa ideia transforma-se 
num mau negócio, pelo menos 
para a população, para o país e 
para a economia nacional. Isso 
tem acontecido demasiadas 
vezes e é importante que não 
aconteça também a propósito 
desta oportunidade.     

NÃO PERCA a entrevista  completa
 em breve em www.greenfuture.pt 

É essencial o reforço 

da oferta; é chegar com 

o transporte público às 

pessoas e regiões onde 

não existe essa oferta.
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A mais antiga
forma de turismo

Ecoturismo

Peregrinar é hoje aceite como a mais 
antiga forma de turismo. Se olharmos para 
a história, vemos que a espécie humana 
se deslocava, viajava, por três razões 
fundamentais: território, recursos e algo de 
intangível.
A busca do imaterial, a tentativa de estar 
mais próximo do divino, a busca de si 
próprio, poderá ter estado na origem do 
fenómeno que se passou a chamar de 
peregrinação e que é hoje colocado no 
compartimento do Turismo Religioso.
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DAREMOS A conhecer dois 
relatos de duas experiências 

diferentes. O primeiro texto é da 
autoria de Pedro Vasconcelos, que 
repetiu a experiência 11 vezes.
O segundo é de Andreia Pereira, 
que nos conta a sua aventura de 
bicicleta. 

Peregrinar até Santiago de 
Compostela

Peregrinar é um ato místico, 
aceite pela generalidade das 
religiões. A tradição muçulma-
na apela aos crentes que, pelo 
menos uma vez na vida, repitam 
a viagem que Maomé fez entre 
Meca e Medina, as duas cidades 
sagradas do Islão. De acordo 
com a religião cristã, ainda na 
Idade Média, eram três os des-
tinos que o bom devoto deveria 
cumprir. 

Ao Túmulo de São Pedro, em 
Roma, e quem cumprisse este 
caminho era chamado de “Ro-
meiro” e devia-se fazer acompa-
nhar de uma cruz, ou um báculo.
Jerusalém, onde os fiéis deve-

riam, pelo menos uma vez na vida, 
visitar o túmulo de Cristo. Quem 
cumprisse este caminho, deveria 
fazer-se acompanhar de uma folha 
de palmeira, numa alusão à rece-
ção que Jesus teve quando entrou 
na cidade. Estes ’viajantes‘ seriam 
chamados de “Palmeiros”.
Santiago de Compostela, onde 
permanece o túmulo que se diz 
ser do apóstolo, é o destino de 
todos quantos se fazem identificar 
por uma concha de vieira e esses 
ficaram para sempre como “Pere-
grinos”.

No entanto, a tradição de ’peregri-
nar‘ a Santiago será ainda anterior 
ao Cristianismo. Plínio, o Velho, es-
creveu sobre o estranho costume 
que os povos da Galécia tinham 
de caminhar até ao local onde a 
terra acaba (Finisterrae) apenas 
para contemplarem o Mar Tene-
broso, que hoje conhecemos por 
Oceano Atlântico.
Na atualidade, a peregrinação a 
Santiago, por motivos religiosos, 
é aceite sendo realizada a pé, a 
cavalo, ou de bicicleta. Vamos de-
bruçar-nos sobre o caminho que 

se faz caminhando, ou pedalando.

Caminhando até Santiago de 
Compostela

Entendo o Caminho de Santia-
go como uma experiência, como 
uma descoberta, como a ’entra-
da‘ no espaço diferente, numa 
realidade diversa da do nosso 
quotidiano e isso acontece por-
que viajamos a pé.

Costumo dizer que a pé, em qua-
tro dias, cobrimos a mesma dis-
tância que numa bicicleta fazemos 
num dia – se estivermos bem pre-
parados – ou numa hora de carro, 
independentemente da nossa for-
ma física.

Ora quando viajamos de carro 
ou de avião, olhamos de longe 
uma paisagem que desfila rápi-
da, quando viajamos a pé vemos 
o detalhe que lentamente cresce 
e vem ao nosso encontro. A per-
cepção que temos do tempo e da 
distância, a percepção temos dos 
objectos e das pessoas é, dessa 
forma, diferente.
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O Caminho de Santiago permite-nos viver esta expe-
riência e, simultaneamente, viajar pela história, pela 
natureza, ou pura e simplesmente termos tempo de 
qualidade connosco e com quem por ali, tal como 
nós, passa.
Permite-nos disfrutar da luz que se reflete na gota 
de orvalho que está presa na teia que a aranha 
construiu entre duas fiadas de arame farpado. Per-
mite-nos sentir o ar a correr pela cara, os odores do 
bosque e por vezes outros. Permite-nos sair para 
um confortável desconforto e trilhar caminhos ve-
lhos como as crenças, até à meta que será a Praça 
do Obradoiro para quase todos e o cabo de Finis-
terra para alguns.

Quando começa o caminho? 

O caminho deve começar antes ainda de se partir, 
pelo menos com uns três meses de antecedência. 
Quanto melhor estivermos preparados, menos pos-
sibilidades teremos de ter uma lesão, ou contratem-
po, que vá dificultar, ou mesmo fazer o caminho ter-
minar demasiado cedo.

Devemos começar com caminhadas e tentar que 
sejam cada vez mais longas. Se for possível usar-
mos caminhos de monte, com subidas e descidas 
tanto melhor. ’Rodar‘ as botas é outra medida que 
devemos tomar, caminhar com as botas que vamos 

usar, para nos adaptarmos a elas e elas se moldem 
ao nosso pé. Por fim, antes de partirmos, devemos 
usar a mochila com um peso semelhante ao que va-
mos usar na caminhada.
Às costas não devemos levar mais do que dez por 
cento do nosso peso e por isso há que ser selectivo 
e levarmos o meramente indispensável. 

No meu caso, levo três mudas de roupa para ca-
minhar. Uma barra de sabão, que é sempre mais 
leve do que uma muda de roupa a mais. Um casaco 
polar, um impermeável, um par de sapatilhas leves, 
para quando não estou a caminhar, um impermeá-
vel, um kit de higiene e um kit de primeiros socor-
ros, onde não podem faltar pensos para as bolhas 
dos pés… mesmo que eu não precise, de certeza 
que vou encontrar alguém que vai precisar.

Na altura de caminhar é fundamental escolher mui-
to bem o que se leva nos pés – apesar de tudo vão 
ser o nosso meio de transporte por alguns dias, ou 
semanas e por isso há que cuidá-los. Um bom par 
de meias, dessas de desporto, sem costuras, feitas 
para caminhadas longas e com fibras anti-transpi-
rantes é tão importante quanto um par de botas.
O calçado é, normalmente, um tema de discussão, 
pois há quem defenda o uso de sapatilhas e até de 
sandálias durante a caminhada. Pessoalmente prefi-
ro um bom par de botas; é certo que é mais quente, 

Ecoturismo
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mas em contrapartida defende o tornozelo de en-
torses e pancadas, defende mais eficazmente a sola 
dos pés das pedras que vamos encontrar e quando 
chove (sempre chove no noroeste da Península Ibé-
rica) e garante uma impermeabilização que nenhu-
ma sapatilha atinge.

Antes ainda de partir há que fazer algumas opções: 
que caminho seguir? Há vários, desde o tradicio-
nal Caminho Francês, com os seus 700 quilómetros 
desde Saint-Jean-de-Pied-de-Port até Santiago de 
Compostela, até aos belíssimos 300 quilómetros do 
Caminho Primitivo, ou aos curtíssimos 80 quilómetros 
do Caminho de Finisterra, que aconselho vivamente a 
quem quer ter uma primeira experiência do Caminho. 

Em Portugal, os mais tradicionais são o Caminho Por-
tuguês da Costa e o Central, embora esteja neste 
momento a ser feito um grande esfoço de promoção, 
com o Caminho Minhoto Ribeiro, com partida de Bra-
ga e chegada à Praça do Obradoiro, em frente à fa-
chada da Catedral.

Uma viagem de 250 quilómetros começa com um 
passo.

Partamos da Sé do Porto à descoberta do Caminho 
Central, que em tantos momentos segue um traçado 
muito próximo de uma velha estrada romana. Para 
trás fica a velha Cale, que aos nossos dias chega com 
o nome de Vila Nova de Gaia, seguimos o Itinerário 
XXXI em direcção a Rates onde nos espera a bela igre-
ja românica de São Pedro de Rates. 
Segundo a lenda, Santiago passou por ali, tendo or-
denado Pedro de Rates como o primeiro bispo da Pe-
nínsula Ibérica, que se fixou em Braga no ano 45 da 
nossa Era.

A bela igreja românica de Rates vai ficando para trás e, 
a partir desse momento, o Caminho vai-se tornando 
cada vez mais rural. Para trás começam a ficar bosques 
frescos, pontes que se mantém em funcionamento há 
mais de dois mil anos e chegamos a Barcelos. 

Depois, até Ponte de Lima é mais um dia, com uns 
30 a 35 quilómetros, pois depende de onde se par-
te e onde se termina. O ritmo é marcado por cada 
um, nem mais depressa, nem mais devagar. 

As motivações de cada um podem também divergir 
e optar por uma caminhada mais frugal, com refei-
ções rápidas e tiradas longas, ou mais epicurista, 
em pleno coração da região dos vinhos verdes, com 
bacalhau cozinhado de 999 maneiras e tantos ou-
tros pratos minhotos, famosos por obrigarem a lon-
gas sestas.

A partir de Ponte de Lima o Caminho fica mais duro. 
A subida da Serra da Labruja obriga a esforço redo-
brado e esse é o primeiro momento em que vamos 
achar que fizemos muito bem em levar connosco 
um par de bastões de caminhada, ou fizemos muito 
mal em não levar.

A meio da subida de Labruja vamos encontrar a 
Cruz dos Franceses. Em 1809, durante a Segunda 
Invasão Francesa, um grupo de soldados de Napo-
leão foi emboscado pela população local. O desti-
no das tropas francas dá também o nome de Cruz 
dos Mortos ao monumento.

O percurso sobe sempre até à Portela e Espanha é 
já ali ao fundo. 

A fronteira é cruzada na velha ponte de ferro rodo-
-ferroviária, que parece beber inspiração na Ponte 
de Viana do Castelo, essa construída por Gustave 
Eiffel. Vale bem a pena investir algum tempo nas 
duas margens do Minho. Valença de um lado, Tuy 
do outro, remetem-nos para tempos em que era 
mais importante erguer muros do que que construir 
pontes.

Depois de Tuy o Caminho segue por uma versão, mais 
recente, mas bem mais interessante do que a anterior 
marcação, que seguia paralela a uma estrada do Par-
que Industrial de Porriño. A nova versão é mais dura, 
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com subidas e descidas mais acentuadas, mas muito 
mais interessante do que andar uma hora a ver pavi-
lhões industriais.

Seguimos por Redondela, a caminho Pontevedra e do 
seu Centro Histórico que merece uma paragem, ali 
mesmo com a Igreja da Virgem do Camiño a dois pas-
sos. Antes ainda, passamos por Ponte Sampaio e se 
tivermos a sorte de ali ver o amanhecer, com as águas 
calmas da ria a reflectirem os raios do sol madruga-
do, vamos dar por bem empregue o tempor. Também 
neste local há memórias de combates contra tropas 
napoleónicas.

O caminho é enrugado e marcado por bosques ora 
verdes, ora atapetados a ouro, de acordo com a épo-
ca do ano em que por ali passamos. Muros velhos 
e de um verde sedoso acompanham-nos junto com 
castanheiros frondosos, que ora dão sombra, ora ser-
vem de guarda-chuva, pois sempre chove no noroes-
te peninsular.

Caldas de Reyes oferece-nos mais um centro históri-
co rico. Apesar de tudo estamos a caminhar por onde 
existiu a Via XIX e nesses tempos, em que os romanos 
por ali andavam, esta era Aquae Celenae, a 10 milliae 
(16 quilómetros) da Iria Flavia que chega até nós com 
o nome de Padrón.

Padrón é um dos locais centrais para o Caminho. Len-
da e história cruzam-se nesta cidade, onde segundo 
reza a lenda, atracou a barca que transportou os restos 
mortais do Apóstolo desde o porto de Jafa, no extremo 

oriental do Mediterrâneo, até à desembocadura do Rio 
Ulla. Segundo essa mesma lenda, na igreja de Santiago 
está guardada a pedra a que foi amarrada a barca.

Estamos a uma jornada de Santiago de Compos-
tela e foi também daqui que partiu o Bispo Teo-
domiro ao encontro de uma misteriosa tumba, que 
terá sido descoberta por Pelaio, um eremita que no 
bosque do Libredón viu um campo iluminado pelas 
estrelas, o Campus Stelae. Teodomiro reconheceu a 
tumba como sendo de Santiago e Afonso II das As-
túrias, o Casto, partiu de Oviedo, tendo-se tornado, 
oficialmente, no primeiro peregrino a Santiago de 
Compostela. 

História e lenda caminham connosco de mãos da-
das, pelo último dia do caminho. Santiago de Com-
postela parece querer fugir-nos nos meandros das 
veredas e no sobe e desce de linhas de água e al-
cantilados, que nos lançam nas últimas provações. 

Depois entramos no limite urbano e é sempre a subir, 
por um quilómetro e meio, ou dois. Este é talvez o 
dia mais difícil do Caminho, o dia em que as emo-
ções se instalam como um carrocel que não para. É 
entrar na Rua do Franco, já em pleno centro históri-
co, é ter a meta já ali, é chegar e ter a certeza de que 
amanhã vai ser diferente. Vamos começar a regressar 
à realidade do quotidiano, do trânsito e da app que 
não abre, do smartphone que não se cala.

Depois de amanhã, certamente começamos a so-
nhar com o próximo caminho.

Ecoturismo
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Pedalando até Santiago de Compostela
Texto de Andreia Pereira

’Bicigrinar‘ é substituir as botas pelas rodas da bicicle-
ta, considerada o veículo de transporte mais utiliza-
do em todo o mundo e sem emissões de gases po-
luentes durante a locomoção. Está contemplado nas 
normas da credencial do peregrino com o dobro dos 
quilómetros exigidos a quem caminha para dar direito 
à emissão da ’Compostela‘. Assim, um peregrino terá 
que percorrer no mínimo 100 quilómetros e um bici-
grino terá que pedalar no mínimo 200 quilómetros.

Pedalar até Santiago de Compostela é na, minha 
experiência, algo que deve ser feito em modo con-
templativo. Não é uma corrida ou competição.
“La tortuga puede hablar más del caminho que la 
liebre”
(Khalil Gibran) 

As subidas de ritmo lento são, muitas vezes, feitas à 
mesma velocidade de quem caminha e, por vezes, 
até de modo mais lento com o veículo às costas, 
como é o caso de alguns trilhos da Serra da Labruja.
As descidas de pedras soltas fazem as delícias dos 
amantes de BTT, o vento ou a chuva no rosto, os 
cheiros da floresta, os saltos nos cursos de água são 
toda uma dinâmica entre o corpo e a natureza, tudo 
células da mesma matéria. Fazer esta imersão em família, com crianças, é um 

desafio motivador, porque o que se recebe é mui-
to maior do que o que se dá. É uma oportunidade 
ímpar de todos juntos percebermos que o caminho 
simboliza a vida; que vão existir subidas difíceis 
compensadas pelas vistas maravilhosas do topo da 
montanha, que, às vezes, o caminho vai ser plano, 
mais monótono mas com árvores frondosas que 
proporcionam frescura como se estivéssemos num 
mundo paralelo de elfos, fadas e duendes, e que 
na vida também vão existir descidas bem divertidas 
para usufruir, ter prazer, dar algumas quedas e esfo-
lar os joelhos.

A meu ver, dar esta oportunidade à criança é dar 
ferramentas para crescer, evoluir na espiritualidade 
e gratidão pela vida, trabalhar a resiliência, perce-
cionar as pequenas coisas e concluir que a viagem 
é sempre para dentro.
Preparar o caminho com crianças começa muito an-
tes, nos treinos de resistência em cima da bicicleta 
e no desapego pelos objetos do dia a dia. Menos 
é mais!

Na mochila seguem duas mudas de roupa, uma das 
quais é técnica com almofada no rabo e outra para 
vestir no fim do dia e descansar, uns chinelos de 
dedo, uma toalha de microfibra, um sabão que dá 
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para lavar tudo o que for preciso, escova de dentes, 
creme para as assaduras, saco cama, papel higiéni-
co e câmara de ar suplente. Os restantes itens para 
a bicicleta vão nas mochilas dos crescidos, e depen-
dem do grau de desapego de cada um. Quero com 
isto dizer que eu posso viajar sem ferramenta, con-
fiando que não vou ter problemas de maior ou que 
sempre haverá alguém no caminho para me ajudar, 
outros bicigrinos ou oficinas…

O objeto mais importante e imprescindível sempre 
que estamos em movimento é o capacete.

São as crianças que imprimem o ritmo ainda que 
estimuladas pelo ritmo dos adultos, e confirmo 
que subi muitas ladeiras a empurrar duas bicicletas, 
aproveitando para fazer o treino de braços…

O nível de planeamento também pode variar bas-
tante conforme a sede de aventura e imprevisibi-
lidade que cada um pretende e, por isso mesmo, 
desta vez o caminho brindou-nos com uma noite ao 
relento por falta de sítio para dormir em Ponteve-
dra, e uma noite nos claustros da praça junto à Ca-
tedral de Santiago por ser uma data tão especial…
Está feito o Caminho Central em ano jubilar com-
postelano que se celebra sempre que o dia 25 de 
Julho coincide com um domingo, que acontece a 
cada seis, cinco, seis e onze anos, instaurado pelo 
Papa Calixto II em 1126.

A simbolizar a dureza do caminho, no dia 31 de De-
zembro do ano que antecede o jubileu, o arcebis-
po de Santiago bate três vezes com um martelo de 
prata do lado de fora no muro que dá acesso à Por-
ta Santa, que permanecerá aberta durante os doze 
meses seguintes.

Seguramente vai ficar na memória de graúdos e 
miúdos...

Na viagem de regresso a casa o tema central é: que caminho vamos fazer a seguir?

Ecoturismo
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OpiniãoCOLUNA DE

O FACTO DE essas diferenças 
entre política e negócios, 

entre empresas e responsáveis 
de planeamento serem geral-
mente ignoradas já não deveria 
ser aceite. Quer se trate de tra-
jetos, acessos ou meios de trans-
porte, a mobilidade das mulhe-
res difere significativamente da 
mobilidade dos homens e isso 
reflete-se particularmente nos pa-
drões de mobilidade do dia a dia:

Trajetos mais complexos:

Os homens tendem a percorrer 
trajetos simplesmente estrutu-
rados, tendencialmente percur-
sos entre o trabalho e lazer. Já 
os caminhos que as mulheres 
percorrem são mais comple-
xos e multifacetados – tal como 
o seu quotidiano, que ainda se 
caracteriza por um maior envol-
vimento na organização familiar, 

especialmente no que diz respei-
to aos próprios filhos e aos seus 
pais (e sogros).

As mulheres são, portanto, força-
das a realizar muitas tarefas num 
curto período de tempo. Tam-
bém fazem várias paragens a ca-
minho do trabalho para casa, por 
exemplo, na creche, no ATL, no 
supermercado ou no clube des-
portivo dos filhos.

Distâncias mais curtas:

As mulheres percorrem em mé-
dia 33 quilómetros por dia – me-
nos 13 quilómetros do que os 
homens – conduzem menos e 
as distâncias médias diárias de 
transporte público e bicicleta 
também são menores. Isto deve- 
se, principalmente, ao facto de 
os homens percorrerem cerca 
do dobro da distância para o tra-

As peculiaridades da 
mobilidade feminina são 
por vezes evidentes, mas, 
na maior parte, veladas. O 
conhecimento das muitas 
pequenas e grandes 
diferenças, das diversas 
necessidades e exigências é 
um pré-requisito essencial 
para a melhoria sustentável 
de todo o sistema de 
mobilidade. 

Mobilidade no feminino
mais mobilidade 

para e por 
mulheres
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balho do que as mulheres e ao 
facto de as mulheres tenderem a 
procurar empregos na área local 
para poderem levar a cabo tra-
balho não remunerado.

Obstáculos na infraestrutura:

Embora as mulheres percorram, 
em média, distâncias mais cur-
tas do que os homens, elas pre-
cisam de um período de tempo 
semelhante para as suas deslo-
cações, porque são mais depen-
dentes de transportes públicos. 
Isto significa caminhos longos e 
complicados para o transporte 
público, longos tempos de es-
pera para troca entre transportes 
e uma infraestrutura totalmente 
inadequada para mães que via-
jam com crianças. As mulheres (e 
todos os que se preocupam com 
o trabalho) são, portanto, mais 
dependentes de um sistema de 
transporte altamente flexível que 
reduza o stress e o esforço. Isto 
também inclui percursos pedes-
tres e ciclovias bem integrados, 
que devem ser projetadas de 
forma a que a mobilidade das 
crianças seja segura e descom-
plicada.

Desvantagens do automóvel:

A grande maioria dos carros está 
registada em nome dos homens, 
que são claramente os principais 
utilizadores – enquanto as mu-
lheres, geralmente, têm apenas 
o segundo carro (caso haja). Pa-
ralelamente, os utilizadores de 
transporte público são maiori-
tariamente mulheres, cerca de 
66% em todo o mundo.

Mentalidade multimodal:

Como as mulheres têm menos 
acesso ao carro, precisam de 
organizar as suas deslocações 
de forma mais eficiente. A mul-
timodalidade faz parte do seu 
dia a dia: a pé, de bicicleta, às 
vezes de carro, mais frequente-

mente de transportes públicos. 
O acesso fácil e sem barreiras a 
uma ampla variedade de meios 
de transporte é um pré-requisito 
para uma boa organização quo-
tidiana.

Gestão de deslocações 
stressantes:

As mulheres que articulam o tra-
balho remunerado com as tarefas 
não remuneradas têm de ter a 
noção das horas o tempo todo. 
Pontualidade e capacidade de 
organização são requisitos impor-
tantes para o planeamento das 
suas deslocações. Os seus com-
promissos e os das crianças de-
vem ser combinados e harmoni-
zados da melhor forma possível.

Ansiedade feminina:

A chamada last mile, o último 

troço do caminho até casa, de-
fine a escolha das mulheres do 
meio de transporte, mais do 
que a dos homens. Ainda estarei 
na cidade depois do trabalho? 
Onde fica a paragem? Como 
volto para casa desde a paragem 
do autocarro? Os motivos destas 
questões são vários: desde ruas 
mal iluminadas no caminho para 
casa a intrusos durante uma cor-
rida no parque, perseguição ou 
abordagens indecentes.

Lacunas na divisão de género:

O facto de as mulheres não esta-
rem entre as primeiras a adotar 
novos serviços de mobilidade é 
claro no tópico da mobilidade 
partilhada (carros, scooters). À 
primeira vista, isto pode ser sur-
preendente, já que as mulheres 
tendem a dar mais valor à mo-
bilidade sustentável do que os 

A grande maioria dos carros é registada em nome 
dos homens, que são claramente os principais 

utilizadores - enquanto as mulheres, geralmente, 
têm apenas o segundo carro (caso haja).
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homens – e também estão dis-
postas a gastar mais dinheiro 
com isso. No entanto, a reali-
dade da mobilidade partilhada 
parece diferente: mais de 60% 
das ofertas de car sharing são 
usadas por homens. Um cenário 
semelhante emerge na área da 
micromobilidade: apenas 25% 
a 33% das ofertas de ciclomo-
tores ou scooters partilhadas 
são usadas por mulheres. Estas 
costumam recorrer às scooters 
elétricas, especialmente à noite, 
por ser um meio de deslocação 
mais rápido, pois têm medo de 
se deslocarem sozinhas em es-
paços públicos.

Mobilidade feminina: complexa 
e diversa

A mobilidade não é neutra no 
que toca ao género. Enquanto 
os homens tendem a conduzir 
um carro, as mulheres repre-
sentam a maior parte dos utili-
zadores de transporte público 
em todo o mundo. Uma vez que 
cuidam com mais frequência dos 
filhos, as viagens diárias das mu-
lheres também são mais curtas, 
mas mais variadas. No futuro, 
esta lógica deve refletir-se com 
muito mais força nos espaços de 
mobilidade na cidade, subúrbios 
e zonas rurais, bem como nas 
ofertas de mobilidade.

O género é um fator decisivo na 
escolha do meio de transporte, 
ainda mais importante do que a 

idade ou o rendimento. No en-
tanto, o género dificilmente é 
tido em consideração na recolha 
e análise de dados. Em termos 
concretos, isso significa que, 
na política de transportes atual, 
50% das necessidades dos via-
jantes não são suficientemente 
tidas em consideração, o que é 
prejudicial para as mulheres – e 
para o futuro sustentável e inclu-
sivo da mobilidade.

Quanto mais as mulheres levan-
tarem objeções ao planeamento 
e às decisões dominadas pe-
los homens, mais claro se torna 
que a diversidade e a inclusão 
são pré-requisitos elementares 
para uma forma sustentável de 
mobilidade. A perspetiva femini-
na garante um futuro mais sau-
dável, seguro e integrado para 
a mobilidade. A tendência da 
‘femobilidade’ mostra que me-
nos ministros dos transportes do 
sexo masculino e mais do sexo 
feminino são necessários para 
tornar as cidades e regiões mais 
sustentáveis   e inclusivas.

Em suma, trata-se de promover 
a mobilidade baseada nas me-
lhores práticas. E numa socieda-
de moderna isso também signi-
fica pensar na imagem de uma 
mulher trabalhadora com filhos, 
porque não há mais ninguém 
que tenha tão altas exigências 
para a mobilidade no presente 
e no futuro do que as próprias 
mulheres.

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.

Enquanto os homens 

tendem a conduzir um carro, 

as mulheres representam a 

maior parte dos utilizadores 

de transporte público em 

todo o mundo.
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TemaDE CAPA

MG apresenta o EZS

Quando se pensa em MG, recordamos um desportivo 
britânico. Roadster, ou com carroçaria fechada, era sempre 
um desportivo ligeiro, pensado para ter uma boa relação 
peso potência e pensado para o prazer da condução.



DESDE QUE A MG foi com-
prada e relançada pela chi-

nesa SAIC Motor Corporation 
em 2011, a outrora famosa mar-
ca inglesa de carros desportivos 
tem-se concentrado na constru-
ção de automóveis que primam 
pela relação qualidade preço e o 
MG ZS EV é prova disso.

O novo MG ZS EV, é apresenta-
do como o MG mais tecnológico 
de sempre. Possui uma bateria 
de iões de lítio com capacidade 
de 44.5 kWh, que alimenta o mo-
tor de 105 Kw, ou 143 cavalos de 
potência e 353 Nm de binário, 
colocado sobre o trem dianteiro.
A bateria está colocada sob o 
piso para baixar o centro de 
gravidade e permitir que cinco 
passageiros possam viajar com 
comodidade e ainda oferece 
448 litros de capacidade da ba-
gageira.

Em termos de desempenho, faz 
0 – 100 km/h em 8,2 segundos e 
a velocidade máxima está limita-
da a 140 km/h.

Em termos de 

desempenho, faz 

0-100 km/h em 8,2 segundos e 

a velocidade máxima 

está limitada a 140 km/h.
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TemaDE CAPA

NÃO PERCA o Minuto Automagazine do 
EZS  em www.greenfuture.pt 

No interior, destaca-se o ecrã in-
tegrado na consola central, onde 
se centra o infotenimento. 

O condutor tem à disposição três 
modos distintos de condução e 
de regeneração da energia da 
travagem, o que melhora a sua 
eficiência: a autonomia estimada 
é de 262 quilómetros em ciclo 
WLTP. Se conduzido a 60km/h, a 
marca anuncia que pode atingir 
os 428 quilómetros. 

O carregamento, em corrente 
alterna, é inferior a sete horas e 
meia.

Com características de design 
premium, dimensões espaçosas 
e grande capacidade, o MG ZS 
EV totalmente elétrico oferece 
ainda uma ampla gama de aju-
das de segurança e tecnologia. 

https://cpl3.com/
https://greenfuture.pt/2021/08/06/minuto-automagazine-mg-zs-ev/
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OpiniãoARTIGO DE

Diretiva Europeia sobre o Plás-
tico descartável
Ao abrigo da diretiva europeia 
que proíbe a comercialização de 
plásticos descartáveis nos esta-
dos membros europeus e pela 
transposição desta legislação 
para a lei portuguesa, a partir 
de dia 3 de julho estes produ-
tos passaram a ser proibidos em 
Portugal: entre outros produtos 
de ou com plástico, talheres, pa-
lhinhas, cotonetes, agitadores, 
varas de balões ou esferovites 
para recipientes de comida

Recorde-se que em 2019 Portu-
gal tinha se antecipado à legisla-
ção europeia com uma proposta 
de lei sobre este assunto, mas 

o surgimento da pandemia veio 
atrasar a sua aprovação e torná-
-la menos ambiciosa.

A ASPEA considera que o pro-
blema da contaminação do oce-
ano pelo lixo de plástico é um 
assunto de extrema importância 
que tarda pela demora na re-
gulamentação e que deverá ser 
encarado como uma das priori-
dades políticas nomeadamente 
através da implementação de 
campanhas de Comunicação e 
Educação Ambiental com ex-
pressão mediática, a exemplo de 
outras campanhas. 
 
A Era do Descartável
Embora a promulgação desta 

lei seja um passo importante no 
combate à poluição de plástico, 
há vários aspetos a ter em con-
sideração para que consigamos 
caminhar para uma economia 
verdadeiramente circular.

Hoje em dia, nos países desenvol-
vidos, a maioria dos produtos, so-
bretudo na área da tecnologia e 
indústria têm uma curta duração, 
fruto de um estilo de vida acele-
rado em que se tem pressa para 
vender, pressa para se ganhar di-
nheiro, pressa para se consumir, 
pressa para se adquirir o modelo 
mais avançado ou a aquela roupa 
que está agora na moda.

Não nos podemos esquecer que 

ASPEA pede menos produção e 
consumo de plástico no dia-a-dia

uma responsabilidade de cada cidadão e de toda a sociedade
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os recursos naturais são limita-
dos e que o planeta não supor-
ta a quantidade de resíduos que 
são produzidos a um ritmo frené-
tico e inconsciente.

Mais do que proibir, é funda-
mental levar a sociedade a re-
pensar nos seus hábitos diários, 
nas suas escolhas e incentivar as 
pessoas a fazer parte da solução 
de uma forma verdadeiramente 
responsável, logo na opção da 
compra, recusando produtos em 
embalagens de plástico.

Quando se proibe a utilização 
dos plásticos descartáveis, mas 
se incentiva a sua substituição 
por outro descartável (de papel 
ou de material biodegradável), 
poderemos estar a criar outros 
problemas: o papel e cartão, 
quando contaminados por gor-
dura não são recicláveis no cir-
cuito do papel e não nos pode-
mos esquecer que continuam a 
ter origem num recurso natural 
que poderá ter como destino um 
aterro. Por outro lado as solu-
ções supostamente biodegradá-
veis, para além de não terem um 
circuito de reciclagem dedicado 
e como tal poderem dar azo a 
contaminação da reciclagem de 
outros resíduos, revelam-se in-
satisfatórias pelo tempo de de-
gradação destes materiais, de 
muitos meses ou anos. As pesso-
as que adquirem estas supostas 
soluções alternativas, fazem-no 
convencidas que estão a contri-
buir para a solução, mas será que 
estão? Irão continuar a colocar 
os cotonetes de bambu na sani-
ta? E onde deverão depositar o 
saco biodegradável transparente 
feito de amido de milho?

Os R’s
Na nossa opinião, os R’s que 
deverão ser enfatizados são “re-
cusar”, “repensar”, “reutilizar”, 
“responsabilizar-se”, “recupe-
rar” e então por fim, “reciclar” 

aquilo que não conseguimos 
evitar consumir e que não conse-
guimos reutilizar ou reparar.

Em relação à reciclagem, o nos-
so país ainda está muito aquém 
das metas estabelecidas. A 
União Europeia estabeleceu que 
em 2025        os Estados-membros 
devem chegar a uma taxa de 
55% na reciclagem efetiva e em 
2030, essa taxa passa para 65%.
Seria importante perceber por-
que é que a taxa de reciclagem 
continua tão baixa. Apesar das 
várias campanhas que têm sido 
realizadas quer nos meios de co-
municação social quer em proje-
tos educativos, a taxa efetiva de 
reciclagem não chega aos 24%, 
com apenas 13% a corresponder 
ao que vem dos ecopontos *1.

A Reciclagem na Suécia
Nos países do Norte da Europa, 
a reciclagem faz parte da vida 
de toda a população. Na Suécia, 
p.ex.. a taxa de reciclagem é su-
perior a 90%, com parte dos re-
síduos utilizados na produção de 
energia elétrica. A Suécia é muito 
rígida na gestão dos seus resídu-
os, penalizando os cidadãos que 
não separam o lixo corretamente 
ou que produzem grandes quan-
tidades de lixo, com o agrava-
mento das taxas de recolha. Por 

outro lado, a Suécia compensa 
os cidadãos que têm melhor de-
sempenho com a redução na taxa 
de eletricidade e nos custos dos 
transportes públicos.

A Pandemia Covid-19 e o plás-
tico de uso único
A pandemia de covid-19 veio 
agravar ainda mais esta questão 
da contaminação de plástico no 
Oceano: as máscaras descartá-
veis que se encontram frequen-
temente abandonadas na rua e 
são arrastadas para o mar; o au-
mento da utilização de plástico 
descartável por questões de hi-
giene e segurança alimentar e o 
aumento do uso de embalagens 
nos serviços take way e nas com-
pras online.

Importa frisar que o plástico 
não é um inimigo, o plástico é 
um material indispensável nas 
nossas vidas que nos trouxe 
conforto e comodidade, que 
nos permite prevenir o desper-

(*1) Fonte notícia da TSF, Agosto de 2020.

O planeta não suporta a 
quantidade de resíduos que 
são produzidos a um ritmo 
frenético e inconsciente.
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dício alimentar, que é utilizado 
na medicina ou na prevenção 
de contaminações. O proble-
ma principal é o plástico de uso 
único, o qual muitas vezes po-
demos evitar,  e a forma como 
gerimos os nossos resíduos.

Impacto nos Ecossistemas Ma-
rinhos
Estima-se que cerca 15 milhões 
de toneladas métricas de plásti-
co cheguem ao oceano todos os 
anos e que roubam a vida a mi-
lhares de organismos marinhos, 
por ingestão, por sufocamento 
ou por ficarem presos, inclusive 
em artes de pesca abandonadas. 
As grandes vítimas são sobretu-
do aves marinhas, tartarugas e 
mamíferos marinhos, mas todos 
os organismos são afetados.  
 
Oferta Educativa da ASPEA
A ASPEA, aborda esta questão 
do plástico marinho no programa 
educativo de oficinas pedagógi-
cas Educoceano que é realizado 
nas escolas e que entre várias 

atividades, inclui uma limpeza 
de praia. É também um dos te-
mas do projeto Blue Wave, pro-
jeto financiado pelos EEAGrants 
em que a ASPEA é parceira e o 
MARE da Universidade de Coim-
bra é a entidade promotora. O 
projeto inclui ações de formação 
para professores, oficinas peda-
gógicas para alunos, limpezas de 
praia e um concurso de empre-
endedorismo para jovens.
 
Às vezes é preciso dar um pas-
so atrás para se darem dois 
passos em frente
Talvez esteja na altura de repen-
sar como se vivia há 50 anos 
atrás e desafiarmo-nos a eliminar 
alguns objetos descartáveis do 
nosso dia-a-dia. O consumidor 
tem muito poder, e é quem dita 
as leis do mercado. Comprar a 
granel, utilizar sacos reutilizáveis, 
evitar alimentos embalados, utili-
zar um cantil de água, são alguns 
dos hábitos que poderá desafiar-
-se a adotar. Primeiro estranha-
-se, depois entranha-se.

RUTE CANDEIAS - Licenciada em Biologia Marinha pela Universidade do Algarve, pós-graduada em Etologia e em Ciências e 
Tecnologias do Ambiente e formadora certificada. É responsável pela pasta dos assuntos do Oceano na Associação Portuguesa 
de Educação Ambiental - ASPEA e trabalha há cerca de 20 anos como Educadora Ambiental em projetos próprios ou para 
outras entidades, nomeadamente em assuntos ligados à Conservação dos Oceanos e à literacia científica. Tem desenvolvido 
vários projetos relacionados com as alterações climáticas, com os  resíduos e com o lixo marinho em particular. 
 
JOAQUIM RAMOS PINTO - Licenciado em Educação do Ensino Básico pela Universidade de Aveiro; Diploma de Estudos Avançados 
obtido pela Universidade de Santiago de Compostela, onde iniciou doutoramento no âmbito do Programa Interuniversitário de 
Doutoramento em Educação Ambiental e a frequentar, atualmente, a etapa de tese do Programa de Doutoramento em Edu-
cação. Professor em mobilidade ao abrigo do protocolo entre o Ministério da Educação e Ministério do Ambiente, na coorde-
nação de projetos de Educação Ambiental de âmbito nacional, Europeu e CPLP. Integrou a comissão organizadora e científica 
de várias jornadas, conferências e congressos de Educação Ambiental de âmbito nacional e internacional, e onde apresentou 
várias comunicações. Tem várias publicações em livros e revistas no âmbito de projetos e investigações que desenvolveu. Atu-
almente é presidente da Associação Portuguesa de Educação Ambiental

Uma palhinha de plástico 
descartável é produzida em 
menos de 1 minuto, utiliza-
da pouco mais de 5 minutos 
e que poderá demorar cer-
ca de 300 anos a desagre-
gar-se.

 Um dos alimentos favoritos 
das tartarugas marinhas são 
as medusas. Dentro de água, 
ao sabor das ondas um saco 
de plástico assemelha-se a 
uma medusa e  é com frequ-
ência, erroneamente consu-
mido pelas tartarugas.

No plástico à deriva incrus-
tam-se pequenos organis-
mos que irão conferir “sabor 
a mar” ao plástico, pelo que 
muitos animais o confundem 
com alimento.

Por ano são produzidas cer-
ca de 300 milhões de tonela-
das de resíduos plásticos, o 
equivalente praticamente ao 
peso de toda a população 
humana?

Os têxteis são uma das prin-
cipais fontes de poluição por 
microplásticos para ambien-
tes aquáticos: um grama de 
roupa sintética liberta 400 
fibras microplásticas a cada 
20 minutos de utilização, 
podendo resultar na perda 
total de mil milhões de fibras 
por ano para um casaco que 
pesa cerca de um quilo?

Sabia que...

Nós na ASPEA aceitámos o desafio “menos plástico no nosso dia-
-a-dia”, junte-se a nós!

Acompanhe-nos
nas redes sociais!

Sobre os autores
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Destaque

Zero SRF

As soluções de mobilidade 
elétrica são cada vez mais 
e mais diversas em termos 
de duas rodas. Desde as 
scooters, que solucionam 
tão bem as questões da 
mobilidade diária, até às 
estradistas ou mesmo às 
desportivas, já é possível 
encontrar de tudo um pouco 
no mercado.
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AS NAKED SÃO motos nor-
malmente mais adequadas 

ao tráfego urbano, ou às estra-
das mais enroladas, onde o mais 
importante é ter uma boa res-
posta de motor, em detrimento 
da velocidade elevada.

Desportivas, criadas para a es-
trada, normalmente com eleva-
do rendimento, mas sem care-
nagens e por isso são, também, 
motas dotadas de um motor que 
privilegia o binário.

As naked, ao não terem carena-
gens, são mesmo motos criadas 
para quem gosta de vento na 
cara e a Zero SRF é exatamente 
isso. Uma posição de condução 
cómoda, capaz de responder ra-
pidamente de cada vez que se 
abre o punho… e sem barulho!
A Zero SRF é rápida. 190 Nm, 
disponíveis logo desde as zero 
rotações, dificilmente atingidas 
por um motor térmico.

A potência máxima é de 110 ca-
valos, que permitem que os 220 
quilos da moto atinjam os 200 
km/h.

Neste tipo de velocidades a 
autonomia certamente que se 
esgota de forma rápida. O con-

sumo ideal de energia é obtido 
em cidade, com uma velocidade 
estabilizada de 89Km/h. Assim, 
são anunciados 259 quilómetros. 
Em utilizações mistas de cidade 
e estrada as autonomias anun-
ciadas podem atingir os 198 qui-
lómetros.

Com uma distância entre eixos 
de 1m 45cm, com suspensões 
traseira e dianteira com amor-
tecedores Showa e jantes de 
17 polegadas, encontramos um 
conjunto fácil, maneável e ágil, 

quer no trânsito, quer em estra-
da aberta, sempre com Zero ruí-
do e Zero emissões.
A SRF está disponível em duas 
versões, Standard e a Premium. 
A principal diferença prática 
passa pelos tempos de carrega-
mento: 4 horas e meia, ou duas 
horas e meia em carregamento 
standard, ou cerca de metade, 
em carregador rápido de seis 
quilowatts.

O preço da versão testada é de 
22 mil Euros. 

NÃO PERCA o Minuto Automagazine da 
Zero SRF em www.greenfuture.pt 

A Zero SRF é rápida. 
190 Nm, disponíveis logo 
desde as zero rotações, 
dificilmente atingidas 
por um motor térmico.

https://greenfuture.pt/2021/07/22/minuto-automagazine-zero-srf/
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VozAO UTILIZADOR

Conversa com Manuel Reis
PARTE II

A Green Future apresenta 

a 2ª parte da conversa 

com Manuel Reis, 

membro do conselho 

diretivo da UVE, que 

falou da sua experiência 

no mundo dos elétricos.



Que características, equipamen-
to ou tecnologia tem de ter o 
seu próximo automóvel?
Estou bastante satisfeito com o 
carro atual que tenho, mas diria 
que tinha de ter no mínimo 500 
km de autonomia; teria que ser 
um carro potente, tecnológico e 
conectado. Poder ligar o ar con-
dicionado à distância, programar 
a carga com o telemóvel…. Por-
tanto teria de ser um carro tec-
nológico, mas eu diria que esses 
carros, hoje em dia, já existem. 
Não há nenhuma outra caracte-
rística que eu esteja a imaginar 
que seria necessário para um au-
tomóvel que queira adquirir.

E a condução autónoma?
Eu tenho um veículo que tem 
condução autónoma, que está 
um pouco limitada em Portugal, 
ou melhor, na União Europeia, 
pelas regulamentações. Mas 
essa é uma característica impor-
tante para mim, porque eu gosto 
de conduzir, mas também há al-
turas em que gostava de poder 
estar a trabalhar enquanto estou 
a fazer a deslocação casa-tra-
balho ou estar mais à vontade 
numa deslocação para férias. Se 
isso fosse possível, e se existisse 
essa tecnologia, seria importan-
te. Mas a minha esperança é que 
o atual veículo que tenho evolua 
(porque está sempre a evoluir 
com as atualizações de softwa-
re) e que permita essa condução 
autónoma, mas também que as 
regulamentações europeias evo-
luam para permitir esse tipo de 
condução.

O que diria aos que acham que 
um verdadeiro carro tem que 
fazer barulho?
Eu diria que têm que conduzir 
um veículo elétrico, para perce-
ber que, na verdade, o barulho 
só está lá para disfarçar as fragili-
dades dos veículos a combustão. 
Porque são veículos que têm um 
atraso na resposta que nos elétri-
cos não existe e parece que têm 

muita potência quando fazem 
muito barulho, mas na verdade 
não têm. E depois de experi-
mentarem um veículo elétrico e 
de verem que basta carregar no 
acelerador para deixar todos os 
carros para trás vão mudar de 
ideias de certeza.

Teve alguma experiência inte-
ressante com o seu carro elétri-
co que nos queira contar? 
Tenho algumas viagens interes-
santes… Lembro-me do primei-
ro encontro de veículos elétricos 
em Proença-a-Nova, em que ti-
nha planos de lá ir de veículo elé-
trico, mas depois acabei por ir à 
boleia de outra pessoa já a meio 

da viagem, porque um posto em 
Coimbra falhou e não consegui 
carregar aquilo que tinha plane-
ado… Também já fui ao Algarve 
com o Nissan Leaf 40 que, com-
parado com um Tesla, ainda é um 
bocado uma aventura, porque 
temos de estar bastante tempo a 
carregar, temos de planear mais 
a viagem, mas eu diria que hoje 
em dia é carregar e andar. Não 
tenho preocupações, é como um 
carro normal.

As viagens com o seu primeiro 
Leaf permitiram experiências 
diferentes das do Tesla, que é 
carregar e andar?
Eu diria que sim… Eu já cheguei 

 É uma condução muito mais económica!



a fazer algumas viagens com o 
Leaf original, o que tinha menos 
autonomia, o Leaf 24, e como 
não havia carregadores rápidos, 
a opção era fazer viagens mais 
curtas e ir ficando em vários lo-
cais pelo caminho. Também é 
uma opção interessante, porque 
vamos conhecendo mais sítios, 
fazemos uma viagem mais calma, 
porque não vamos fazer tantos 
quilómetros de uma só vez, fa-
zemos 150km, 200km por dia e 
acaba por ser uma viagem mais 
zen, mais calma e também mais 
segura, provavelmente.

Já conseguiu convencer alguém 
a comprar um carro elétrico?
Já. Tenho muitas pessoas co-
nhecidas, amigos, familiares que 
compraram um veículo elétrico. 
Muitas mesmo… os dedos das 
mãos não chegam para essas 
pessoas. Convenci, ou pelo me-

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

nos fui eu que as introduzi à mo-
bilidade elétrica.

Que mensagem gostava de dei-
xar a quem está a pensar ou 
está indeciso em comprar um 
carro elétrico?
A mensagem é a mesma desde 
2011: as pessoas têm que ex-
perimentar os veículos elétricos, 
porque se não experimentarem 
vão sempre achar que a autono-
mia não é suficiente, ou que o 
carro não se adequa a si ou que 
são lentos. Mas depois de expe-
rimentar, de preferência se con-
seguirem experimentar durante 
dois dias ou três para fazerem a 
sua rotina com o veículo elétri-
co, vão ver que afinal serve-nos 
para o dia a dia e afinal é muito 
mais interessante a condução do 
veículo elétrico (com mais perfor-
mance ou também mais relaxado, 
a pessoa é que decide) do que a 
de um veículo a combustão. E 
também é mais económico! Vão-
-se logo aperceber que é uma 
condução muito mais económica.

O Manuel Reis é membro fun-
dador da UVE – Associação de 
Utilizadores de Veículos Elétri-
cos. Acha que o papel da UVE 
tem sido enriquecedor na sua 
vida enquanto utilizador de ve-
ículos elétricos?
Sim, tem sido bastante enrique-
cedor. Primeiro, permite conhe-
cer o que está por detrás da mo-
bilidade elétrica, conhecer todos 
os players, quem vende a eletri-
cidade, quem instala os postos, 
perceber um pouco como é que 
foi criado o modelo de mobili-
dade elétrica em Portugal, mas 
também permite conhecer mui-
tas experiências, porque nós or-
ganizamos o Encontro Nacional 
de Veículos Elétricos e aí conhe-
cemos experiências de centenas 
de pessoas. Portanto eu diria 
que sim, foi muito enriquecedor 
ter a honra de ser membro fun-
dador da UVE e também perten-
cer ao conselho diretivo da asso-
ciação. Consome muito do meu 
tempo pessoal, mas quem corre 
por gosto não cansa! 

Hoje em dia é 

carregar e andar. 

Não tenho preocupações, é 

como um carro normal.

https://greenfuture.pt/2021/07/22/manuel-reis-parte-ii/
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Minuto

FICHA TÉCNICA
Motorização: 1.6 l gasolina, 4 
cil. + motor elétrico 44,5 kW

Potência combinada: 104 kW 
(141 cv)

Velocidade máxima: 178 km/h

Aceleração 0-100 km/h: 10,6 
segundos

Transmissão: Automática 
de 6 velocidades, dupla 
embraiagem

Tração: FWD

Autonomia em modo elétrico 
(WLTP): 66 km

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

Emissões CO2 (combinado 
WLTP): 26 g/km

Bagageira: 341 l (min.)

Preço: a partir de 38 500 €

O HYUNDAI IONIQ é um dos 
raros modelos com uma gama 
eletrificada completa: elétrico, 
híbrido e híbrido plug-in, que 
hoje experimentamos.

É na cidade que este Ioniq Plug-
-in está, claramente, mais à von-
tade – a combinação do motor 
elétrico de 45 kW com o con-
vencional de 1,6 litros a gasolina 
oferece um desempenho bastan-
te dinâmico, para uma condução 
suave e relaxada, sobretudo em 
percursos urbanos e suburbanos.

É também nestes percursos, que 
permitem tirar máximo partido 
do motor elétrico, que o Ioniq 
Plug-In é capaz de atingir consu-
mos – e níveis de emissões — ex-
tremamente reduzidos, um dos 
grandes trunfos deste Hyundai.

É um carro muito fácil de con-
duzir, apesar de a direção leve, 
os pneus eco e uma suspensão 
calibrada para o conforto pode-
rem desiludir os condutores mais 
entusiastas. A harmonia entre a 

travagem regenerativa e os tra-
vões convencionais também fica 
algo aquém das expectativas. 
Contudo, a caixa de velocidades 
de dupla embraiagem, pouco 
usual neste segmento, oferece 
uma dinâmica de condução que 
é muito bem vinda.

Construído de raiz numa plata-
forma híbrida, o Ioniq é um carro 
bastante espaçoso. Com interio-
res sóbrios, apesar de algumas 
escolhas menos felizes de mate-
riais, destaca-se sobretudo pelo 
excelente nível de equipamento 
de série.

Em suma, o Hyundai Ioniq Plug-
-In é um carro equilibrado e ex-
tremamente económico – uma 
excelente opção para quem 
procura um automóvel familiar 
confortável para uma utilização 
maioritariamente urbana.

Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid

https://greenfuture.pt/2020/09/25/minuto-automagazine-hyundai-ioniq-hybrid-plug-in/
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O TOYOTA YARIS foi o primeiro 
modelo do segmento B a ofere-
cer uma variante híbrida. Qua-
se uma década depois, quando 
a eletrificação é uma realidade 
incontornável, a marca nipónica 
ganhou claramente a aposta, es-
perado-se que a versão híbrida 
deste novo Yaris represente mais 
de dois terços das vendas.

Com um motor elétrico a apoiar o 
motor térmico a gasolina, 1.5 de 3 
cilindros, o Yaris desenvolve uma 
potência combinada de 116 ca-
valos, mais do que suficiente para 
circular na cidade com desenvol-
tura, e em modo exclusivamente 
elétrico até 80% dos percursos.

Desenvolvido de raiz como au-
tomóvel electrificado, este hí-
brido destaca-se imediatamente 
pela grande eficiência, sendo 
capaz de consumos muito re-
duzidos. Construído numa nova 
plataforma, mais leve e rígida, 
a condução é satisfatoriamente 
ágil e agradável, sobretudo para 
quem, como nós, aprecia a sus-

Toyota Yaris Hybrid

pensão bastante firme. A trans-
missão contínua não é a mais 
emocionante, mas funciona de 
forma bastante satisfatória. 

Esta quarta geração do Yaris foi 
totalmente redesenhada, com 
resultados muito positivos, con-
ferindo a este híbrido uma per-
sonalidade jovem e cosmopoli-
ta. Um automóvel de pequena 
dimensão, o interior é bastante 
espaçoso e funcional, apesar 
do tecto algo baixo. A escolha 
de alguns materiais mais frios é 
largamente compensada pelo 
excelente nível de tecnologia, 
sobretudo a nível dos sistemas 
de apoio à condução, algo raro 
neste segmento.

O novo Yaris híbrido é um cita-
dino muito eficiente, dinâmico 
e robusto. Uma forte aposta da 
marca nipónica, que aqui apre-
senta um automóvel completo e 
equilibrado, muito económico e 
com excelente nível tecnológico, 
claramente capaz de concorrer 
com os seus principais rivais.

FICHA TÉCNICA
Consumo (combinado 
WLTP): 4,3 l/100 km

Transmissão: Transmissão 
Variável Contínua Controlada 
Eletronicamente (e-CVT)

Motorização: Atkinson 1.5 l; 
3 cilindros em linha; gasolina 
+ motor elétrico 59 kW

Potência (combinada): 85 kW 
(116 cv)

Binário máximo: 120 Nm

Velocidade máxima: 175 km/h

Aceleração 0-100 km/h:  9,7 
segundos

Emissões CO2 (combinado 
WLTP): 98 g/km

Tração: FWD

Bagageira: 286 l

Preço: a partir de 24 840 €

https://greenfuture.pt/2020/11/27/minuto-automagazine-toyota-yaris-hybrid/
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Minuto

FICHA TÉCNICA
Consumo (combinado): 6,2 
l/100 km

Transmissão: manual 6 
velocidades

Motorização: 1,4 l turbo a 
gasolina + gerador ISG 48 V

Potência (combinada): 95 kW 
(129 cv)

Binário máximo: 235 Nm (2 
000 – 3 000 rpm)

Velocidade máxima: 190 km/h

Emissões CO2 (combinado, 
WLTP): 141 g/km

Tração: 4WD (opção)

Bagageira: 375 l (mín.); 710 l 
(máx.)

Preço: a partir de 24 086 €

Suzuki Vitara 1.4 4WD Hybrid 48V

DESDE 1988 que o Suzuki Vitara 
é sinónimo de um carro robusto e 
descomplicado, com capacidade 
para se aventurar fora da estra-
da – um SUV compacto que sur-
giu três décadas antes de o SUV 
compacto dominar o mercado.

Na era da eletrificação, o novo 
Vitara Hybrid é fiel ao seu pedi-
gree. Em vez de apresentar um 
modelo totalmente redesenha-
do, a Suzuki preferiu olhar para 
debaixo do capot, apresentando 
agora uma das opções mais so-
fisticadas do segmento: um sis-
tema semihíbrido inovador que 
alia um gerador elétrico de 48 
volts ao motor turbo de 1.4 litros 
a gasolina.

Apesar de à primeira vista pare-
cer modesta, esta motorização é 
rápida e eficiente, beneficiando 
do facto de o Vitara ser um au-
tomóvel surpreendente leve. Fi-
cámos também agradavelmente 
impressionados com a agilidade 
e precisão do Vitara Hybrid. A 
suspensão é muito competente, 
transmitindo ao condutor muita 
confiança.

A Suzuki disponibiliza este híbri-
do com uma pouco usual opção 
de tração integral, uma forma de 
manter viva a tradição dos Vita-
ra que é um ponto a favor desta 
proposta. 

O design exterior mantém-se 
o mesmo das versões térmicas 
anteriores, com algumas atuali-
zações. É, de resto, um design 
fiável, sóbrio mas surpreenden-
temente leve, que representa 
bem o caráter deste automóvel. 
Este é claramente um carro mui-
to bem construído, que oferece 
de série um conjunto muito vas-
to de equipamento, mas alguns 
dos materiais interiores ficam um 
pouco aquém das expectativas.

O novo Suzuki Vitara Hybrid é 
digno representante da tradição 
Vitara entre os electrificados. 
É automóvel despretensioso e 
robusto, com um excelente de-
sempenho e uma condução ágil 
e segura. Claramente orientado 
para condutores que valorizam a 
eficiência, esta é uma proposta 
muito interessante da marca ni-
pónica.

https://greenfuture.pt/2020/11/06/minuto-automagazine-suzuki-vitara-1-4-4wd-hybrid-48v/
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FICHA TÉCNICA
Bateria: 95 kWh

Autonomia: 417 km (WLTP)

Consumo WLTP: 22,4-26,4 
kWh/100 km

Potência: 360 cv (265 kW); 
tração integral (2 motores)

Vel. máx.: 200 km/h (limitada)

Performance: 0-100 km/h: 
5,7s

Carregamento (aprox.): AC 
3,7 kW (casa): 26h45

AC 11 kW: 2h30

DC 50 kW: 74m

DC 155 kW (máx.): 25m

Bagageira: 660 l

Preço base: 85.800 €

O AUDI E-TRON É o primeiro 
100% elétrico de série da marca 
dos 4 anéis. Este é um SUV fami-
liar, se revela surpreendentemen-
te ágil para um veículo com este 
peso e dimensões. As baterias 
localizadas entre os dois eixos, 
sob o habitáculo, conferem-lhe 
um centro de gravidade similar 
ao de um sedan. A distribuição 
de peso é quase perfeita e os 
dois motores elétricos, um em 
cada eixo, são suficientemente 
potentes para dar ao Audi e-tron 
um bom dinamismo.

Este SUV destaca-se ainda pela 
elevada eficiência, que lhe per-
mite ter uma das maiores auto-
nomias do mercado, sobretudo 
por causa do inovador sistema 
de regeneração em que os mo-
tores recuperam energia sempre 
que o condutor largue o acelera-
dor ou trave: os próprios travões 
apenas são acionados em desa-
celerações mais fortes.

O Audi e-tron é também um au-
tomóvel com excelente aerodinâ-
mica, o que, além de contribuir 

para a sua eficiência, proporcio-
na um conforto acústico notável. 
Neste particular, os retrovisores 
virtuais são particularmente im-
portantes, sendo o e-tron o pri-
meiro automóvel de série a dis-
ponibilizar esta opção.

Como é habitual nos automóveis 
da marca germânica, os interio-
res são de excelente qualidade,
mais um trunfo deste SUV que 
muito em breve terá a compa-
nhia das versões Sportback, nas
quais a Audi promete ainda mais 
eficiência regenerativa e maior 
autonomia.

Audi e-tron 55

https://greenfuture.pt/2020/07/10/audi-e-tron/
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TopELÉTRICOS

Drako GTE

Em 2020, a startup e fabricante Drako Motors - com sede em Silicon Valley 
- entrou no setor da mobilidade de emissões zero com a produção de um 
superdesportivo elétrico, o sedan Drako GTE.
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COMO QUALQUER veículo 
luxuoso de alto desempe-

nho, e tendo sido “concebido 
para elevar a experiência do 
condutor moderno a um nível 
totalmente novo”, todas as es-
pecificações do GTE são de im-
pressionar os mais curiosos. A 
bateria é de 90kWh, pelo que os 
condutores têm à sua disposição 
um carregador interno de 15kW 

que poderá ser recarregado com 
carregadores rápidos de 150 kW. 
Por conseguinte, destacam-se os 
1217 cavalos de potência, o bi-
nário de 8.800 Nm, a impressio-
nante velocidade máxima de 331 
km/h e a aceleração (0-100km/h) 
em menos de 3 segundos. 

Para além de um motor elétri-
co incorporado em cada uma 

das suas rodas - cada um deles 
acoplado a uma caixa de trans-
missão direta -, uma curiosidade 
deste bólide 100% elétrico pas-
sa pela adoção do mesmo chas-
sis do Fisker Karma, veículo com 
motorização híbrida. Quanto à 
sua carroceria, a mesma é em fi-
bra de carbono e foi idealizada 
por Lowie Vermeersch, respon-

“concebido para elevar a experiência do condutor moderno a um nível totalmente novo”
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TopELÉTRICOS

sável pelo design de vários auto-
móveis da Ferrari e Maserati.

Já no seu interior, com capaci-
dade para 4 passageiros, o con-
dutor tem à sua disposição uma 
diversidade de funcionalidades, 
realçando-se o sistema de con-
trolo de condução que permite 
a seleção dos modos de condu-
ção consoante as diferentes con-
dições do piso, incluindo gelo, 
neve, chuva, seco e corrida.

Este supercarro está limitado 
a 25 unidades produzidas em 
2020, pelo que a sua exclusivida-
de vale 1.100.000 euros.
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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

UMA DAS funcionalidades mais exigidas pelos 
utilizadores é a possibilidade de utilizar um 

meio de pagamento mais simples e intuitivo nos 
carregamentos de veículos elétricos em Portugal, 
de forma a prescindirem do uso de cartões físicos 
emitidos pelos CEME (Comercializador de Eletrici-
dade para a Mobilidade Elétrica).

Essa funcionalidade encontra-se disponível atual-
mente em três aplicações móveis, gratuitas (miio 
Pay, Evio e EDP EV.Charge), que permitem que 
qualquer utilizador possa ativar os postos da Rede 
Pública em Portugal, usando apenas o telemóvel.

Duas dessas aplicações permitem também efetuar o 
carregamento de veículos elétricos, na Rede Pública, 
sem necessidade de contrato com um CEME. Estes 
carregamentos Ad Hoc possibilitam que um turista, um 
emigrante ou um cidadão sem contrato com um CEME 
possa fazer um carregamento, na hora, em qualquer 
posto da Rede MOBI.E. Para isso, basta instalar a App 
miio Pay ou a Evio, associar um meio de pagamento e 
proceder ao carregamento do seu veículo.

Estas funcionalidades encontram-se disponíveis desde 
abril de 2021 nas App miio Pay e Evio e desde início 
de agosto de 2021 na App EDP EV.Charge.

Miio Pay

Acesse em:
https://www.miio.pt

Como carregar um Veículo Elétrico na Rede 
Pública em Portugal sem usar um cartão CEME

https://www.miio.pt


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)

EVIO EDP EV.Charge

Acesse em:
https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/app-evcharge/

Acesse em:
https://evio.pt

mailto:geral%40uve.pt%20?subject=
https://www.edp.pt/particulares/servicos/mobilidade-eletrica/app-evcharge/ 
https://evio.pt
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Sub23

FST 10e: 
Manufatura e Montagem da Asa da Frente

O PROCESSO DE fabrico se-
guiu um processo de infusão 

de resina. Dado que um carro de 
Formula Student é um protótipo 
único, sendo cada peça fabricada 
apenas uma vez, a infusão de re-
sina é um método extremamente 
rentável de fabrico de peças de fi-
bra de carbono de alta qualidade 
e alta resistência. É um processo 
amplamente utilizado na indústria 
de compósitos que permite obter 
uma melhor relação fibra/resina 
e reduzir a quantidade de resina 
desperdiçada.

Os moldes utilizados para este 
fim foram, na sua maioria, feitos 
de MDF (painel de fibra de média 
densidade). Este tipo de madeira 
é utilizado em engenharia devi-

do à sua maquinabilidade, baixo 
peso e custo. As desvantagens da 
utilização de MDF estão relacio-
nadas com a sua elevada porosi-
dade e com o facto de necessitar 
de um tratamento de superfície 
antes de ser utilizado. Uma vez 
que o acabamento superficial do 
perfil principal era extremamen-
te importante, decidimos utilizar 
POM C (Polioximetileno) exclusi-
vamente para este componente, 
uma vez que apresenta menor 
porosidade e não requer um tra-
tamento superficial extensivo an-
tes da sua utilização. 
O processo de laminação teve al-
gumas melhorias relativamente às 
técnicas utilizadas anteriormente, 
na sequência dos conhecimentos 
adquiridos neste campo. Os no-

A asa da frente do FST 10e é 

composta por um perfil principal, 

dois flaps mais pequenos, duas 

endplates em forma de perfil alar 

e placas verticais que asseguram 

a montagem correta no carro. 

Estes componentes são feitos 

de fibra de carbono, um material 

que permite obter componentes 

mais leves, com algumas regiões 

reforçadas com Kevlar para 

adicionar resistência ao impacto.



GreenFUTURE AUTOMAGAZINE -  Nº8 - AGO 21 57

vos métodos permitiram reduzir 
as fugas de ar e distribuir melhor 
a resina ao longo dos componen-
tes. Além disso, os recursos e pro-
dutos utilizados, tais como a nova 
bomba de vácuo e outros consu-
míveis, conduziram a uma infusão 
de resina de alta qualidade.
Além disso, as placas que supor-
tam a asa da frente ao carro e as 
que suportam os flaps foram fa-
bricadas utilizando um processo 
de laminação pré-preg. A utiliza-
ção de fibra de carbono pré-im-
pregnada é uma grande vanta-
gem, uma vez que geralmente 
produz componentes mais leves.

O processo de montagem foi 
muito mais complexo que o pro-
cesso de fabrico. A montagem de 
todos os componentes envolveu 
métodos de alta precisão e um 
bom planeamento para assegu-
rar que tudo fosse corretamente 
colocado. Dadas algumas altera-
ções de conceito, particularmen-
te no design das endplates que 
são completamente diferentes 
das do protótipo do FST 09e, fo-
ram introduzidas alterações signi-
ficativas na forma como este sis-
tema é montado.
Cada perfil, incluindo o perfil 
principal e também as endplates, 
foram fabricadas em duas partes 
distintas e foram coladas utilizan-
do um adesivo estrutural epóxi 
de dois componentes. Este ade-
sivo tem propriedades excepcio-
nais para a colagem de materiais 
compósitos com excelente resis-
tência ao impacto e às vibrações, 
sendo ideal em aplicações onde 
a tenacidade e alta resistência 
são um dos principais requisitos.

Um dos métodos mais complexos 
neste processo foi a montagem 
do perfil principal. Devido ao seu 
design, este componente teve 
de ser montado em apenas uma 
etapa. Isto envolveu alta precisão 
para assegurar o alinhamento de 
todos os reforços estruturais in-
teriores, garantindo ao mesmo 

tempo uma ligação perfeita entre 
os mesmos e as duas partes da 
própria perfil. 

Em relação à forma mais recente 
das endplates, a montagem do 
perfil principal e do perfil mais 
pequeno provou ser um proces-
so desafiante. Ambas as soluções 
foram cuidadosamente pensadas 
e concebidas para garantir que 
não existiam folgas entre os com-
ponentes que pudessem com-
prometer a aerodinâmica.
Por conseguinte, a endplate foi 
aparada para encaixar no perfil 
principal, enquanto o perfil mais 
pequeno tem uma solução im-
pressa em 3D feita pela equipa 
para se adaptar perfeitamente à 
forma da endplate. 

No final, o sistema da asa da fren-
te pesa cerca de 6kg, o que não é 
ideal mas é um feito notável consi-
derando as alterações de design, 
a remoção de alguns perfis e a 
introdução de uma endplate mais 
complexa e robusta. Além disso, 
é importante notar que a asa da 
frente do FST 10e tem uma ex-
celente rigidez estrutural, resulta-
do do grande trabalho de design 
combinado com um processo de 
fabrico adequado. Todos os desa-
fios foram superados com suces-
so, e após uma melhoria extraor-
dinária ao longo do ano passado, 
espera-se que no próximo ano o 
fabrico do pacote aerodinâmico 
possa evoluir graças à experiência 
e conhecimento adquiridos ao lon-
go deste processo.
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Arrival completa primeira 
viagem sem condutor

Notícia EM DESTAQUE

A START-UP ARRIVAL anun-
ciou que completou com su-

cesso uma demonstração do seu 
Sistema de Condução Autónoma, 
efetuada num armazém logístico 
em pleno funcionamento. 

Pela primeira vez, uma carrinha 
da Arrival circulou à volta e den-
tro de uma instalação sem qual-
quer presença humana dentro 
do veículo. Ainda assim, o veí-
culo conseguiu realizar de forma 
autónoma todas as operações 
que são realizadas diariamente 
por um motorista de frota co-
mercial. De acordo com a Arrival, 
estas tecnologias melhoram a 
segurança e a eficiência nos ar-
mazéns.

A empresa britânica tem vindo 
a desenvolver a sua tecnologia 
de condução autónoma para a 
sua carrinha de entregas, a Ar-
rival Van, no quadro do Robo-
pilot, um projeto liderado pela 
Universidade de Bristol que visa 
melhorar o conhecimento do 
mercado, funcionalidade e per-
ceção pública dos sistemas de 
condução autónoma. A tecno-
logia pode então ser adaptada 
para a implementação planeada 
em todos os veículos da Arrival, 
incluindo o autocarro e o carro.

O Robopilot é parcialmente fi-
nanciado pela Innovate UK e 
pelo Centro de Veículos Au-

tónomos Conectados (CCAV). 
Através deste projeto, a Arrival 
conseguiu desenvolver e testar 
o seu próprio Sistema de Con-
dução Autónoma, que usa algo-
ritmos internos, combinado com 
hardware de última geração, aju-
dando a acelerar o desenvolvi-
mento dessa tecnologia. 

Após a conclusão bem-sucedida 
dos testes e validação do siste-
ma de condução autónoma da 
Arrival num ambiente fixo con-
trolado, a start-up iniciará os tes-
tes nas estradas do Reino Unido. 
O seu objetivo é que a tecnolo-
gia seja usada em carrinhas de 
transporte em qualquer parte do 
mundo.
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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

TOYOTA RAV4

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

VOLKSWAGEN GOLF GTE

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

VOLKSWAGEN PASSAT GTE

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

VOLVO XC60 T8

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

VOLVO V60 T8

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

VOLVO XC90 T8

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

VOLVO V90 T8

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

VOLVO S90 T8

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

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

HONDA CR-V ELEGANCE HYBRID

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

HYUNDAI IONIQ HYBRID

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

HYUNDAI KAUAI HYBRID

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

KIA NIRO HYBRID

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

LEXUS CT 200H

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

LEXUS UX 250H

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

LEXUS NX 300H

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

LEXUS IS 300H

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

LEXUS RC 300H

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

LEXUS ES 300H

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

LEXUS RX 450H

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