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91. A VISãO eBRIDGE 

O eBRIDGE tem uma visão clara e objetivos ambiciosos: 
uma mobilidade urbana zero carbono onde a tecnologia 
por meio de veículos elétricos (VEs) e uma infraestrutura 
inteligente apoia as pessoas a tomarem decisões de via-
gens sustentáveis. Chamamos-lhe e-Mobilidade Urbana 
2020. Nesta visão, a mobilidade atua instantaneamen-
te, principalmente mediante a procura, por meio de um 
sistema multimodal, integrado de transportes que inclui 
uma vasta gama de modos de transporte numa cadeia 
de mobilidade interoperável e coerente. A tecnologia de 
informação e comunicação bem como a tecnologia dos 
smartphones permitem viagens inteligentes; ferramen-
tas úteis como planeadores de viagens, ou aplicações 
específicas desenvolvidas por operadores de mobilidade 
fornecem informação em tempo real sobre as opções da 
próxima viagem e permitem reservar e faturar online, 
possibilitando assim eficientes viagens porta a porta.
Para avançar com isto, a inovação e as novas tecnologias 
serão cruciais para fazerem face às nossas necessidades 
de mobilidade e para fornecerem um transporte eficien-
te, eficaz e a preço acessível. Diferentes áreas de investi-
gação e aplicação precisam de juntar esforços para rede-
finir o nosso ecossistema de mobilidade e crenças. Para 
além disso, projetos de I&D para o desenvolvimento de 
baterias mais eficientes, sistemas inteligentes de carrega-
mento, veículos e integração de rede inteligente e produ-
ção de energia mais limpa irão contribuir para reduzir as 
emissões dos transportes e tornar os VEs mais limpos, aju-
dando assim a atingir os objetivos para 2020 em termos 
de clima e energia. Adicionalmente, decisões políticas 
inovadoras e o planeamento espacial serão a chave para 
assegurar um desenvolvimento urbano integrado, o qual 
conduz a cidades mais sustentáveis. Mais importante ain-
da, a mobilidade elétrica requererá uma mudança radical 
de mentalidade e crenças sobre viajar e a forma como o 
fazemos. O seu sucesso depende de uma mudança de pa-
radigma e do papel dos meios de transporte tradicionais 
como o automóvel privado e da necessidade da sua pos-
se. Algumas destas mudanças já estão a acontecer, e as 
tendências de mobilidade tal como o car sharing ou mo-
dos ativos, que favorecem o andar a pé ou de bicicleta em 
vez de viagens de carro, já são visíveis em muitas cidades.
Neste cenário, o eBRIDGE explorou as alternativas à 
nossa mobilidade atual baseada nos combustíveis fós-
seis e descobriu que os VEs não são apenas uma alter-
nativa mais limpa e eficiente, mas são também uma 
tecnologia que pode contribuir para padrões mais ele-

vados de qualidade de vida, menores níveis de polui-
ção e ruído e uma melhor utilização do espaço urbano.
Como em todos os projetos, aprendemos muito, mas 
também enfrentámos um número de desafios sobre-
tudo relacionados com a falta de conhecimento sobre 
frotas urbanas elétricas e uma tecnologia nova em de-
senvolvimento que não ajudou a construir uma base de 
confiança no mercado. Desconfiança e falta de familiari-
dade com os VEs levam a mal-entendidos por parte dos 
utilizadores, preocupações com a autonomia, medo do 
processo de carregamento ou suposições infundadas tal 
como autonomia da bateria muito mais reduzida do que 
é na realidade. Para além disso, as barreiras existentes 
ao financiamento para o desenvolvimento de uma estru-
tura adequada de carregamento bem como os elevados 
custos de aquisição dos VEs e as incertezas no mercado 
ainda persistem, abrandando a aceitação da tecnologia.
Neste documento resumimos os nossos resultados, 
experiências e conhecimento recolhido durante os pi-
lotos eBRIDGE na forma de orientações práticas. As 
Orientações eBRIDGE visam fornecer uma visão rea-
lista e isenta sobre a nossa compreensão do poten-
cial da mobilidade elétrica e frotas elétricas para via-
gens diárias. Estas foram concebidas para envolver os 
gestores de frotas de empresas, autoridades locais, 
operadores de car sharing, operadores de transporte, 
decisores políticos e utilizadores de automóveis com 
mobilidade elétrica, mostrando-lhes os pros e contras 
das frotas elétricas e encorajando a adoção de VEs.
As Orientações estão agrupadas em 3 secções: primei-
ro, uma visão geral dos mercados da mobilidade elé-
trica em 6 países eBRIDGE, segundo, a descrição de 7 
casos de estudo com os seus resultados específicos e 
terceiro, uma secção final com resultados chave e reco-
mendações, incluindo um caso modelo para e-car sha-
ring comercial, uma visão geral das políticas, cenários 
para a redução de emissões de CO

2, recomendações 
para um melhor desempenho das frotas e marketing 
e comunicação eficazes, e, finalmente, as mensagens 
eBRIDGE. Informação adicional de uma perspetiva 
mais prática pode também ser encontrada no eBRIDGE 
Toolkit, disponível online em www.ebridge-project.eu. 
Esperamos que o nosso trabalho sirva de inspiração e 
de suporte a outros pioneiros que também achem que 
a mobilidade elétrica é o caminho a seguir!

A Visão eBRiDGE 1
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Desde o início do século XX, os veículos elétricos1 (VEs) 
têm sido bastante populares, com um temporário re-
nascimento em 1990s. Agora estamos a viver um lento 
mas constante crescimento de VEs. Na segunda déca-
da do século XXI, a tecnologia da bateria de iões de lítio 
tornou-se consolidada e a frota de veículos é gradual-
mente eletrificada.2 
Tipos de propulsão alternativa tais como os VEBs, VEPIs 
e VEHs podem reduzir a dependência aos combustíveis 
fósseis bem como reduzir as emissões dos poluentes 
atmosféricos, contribuindo para a gradual descarboni-
zação dos transportes, para a melhoria da qualidade do 
ar bem como para a redução dos níveis de ruído. Carac-
terísticas estas que os tornam particularmente adequa-
dos em contexto urbano. Para além disso, os seus baixos 
custos de combustível é uma vantagem competitiva 
face aos veículos que usam combustíveis convencionais.3 
O mercado da mobilidade elétrica começou a expandir-
-se com VEHs (por exemplo, o Prius) como a primeira 

1 VE é usado como o termo geral, incluindo veículos elétricos de bateria (VEB); 
veículos elétricos de longo alcance (VELAs), veículos elétricos plug in (VEPIs) 
e veículos elétricos híbridos (VEHs).

2 Trigg, 2012, página 30.

3 EEA, 2015; ISI Fraunhofer, 2013, página 25.

alternativa aos motores de combustão interna conven-
cionais (ICE), levando a um aumento da quota de mer-
cado nas últimas 2 décadas. A estreia do mercado de 
massas de motores totalmente eletrificados tal como 
o Nissan LEAF (VEB) e o Chevrolet Volt (VEPI) data de 
2010. Hoje em dia, muitos modelos de VEs estão dispo-
níveis no mercado global e a escolha de veículos tem-se 
diversificado com outros veículos tais como carrinhas 
elétricas, autocarros e veículos de duas rodas. Melho-
rias industriais em termos de maior intensidade das ba-
terias ou menores custos de aquisição estão também a 
encorajar as vendas de VEs.4 
Relativamente a dados de VEs, no final de 2014 mais de 
665,000 VEBs e VEPIs circulavam pelo mundo inteiro, 
maioritariamente nos EUA, Japão e China em termos 
absolutos. Isto reflete um crescimento de 53% com-
parado com o ano de 2013. Contudo, estes números 
apenas representam 0.08% de todos os automóveis de 
passageiros globalmente, e apenas 0.04% na UE28.5 

4 Idem; IEA, 2015; Amsterdam Roundtable Foundation, Mc Kinsey, 2014, 
páginas 9, 13.

5 IEA, 2015.

MoBiliDADE ElétRicA nos pAísEs eBRiDGE2

Tabela 1. Impulsionadores e barreiras do mercado de VEs

IMPuLSIonADoRES BARREIRAS

Preocupações Ambientais: redução da poluição 
(ruído, GEE), segurança energética, investimentos 
em fontes de energia renovável

Expectativas económicas: criação de emprego 
e crescimento verde, menor dependência nos 
combustíveis fósseis importados 

Fatores industriais: mais VEs disponíveis, inovações 
tecnológicas, portfólio alargado de motores

Iniciativas governamentais: apoio para a 
ampliação da infraestrutura pública e privada 
de carregamento, incentivos monetários e não 
monetários para VEs, integração dos VEs nas 
frotas públicas

Procura insuficiente: pouco conhecimento sobre 
VEs, falta de modelos de negócio, preocupações 
com a autonomia, desconfiança da fiabilidade dos 
VEs, custos de aquisição mais elevados, falta de 
disponibilidade de pagar mais por uma tecnologia 
não estabelecida 

Deficiências infraestruturais: número insuficiente 
de postos de carregamento, conectores não 
interoperáveis 

Inconvenientes industriais: elevados custos, fraca 
densidade de energia primária e elevado peso das 
baterias
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Apesar dos seus benefícios ambientais e económicos, 
os VEs enfrentam barreiras tecnológicas, comerciais 
e infraestruturais, e ainda barreiras relacionadas com 
aspetos comportamentais dos utilizadores que impe-
dem uma maior difusão nos nossos sistemas de mobi-
lidade e cultura. 
Em geral, o mercado Europeu para VEBs e VEPIs está atu-
almente numa fase de adoção inicial com certas bolsas 
de crescimento como a Noruega e os Países Baixos, que 
reportaram em 2014 quotas de mercado de vendas de 
VEBs e VEPIs de cerca de 12.5% e 4%, respetivamente. 
Mesmo a um nível global, estes valores são excecionais.6 
O mercado de todos os tipos de VEs, comparado com o 
carpool nacional de todos os países eBRIDGE permane-
ceu bem abaixo de 1%, com o Reino Unido apresentan-
do a maior percentagem, 0.7% em 2014. Embora tenha 
começado com um nível baixo, novas inscrições nos 
países eBRIDGE mostram uma tendência crescente: 
especialmente no Reino Unido as taxas de crescimento 
em 2014 foram notáveis com um aumento de 57.9% de 
novas inscrições de VEs comparado com o ano de 2013.
Prevê-se que até ao final da próxima década os ICEs 
irão dominar o mercado Europeu de veículos. Porém 
até 2030, espera-se que o número de vendas para os 
VEs deverá crescer de forma mais gradual globalmen-
te. De acordo com as projeções da Agência Internacio-
nal de Energia (AIE), até 2030 os VEs representarão 
15% das frotas de veículos mundialmente.7 
Para promover a aceitação de combustíveis alternativos 
e encorajar o desenvolvimento de uma infraestrutura 
de carregamento interoperável, a Comissão Europeia 
lançou o pacote Energia Limpa para os Transportes em 
2013. Este pacote exige aos Estados-membro que criem 
um quadro regulamentar nacional que inclua objetivos 
vinculativos para reforçar as infraestruturas de carrega-
mento, especificações técnicas comuns, e informação 
mais completa ao consumidor em relação aos aspetos 
ambientais, financeiros e de segurança bem como infor-
mação sobre as estações de carregamento disponíveis.8

Tal iniciativa política é um fator impulsionador para o refor-

6 Amsterdam Roundtable Foundation/Mc Kinsey, 2014, página 9-10; IEA, 2015.

7 Trigg, 2012, página 30.

8 EC, 2014; EC, 2013, página 2, 9.

ço do mercado dos VEs. Para fomentar a procura de VEs 
têm sido desenvolvidas políticas especialmente adapta-
das, incluindo incentivos fiscais, subsídios para aquisição 
ou privilégios como por exemplo parqueamento gratuito 
em certas áreas. As medidas políticas nos países eBRIDGE 
refletem esta tendência. Aplicam-se isenções de impos-
tos sobre os veículos em todos os países eBRIDGE. Áus-
tria, Portugal, Espanha e Reino Unido subsidiam os custos 
de aquisição em VEs. Em Espanha é distribuído um selo 
ecológico para tornar os VEs rapidamente identificáveis 
às autoridades reguladoras. O estímulo governamental 
para VEs antecipa o crescimento económico, criação de 
emprego e novas oportunidades de mercado. Neste sen-
tido, a Alemanha luta por se tornar o principal fornecedor 
de produtos e serviços de mobilidade elétrica.9

Não obstante, as questões ambientais são normalmente 
a principal razão para autoridades públicas promoverem 
a mobilidade elétrica e políticas favoráveis. Estas consi-
derações ambientais dizem respeito, especialmente, às 
emissões de gases com efeito de estufa (GEE), principal-
mente o CO2. Os transportes dependem quase inteira-
mente dos combustíveis fósseis importados, fazendo o 
setor dos transportes a segunda maior fonte de emis-
sões de GEE, a seguir ao setor da energia, e responsável 
por um quarto do total de emissões de CO2 da UE.10

O Livro Branco da Comissão Europeia sobre os Trans-
portes tem como objetivo a redução das emissões pro-
venientes dos transportes em 20% em relação aos va-
lores de 2008 até 2030, e de pelo menos 60% até 2050 
em relação aos valores de 1990. Contudo, as emissões 
de GEE provenientes do transporte rodoviário subiram 
vertiginosamente em 20% desde 1990, o que é um sig-
nificativo crescimento comparado com outros setores 
económicos. O gráfico abaixo ilustra a grande lacuna 
entre os níveis de emissões de GEE dos transportes 
atuais (incluindo a aviação) e as metas de redução. Se 
as metas de redução são para serem cumpridas total-
mente, uma maior eficiência dos motores ICE não será 
suficiente. Além disso (e mais forte) torna-se necessá-
rio a eletrificação das frotas Europeias de veículos.11

9 Amsterdam Roundtable Foundation/Mc Kinsey, 2014, página 14.

10 EEA, 2015; EC, 2014. 

11 EEA, 2015.
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Para manter as emissões dos VEs baixas durante todo 
ciclo de vida, é necessário aumentar ainda mais a per-
centagem de energias renováveis na produção de ele-
tricidade. Nos países eBRIDGE, em particular na Áustria 
(68.1%), Portugal (49.2%) e Espanha (36.4%) uma pro-
porção significativa da eletricidade produzida depen-
de de fontes renováveis.
Uma maior percentagem de VEs pode também forne-
cer um significativo armazenamento de eletricidade se 
estiver suportada por redes inteligentes.12

Do lado da procura, as maiores barreiras à adoção de 
VEs e a um maior acesso ao mercado são os elevados 
preços de aquisição, preocupações com a autonomia 
e falta de conhecimento e sensibilização. Atualmente 

12 Eurostat, 2015; EC, 2013; Amsterdam Roundtable Foundation/Mc Kinsey, 
2014, página 41.

as vendas de VEs estão direcionadas a um segmento 
específico de clientes capazes de suportar preços de 
aquisição mais elevados. Entre estes pioneiros estão 
as frotas comerciais, que mostram um potencial de 
mercado significativo para uma difusão mais abran-
gente. Para os proprietários de frota, o desempenho 
económico dos veículos durante todo o tempo de vida 
útil é mais importante que o seu preço de aquisição 
inicial, o que é exatamente o oposto nas decisões de 
compra dos clientes privados. Devido a circunstâncias 
favoráveis na utilização de veículos de frotas, como por 
exemplo, previsão de padrões de condução e rotas, e 
elevada quilometragem dos veículos, os VEs tornam-se 
em particular economicamente eficazes.13

13 Amsterdam Roundtable Foundation/Mc Kinsey, 2014, page 12; ISI Fraunhofer, 
2013, page 25-. 

Figura 1. Evolução e metas das emissões de GEE dos transportes. Fonte: Trabalho próprio baseado no EEA
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O projeto eBRIDGE visa demonstrar como a introdução 
de VEs em frotas para viagens de negócios e privadas 
pode contribuir eficientemente para a melhoria das 
condições do mercado no setor da mobilidade elétrica. 
O projeto analisou a utilização de VEs em 3 tipos de fro-
tas: frotas municipais, empresariais para viagens de ne-
gócios e frotas de car sharing comerciais e entre pares 
para viagens de todos os tipos. As frotas elétricas são 
percecionadas como altamente relevantes para uma di-
vulgação eficaz dos VEs, pois estas aumentam a presen-
ça de VEs nas estradas e permitem o acesso a um gran-
de número de condutores (funcionários e clientes). Para 
além disso, podem contribuir para uma divulgação mais 
alargada do conhecimento sobre mobilidade elétrica.
A próxima secção apresenta de forma breve o estado da 
mobilidade elétrica nos países eBRIDGE - Áustria, Alema-
nha, Itália, Portugal, Espanha e Reino Unido. Esta apre-
senta uma visão geral do desenvolvimento do mercado 
corrente e de futuro para cada país, bem como o status 
quo da infraestrutura de carregamento. Adicionalmente, 
esta secção fornece uma visão de estratégias e políticas 
específicas que visam fomentar a aceitação de VEs.

2.1 ÁuSTRIA

2.1 VISão GERAL & DESEnVoLVIMEnTo Do MERCADo

O Governo Federal Austríaco colocou a mobilidade 
elétrica no coração das suas políticas de transporte 
para assegurar a sustentabilidade e sistemas limpos e 
eficientes de transporte. O plano de implementação 
“Eletromobilidade na e da Áustria. O caminho comum” 
lançado em Junho de 2012 vai para além da mera subs-
tituição de automóveis convencionais. é uma visão 
global onde a mobilidade elétrica está integrada num 
sistema intermodal de transportes e abastecido por 
fontes de energia renovável.
A mobilidade elétrica, é considerada uma grande opor-
tunidade para o desenvolvimento económico e tecno-
lógico, mas também para uma economia mais amiga do 
ambiente e do clima, e que está no centro das atividades 
de investigação. Projetos de I&D financiados pelo gover-
no federal e geridos pelo Fundo do Clima e Energia estão 

a permitir o avanço da tecnologia. Desde 2008, 7 regiões 
modelo estão a testar abordagens para uma logística 
mais limpa e soluções integradas de mobilidade para o 
transporte urbano, incluindo e-car sharing e outros sis-
temas de partilha, mobilidade dos trabalhadores, infra-
estrutura de carregamento e soluções de cobrança, etc. 
Na primeira região modelo existe uma notável situa-
ção para a mobilidade elétrica, com 171 estações de 
carregamento (4 delas são de carregamento rápido) na 
província de Vorarlberg. No âmbito do projeto VLOT-
TE, foi desenvolvido um “cartão de mobilidade” que 
inclui, entre outras funcionalidades, leasing de VEs 
totalmente operacional, carregamento gratuito em 
estações públicas de carregamento e um passe para o 
sistema regional de transporte público.14 

14 VLOTTE, 2015, páginas 3, 10, 16.

Percentagem dos modos de 
transporte privados motorizados 
do total de viagens (1995)

51% 

Densidade dos automóveis de 
passageiros por 1,000 habitantes 
(2014)

547 
unidades

Percentagem de veículos em car 
pool de passageiros na Europa 
(2012)

1.9%  
(4.6 milhões 
de veículos)

Quota de mercado de VEs em 
car pool de passageiros nacionais 
(30.06.2015)

0.4%  
(18,691 
unidades)

Quota de mercado de VEs em 
novas inscrições de automóveis 
de passageiros (2014) 

1.2%  
(3,641 
unidades) 

Marca líder em novos registos de 
VEs (2014)

VEB:  
Renault  
(389 
unidades)

Tabela 2. Factos chave na Áustria. Fontes: ACEA 
(2014); AustriaTech (2015); BMVIT/Herry Consult 
(2011); Statistik Austria (2015a, b); WKO (2015a)
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No âmbito do projeto “EMobility Post”, os Correios 
Austríacos levaram à introdução de VEs para entre-
ga de correio em Viena. O projeto começou em 2012 
e tem como objetivo adquirir um total de 1,157 VEs, 
incluindo automóveis, scooters e bicicletas, bem como 
instalar a infraestrutura de carregamento necessária. 
No final de 2014, quase um terço do número de VEs 
previstos tinham sido adquiridos. A eletricidade forne-
cida é gerada por sistemas fotovoltaicos instalados nos 
telhados de 2 centros logísticos.15 
Automóveis de passageiros, veículos comerciais, auto-
carros e comboios, bem como veículos de duas rodas, 
tais como motociclos, scooters e bicicletas movidos 
parcial ou totalmente por eletricidade, estão alinhados 
com a estratégia Austríaca, fortemente apoiada pelo 
Fundo do Clima e Energia sob o programa klima:aktiv 
mobil. Com uma meta inicial de 250,000 VEs, e apesar 
da mobilidade elétrica estar progressivamente a ga-
nhar relevância, é pouco provável atingir a ambiciosa 
meta. O plano de implementação: “Eletromobilidade 
na e da Áustria”, publicado em 2012, não especifica ne-
nhuma meta adicional. 

15 E-Mobility Post, 2014, páginas 4, 7, 8.

Desta forma, o desafio de fazer a mobilidade acessível 
a todos e reduzir os impactos dos transportes continua. 
Parte da solução é promover a introdução de veículos 
limpos e eficientes no tráfego rodoviário. O mercado 
automóvel tem um bom número de modelos interna-
cionais disponíveis e é esperado que a paleta de alter-
nativas de motores cresça no próximo ano.16

No dia 31.01.2015, o número de VEBs era 3,486 de um 
total de 4.7 milhões de veículos de car pool de passa-
geiros. Os VEHs atingiram as 13,069 unidades (ambos 
híbridos a gasolina e gasóleo e plugins). Estes repre-
sentam uma percentagem de VE de 0.4% do total de 
carpool de passageiros Austríaco. 
Com o crescente número de VEs, novos registos 
estão-se desenvolvendo positivamente. Na primeira 
metade de 2015, os novos registos contabilizaram 
2,635 para VEs (1.6% de todos os novos registos). 
Considerando os dados de registos mais recentes, 
em 2014 os VEBs contabilizaram 1,281 unidades (+ 
95.9% que em 2013). De entre estes, a Renault de-
teve a maior percentagem (30.4%) com 389 novos 

16 Uma visão geral de modelos de VEs e VEPIs (incluindo extensão de baterias) 
disponível em Outubro de 2014 pode ser encontrada aqui. 

Imagem 1. Car Sharing Elétrico com Caruso. Fonte: Caruso Carsharing, Benedikt Krauß
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registos de VEBs, seguindo-se a BMW com 296 VEBs. 
Os novos registos de VEHs em 2014 contabilizaram 
2,360 unidades, dos quais 2,167 eram híbridos a ga-
solina (- 10.2%) e 193 híbridos a gasóleo (+ 20.6%). 
Nos últimos anos, as empresas são responsáveis por 
mais de metade dos novos registos de VEs, mais es-
pecificamente, 60% em 2013.17

2.1.2 InFRAESTRuTuRA DE CARREGAMEnTo

O estado atual da infraestrutura de carregamento aus-
tríaca é difícil de avaliar visto que não existe nenhum 
ponto central responsável pela elaboração de uma 
lista única da evolução da rede de carregamento. Isto 
parece ser um problema comum a outros países bem 
como a falta de uma visão geral de dados integrados 

17 Statistik Austria 2015a, b; AustriaTech, 2015, página 9.

e fiáveis. Contudo, existem várias iniciativas que ma-
peiam as estações de carregamento através de pla-
taformas digitais colaborativas18. O Fundo do Clima e 
Energia opera a página web econnected.at, que reco-
lhe informação sobre mobilidade elétrica na Áustria e 
sugere vários motores de busca. 
Em Julho de 2015, e de acordo com a base de dados 
online fornecida pelos serviços de eletricidade KELAG, 
existem 1,877 estações de carregamento disponíveis 
na Áustria, comparado com as 1,759 em 2014. Os prin-
cipais operadores são empresas privadas variando des-
de a empresa de serviços de eletricidade a um clube 
automóvel nacional.

2.1.3 EnquADRAMEnTo DAS PoLíTICAS

Apesar da evolução positiva do mercado da mobilidade 
elétrica na Áustria, são necessárias medidas adicionais 
para aumentar a presença de VEs. O enquadramento 
fiscal é crucial para melhorar a aceitação dos utiliza-
dores privados. A seguinte lista fornece uma ideia das 
diversas medidas de incentivos oferecidos, por vezes 
apenas a nível regional ou municipal. Muitas vezes, os 
subsídios de VEs variam de acordo com as fontes de 
eletricidade usadas para os carregar19:

• Isenção das taxas de registo automóvel (NoVA – 
Normverbrauchsabgabe) para VEBs. Até ao final de 
2015 existe um bónus de 600 EUR para veículos de 
baixas emissões.

• Isenção do imposto de seguro automóvel para VEs 
até 3.5 toneladas.

• Dedução do imposto a montante (VSt – Vorsteuer) 
de 20% em VEs e em custos relacionados com a utili-
zação (por exemplo, manutenção) de 2016 em dian-
te. Taxas de seguro reduzidas (auto regulação por 
algumas empresas de seguros).

18 AustriaTech, 2015, páginas 6,12.

19 Klima- und Energiefonds (2015); WKO, 2015b; Kommunalkredit Public 
Consulting, 2015, página 1; Ecoplus, 2015.

Figura 2. Número de VEs registados na Áustria no 
período 2008-2014.  
Fonte: Trabalho próprio baseado em Statistik Austria
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• O Governo Nacional fornece subsídios (até 4,000 
EUR) às autoridades locais e empresas para aquisi-
ção de até 10 veículos movidos a combustíveis alter-
nativos.

• O Governo da Baixa Áustria oferece subsídios até 
5,000 EUR para aquisição de VEs a empresas, muni-
cípios, associações e pessoas privadas.

• Estacionamento e carregamento gratuitos para VEs 
em algumas cidades (por exemplo, estacionamento 
gratuito por 3 horas na cidade de Klagenfurt).

A AustriaTech, comissionada pelo Ministério Austríaco 
dos Transportes, Inovação e Tecnologia, desenvolveu 
um documento curto sobre políticas com uma série de 
recomendações para uma melhor promoção dos VEs a 
nível nacional e regional.20:

• Tributação dos veículos das empresas baseada 
nas emissões de CO2: considerando as maiores 
percentagens de novos automóveis de passagei-
ros registadas pelas empresas, normalmente so-
bre motorizados, esta medida sugere reduções de 
taxas para veículos de baixas emissões (60 – 100 g 
CO2/km).21

• Novo conjunto de isenções para VEs privados na 
NoVA e taxa de seguro automóvel baseada nas 
emissões de CO2 dos veículos.

• Promoção da aquisição de veículos de baixas emis-
sões em frotas públicas.

Para servir de base a este conjunto de medidas, a Aus-
triaTech sugeriu a identificação de VEs através da vi-
nheta existente “§57aPickerl”, de acordo com os crité-
rios de emissões de CO2.

20 AustriaTech, 2014, página 2. 

21 Pela reforma fiscal de 2016, os benefícios para funcionários destinam-se a 
VEs (por exemplo, isenções fiscais para utilizações privadas das empresas 
automóveis) mas o projeto de lei foi alterado pouco antes da resolução.

2.1.4 DESEnVoLVIMEnToS FuTuRoS

Os preços mais elevados de aquisição quando com-
parados com os automóveis movidos a combustíveis 
convencionais são uma barreira comum para uma ex-
pansão mais alargada dos VEs. Como o preço está gra-
dualmente a diminuir à medida que o financiamento 
público e a gama de veículos disponíveis se expande, 
espera-se que o número de VEs na estrada aumente. 
Os peritos preveem que a partir de 2017 haja um au-
mento da quota de mercado de VEs, especialmente 
de VEPIs à frente dos VEBs, através dos segmentos de 
consumidores finais, públicos e privados. 
Tal como referido anteriormente, não existe uma lista 
única da rede de carregamento Austríaca disponível. 
Como resultado da diretiva Europeia 2014/94/EU so-
bre a implementação da infraestrutura de combustí-
veis alternativos, os Estados-membro Europeus foram 
chamados a estabelecer metas nacionais para estações 
de carregamento e a desenvolverem base de dados 
normalizadas das mesmas. Tal exigência pode contri-
buir para estimular a penetração de mercado dos VEs, 
à medida que pesquisar por possibilidades de carrega-
mento pode tornar-se mais fácil. As estações de carre-
gamento estão não só a crescer em número, bem como 
em interoperabilidade, o que diminui as barreiras rela-
cionadas com a utilização por parte dos clientes.22

2.2 aleManha

2.2.1 VISão GERAL & DESEnVoLVIMEnTo  
Do MERCADo

Desde a fundação da Plataforma Nacional para a Mo-
bilidade Elétrica (NPE - Nationale Plattform Elektro-
mobilität) em 2010, o Governo Federal estabeleceu 
ambiciosos objetivos para tornar a Alemanha líder de 
mercado e o principal fornecedor de produtos e ser-
viços de mobilidade elétrica. Em 2020, um milhão de 
VEs deverão circular nas estradas alemãs. O setor da 
indústria está a fazer a sua parte e no Outono de 2013, 

22 AustriaTech, 2015, páginas 6, 23,37, 41.
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os fabricantes automóveis alemães apresentaram os 
primeiros modelos na International Motor Show (IAA 
- Internationale AutomobilAusstellung) em Frankfurt. 
Desde aí, e com mais de 17 modelos de VEs de fabri-
cantes Alemães disponíveis no mercado (e 12 novos 
modelos previstos para 2015)23, o número de novos 
registos cresceu acentuadamente.
Em 2014, novos registos de VEs atingiram um total de 
35,957 unidades, dos quais 8,522 eram VEBs e 4,527 VE-
PIs. Em relação aos registos de empresas, 77.4% (6,592 
unidades) são novos VEBs registados e 83% (3,757 uni-

23 NPE, 2014.

dades) VEPIs. A primeira metade do ano de 2015 mos-
trou uma tendência crescente de novos registos, com 
20,676 VEs registados em Junho, o que é quase três 
quartos do total de registos verificados em 2014. Nesse 
ano, os modelos mais registados de VEBs foram o Smart 
fortwo (1,589 registos), Renault Zoe (1,489) e o BMW i3 
(1,242). Os modelos mais registados de VEHs foram o 
Toyota Auris (8,921 veículos) e o Toyota Yaris (7,333).24

A 1.1.2015, o car pool Alemão tinha um total de 126,702 
VEs de passageiros, correspondendo a um aumento 
significativo (+ 76%)25 comparado com o ano anterior 
(72,109 VEs). Apesar de os VEHs apresentarem as 
maiores percentagens, os VEBs obtiveram excelentes 
resultados durante 2014, representando 18,948 unida-
des (+ 166%).26

24 KBA, 2015b; KBA, 2014, páginas 41, 42.

25 KBA, 2015a. 

26 O número total de VEs incluem VEBs, VEPIs e VEHs. 

Percentagem dos modos 
de transporte privados 
motorizados do total de 
viagens (2013)

52.4%

Densidade dos automóveis 
de passageiros por 1,000 
habitantes (2012)

539 unidades

Percentagem de veículos 
em frotas de veículos de 
passageiros na Europa 
(2012)

17.7%  
(42.9 milhões de 
veículos)

Quota de mercado de VEs 
em car pool de passageiros 
nacionais (01.01.2015)

0.2%  
(126,702 
unidades)

Quota de mercado de VEs 
em novas inscrições de 
automóveis de passageiros 
(2014)

1.2%  
(35,957 
unidades)

Marcas líderes em novos 
registos de VEs (2014)

VEB:  
Smart fortwo 
(1,589 unidades)

VEH:  
Toyota Auris 
(8,921 unidades)

Tabela 3. Factos chave da Alemanha.  
Fontes: ACEA 2014; KBA 2014, 2015a; MOP 2015

Figura 3. Número de VEs registados na Alemanha 
no período de 2008-2014.  
Fonte: Trabalho próprio baseado no KBA
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O Governo Federal incentiva um maior desenvolvi-
mento da mobilidade elétrica através do programa 
de financiamento Showcase Electric Mobility, lançado 
em 2012 e que decorre até 2016. Com um financia-
mento de cerca de 300 milhões EUR, em mais de 90 
grandes projetos regionais incluindo mais de 300 sub-
projectos, estão a explorar e a testar questões cru-
ciais tais como fornecimento de energia renovável e 
integração de VEs nos transportes e em sistemas de 
mobilidade.27

Os resultados até aqui mostram que os VEs cumprem 
as necessidades quotidianas das pessoas, em termos 
de transporte, para a maioria das viagens, com desem-
penho satisfatório e que a mobilidade elétrica tem o 
potencial de reduzir os impactos ambientais dos trans-
portes e aumentar a qualidade de vida. Conhecimento 
adicional sobre o comportamento dos utilizadores, ne-
cessidades e expectativas dos clientes, integração da 
rede inteligente e normalização da infraestrutura de 
carregamento são alguns dos aspetos investigados no 
âmbito do programa.

27 Deutsches Dialog Institut, 2014.

2.2.2 InFRAESTRuTuRA DE CARREGAMEnTo

A maioria das estações de carregamento (85%) estão 
localizadas em pontos privados. O desenvolvimento 
da infraestrutura de carregamento pública foi iniciada 
através de projetos de I&D financiados nacionalmente, 
e por isso, principalmente concentrados em grandes 
cidades tal como Berlim, Hamburgo ou Estugarda.28 
Contrariamente ao crescente número de VEs, os de-
senvolvimentos futuros das estações de carregamento 
públicas tem abrandado. Os fatores que influenciam 
esta situação são os elevados custos, a falta de mode-
los de negócio e financeiros economicamente eficien-
tes, e os complexos processos de licenciamento.29

Até à data, a Alemanha instalou aproximadamente 
5,500 pontos de carregamento públicos acessíveis, dos 
quais apenas 100 são de carregamentos rápidos, ao 
passo que o objetivo é instalar 70,000 pontos de carre-
gamento normais e 7,100 de carregamento rápido até 
2020. Estão ainda em curso planos de desenvolvimen-

28 Com 500 VEBs, a car2go oferece em Estugarda, a maior frota de e-car sharing 
na Alemanha. 

29 NPE, 2014, página 22,-; BuroHappold, 2014, página 8.

Imagem 2. Cliente da e-Flinkster numa estação de carregamento. Fonte: DB Rent GmbH
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to de uma rede de pontos de carregamento rápido ao 
longo das autoestradas alemãs, principalmente neces-
sárias para viagens mais longas. De acordo com o Mi-
nistério dos Transportes, 400 pontos de carregamento 
rápido estão para ser instalados em 2017.30

A Associação Alemã das Indústrias de Energia e Água 
(BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirts-
chaft) estima que isto fornecerá uma cobertura de 
carregamentos rápidos suficiente em 2017. Como os 
utilizadores de VEs percecionam uma rede de infraes-
trutura de carregamento densa como um importante 
fator para reduzir as preocupações com a autonomia, 
isto pode contribuir para um alargamento da penetra-
ção de mercado dos VEs. Contudo, para assegurar uma 
quantidade adequada de pontos de carregamento nor-
mais disponíveis, a BDEW sugere a criação de um pro-
grama geral de desenvolvimento nacional para 20,000 
pontos de carregamento públicos adicionais até 2017. 
Este programa deve incluir também medidas de nor-
malização para o acesso ao serviço e cobrança.31 

2.2.3 EnquADRAMEnTo DAS PoLíTICAS

O enquadramento necessário das políticas para apoiar 
a implementação da mobilidade elétrica com sucesso 
está constantemente a ser analisada. A mobilidade elé-
trica é um instrumento para conseguir alcançar os obje-
tivos alemães em termos de clima e energia: aumentar 
a percentagem de fontes renováveis no mix de energia 
ao mesmo tempo que se reduz as fontes de energia nu-
clear (Energiewende – energy transition), conseguir um 
sistema de transportes mais limpo e energeticamente 
eficiente, e diminuir a dependência dos combustíveis 
fósseis estrangeiros importados.
As medidas para promover a aquisição de VEs são di-
versas32:

• Isenção do imposto automóvel (KfzSteuer – Kraftfahr-
zeugsteuer): A isenção para os VEBs licenciada antes 
do final de 2015 foi extendida por mais 5 a 10 anos. 

30 NPE, 2014, página 43; Thomas Reuters, 2014.

31 BDEW, 2015, página 2.

32 BMWI, 2015.

Cobre todos os tipos de VEBs. Veículos licenciados en-
tre 2016 e 2020 terão 5 anos de isenção de imposto.

• Tributação de automóveis de empresas: Medidas 
compensatórias para compensar os VEs mais caros 
comparados com os automóveis convencionais.

• Meta para concursos públicos de veículos de baixas 
emissões: 10% de todos os novos veículos adquiri-
dos ou alugados pelos Ministérios Alemães devem 
emitir menos de 50 g/km.

• A Ato da Mobilidade Elétrica (EmoG – Elektromobi-
litätsgesetz) permite as autoridades locais concede-
rem privilégios de estacionamento aos VEs, a utili-
zação das faixas para autocarros e o acesso a zonas 
ambientais. 

• EspecialAfA (Sonder-AfA – Absetzung für Abnut-
zung), que deve regular a depreciação de ativos fi-
xos tal como VEs das empresas, está pendente de 
aprovação.

Atualmente comprar um VE compensa praticamente 
só às empresas. Os incentivos estão maioritariamente 
focados para empresas, pelo que aproximadamente 
63.7% dos novos registos de VEs devem-se a estas33. 
Não estão previstos incentivos monetários eficazes 
para consumidores privados. Ao contrário de outros 
países como EUA, Países Baixos, Noruega, Espanha, 
Portugal ou Reino Unido, a Alemanha não oferece sub-
sídios para a aquisição de VEs. Ainda não existe consen-
so sobre os benefícios de tais incentivos.

2.2.4 DESEnVoLVIMEnToS FuTuRoS

Os planos anunciados para a expansão da infraestrutu-
ra de carregamento a nível nacional e local podem afe-
tar positivamente as preocupações com a autonomia e 
a falta de confiança, e também encorajar os serviços de 
energia para desenvolver os modelos de negócio apro-
priados para o carregamento e a cobrança.

33 KBA, 2014, página 14.
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A experiência no setor do e-car sharing mostra que os 
utilizadores de car sharing não preferem os VEs apenas 
por causa das suas preocupações ambientais. Não exis-
te nenhuma inclinação especial para pagar mais para 
conduzir um VE apesar de todos os seus benefícios 
ecológicos, e os custos operacionais de tal Sistema são 
maiores que os mesmos de um sistema convencional 
de car sharing.
À luz disto, os responsáveis políticos devem conside-
rar novos incentivos e promoção de medidas que che-
guem a um vasto público, por exemplo, novas redu-
ções fiscais ou subsídios para aquisição, e ações mais 
específicas para atrair o setor empresarial.
Até à data da elaboração do presente documento, é 
muito cedo para nos pronunciarmos sobre como o 
mercado de VEs irá desenvolver-se em 2015 Contudo, 
novos registos de VEBs e VEPIs aumentaram em 2014 
comparado com o ano 2013 (veja a figura 3). À data de 
Junho de 2015, 145,986 VEs (VEBs, VEPIs, VEHs) cir-
culavam nas estradas Alemãs, representando 0.3% do 
carpool total Alemão. Isto representa 14.6% da meta 
nacional de 1 milhão de VEs em 2020.
Não obstante, existem projeções para a penetração 
de mercado em 2020. Os cenários desenvolvidos pela 
ISI Fraunhofer no seu estudo “Cenários da Evolução de 
Mercado para Veículos Elétricos” apresentem conclu-
sões muito interessantes34:

• Em geral, os VEs são económicos para uma elevada 
quilometragem anual (acima dos 15,000 km) e uma 
elevada autonomia elétrica (acima dos 80%). Isto 
beneficia especialmente os condutores que têm um 
ciclo diário uniforme de condução e que percorrem 
suficientemente longas distâncias.

• Factores externos tais como futuros desenvolvi-
mentos dos preços das baterias, petróleo bruto e 
eletricidade contribuem muito para espalhar incer-
tezas sobre a evolução do mercado de VEs. Adicio-
nalmente, a vontade de mudar para VEs, na base de 
preços de aquisição elevados e limitada escolha de 
veículos, é difícil de prever.

34 ISI Fraunhofer, 2013, página 25,-. 

• Se os aspetos referidos anteriormente evoluírem a fa-
vor da mobilidade elétrica, como por exemplo, preços 
das baterias mais baixos, maior variedade de VEs dis-
poníveis, possibilidades a baixo custo de carregamen-
to e uma rede de carregamento densa, a meta de 1 
milhão pode ser cumprida mesmo sem incentivos mo-
netários. Espera-se que a quota de mercado de VELAs 
e VEPIs seja maior que VEBs (aproximadamente 75%).

• Mesmo com condições menos favoráveis, o número de 
VEs em 2020 pode chegar a 150,000 - 200,000 unidades.

• Funcionários a tempo inteiro de áreas rurais, su-
burbios de grandes cidades e cidades pequenas e 
médias, que contabilizam um terço do total de pro-
prietários de automóveis privados, mostram um po-
tencial significativo para mudarem para VEs. Para 
além disso, um significativo aumento do mercado 
pode ser esperado em frotas comerciais.

2.3 ITÁLIA

2.3.1 VISão GERAL & DESEnVoLVIMEnTo  
Do MERCADo

De 1997 até 2010, a Itália tem estado entre os países 
Europeus pioneiros apoiando a mobilidade elétrica, es-
pecialmente através de subsídios para aquisição. Com 
um orçamento de 150 milhões EUR, várias iniciativas 
têm sido postas em prática e no final de 2010 o núme-
ro de VEs em Itália ascenderam aos 50,000 incluindo 
carros elétricos, autocarros, quadriciclos e motociclos, 
bem como 200,000 ebikes. 
Em 2012, após uma fase de consulta de 2 anos, o Go-
verno Italiano aprovou a Lei nº 134/2012 (Disposizioni 
per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli 
a basse emissioni complessive) que visa apoiar solu-
ções de mobilidade mais sustentáveis. Originalmente 
dedicada ao desenvolvimento da mobilidade elétrica, a 
Lei alterada cobre não só VEs mas também uma vasta 
gama de veículos a motor. Medidas políticas incluem 
apoio financeiro para a instalação de estações de car-
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regamento, a integração de veículos de baixas emis-
sões em frotas públicas e privadas bem como subsídios 
para aquisição de VEs. 35

Em 2012, a Itália tinha uma das maiores frotas de au-
tomóveis de passageiros na UE, encontrando-se em 
segundo lugar após a Alemanha. O car pool Italiano 
de passageiros compreendia 37.1 milhões de veículos 
no final de 2014, dos quais 65,840 VEs (+31%), repre-
sentando 0.2% do carpool total de passageiros. Em 
2013, os VEs representavam aproximadamente 015% 
do car pool de passageiros, ou 45,404 unidades.36 

35 CIVES, 2015.

36 ACEA, 2014; ANFIA, 2014a, 2015.

Dados recentes dos registos mostram que a procura de 
VEHs era maior que a procura de VEBs. Contudo, o au-
mento de novos registos de VEs foi pequena contras-
tando com outros países eBRIDGE, tal como o Reino 
Unido e a Áustria. Em 2014, um total de 21,387 VEHs 
e VEPIs (+ 41.1%) bem como 1,101 VEBs (+ 27.4%) fo-
ram registados, representando uma quota de mercado 
de 1.6% de todos os novos registos de veículos. Novos 
registos na primeira metade de 2015 mostraram um 
desenvolvimento semelhante no final de Junho, sendo 
que a percentagem de novos registos de VEs foi 1.6% 
(936 VEBs, 13,404 VEHs e VEPIs).37

Com 3,500 empresas e cerca de 1.2 milhões de funcio-
nários diretos e indiretos, a indústria automóvel é de 
grande importância para a economia Italiana. Um dos 
principais atores neste setor é o Grupo Fiat, que adap-
tou o Fiat 500 com um motor totalmente elétrico e o 

37 UNRAE, 2014, 2015a.

Percentagem dos modos 
de transporte privados 
motorizados do total de 
viagens (2014)

75.4% 

Densidade dos automóveis 
de passageiros por 1,000 
habitantes (2012)

621 unidades

Percentagem de veículos 
em frotas de veículos de 
passageiros na Europa (2012)

15.1% 
(36.6 milhões 
de carros)

Quota de mercado de VEs 
em carpool de passageiros 
nacionais (01.01.2015)

0.2%  
(65,840 
unidades)

Quota de mercado de VEs em 
novas inscrições de automóveis 
de passageiros (2014)

1.6% (22,488 
unidades)

Marcas líderes em novos 
registos de VEs (2014)

VEB:  
Nissan LEAF  
(336 unidades)

VEH:  
Toyota Yaris  
(9,781 
unidades)

Tabela 4. Factos chave de Itália. Fontes: ACEA 
(2014); MIT (2014); UNRAE (2014); ANFIA (2015)

Figura 4. Novos registos de VEs em Itália no 
período de 2008-2014.  
Fonte: Trabalho próprio baseado no UNRAE
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lançou no mercado dos Estados Unidos em 2013. As 
vendas na Europa não são, até agora, previstas. Contu-
do, o eFiat 500 está disponível em Turim, fazendo par-
te da frota de car sharing do “Io Guido Turino”.38 
O mercado Italiano de VEs é assim dominado pelos fa-
bricantes estrangeiros. Na categoria de VEH, a Toyota 
foi a marca mais popular com os modelos Yaris, Auris e 
Prius, estando entre as 5 primeiras marcas. Em 2014, 
9,781 Toyota Yaris foram registados. Novos registos de 
Nissan LEAF representaram 336 unidades, seguindo-
-lhe o Smart fortwo e o Renault Zoe.39

2.3.2 InFRAESTRuTuRA DE CARREGAMEnTo

A Lei nº 314/2012 iniciou o plano nacional para as esta-
ções de carregamento (PNIRE – Piano Nazionale Infras-
trutture di Ricarica Elettrica) definindo o enquadramen-
to e os princípios orientadores para a implementação 
da rede de carregamento para o período de 2013-2015. 
A mobilidade elétrica deve ser primeiro promovida em 
aglomerações urbanas, para melhorar a qualidade do ar 

38 IA-HEV, a; Germany Trade & Invest, 2014.

39 UNRAE, 2015b.

e reduzir o ruído e de seguida em autoestradas e zonas 
rurais. Apesar das estações públicas de carregamento, o 
plano encoraja a instalação de estações de carregamen-
to privadas em parques de estacionamento, e prevê de-
duções de impostos para os proprietários privados que 
instalem pontos de carregamento.40 
Neste momento existem aproximadamente 2,300 pon-
tos de carregamento disponíveis pelo país, sendo que 
a maioria destes estão na Itália do Norte. Os serviços 
de energia Italianos, a Enel, é o principal operador das 
estações de carregamento.41

Em 2014, a primeira estação de carregamento rápido 
foi instalada ao longo da autoestrada A7 Milão-Serra-
valle, permitindo aos condutores de VEs recarregarem 
os seus veículos em 20 - 30 minutos. Em cooperação 
com a empresa petrolífera ENI, a Enel tem planos para 
estender a infraestrutura pública de carregamento 
com estações de carregamento rápido e que permitem 
3 VEs recarregarem simultaneamente, preferencial-
mente localizadas em estações de gasolina.42

40 Iacovini, 2012; Germany Trade & Invest, 2014.

41 CIVES, 2015; Enel Spa, 2015; Germany Trade & Invest, 2014.

42 Electromobility.it, 2014; ANFIA, 2014b, página 33; BEM, 2012.

Imagem 3. Cliente da GuidaMi numa estação de carregamento em Milão. Fonte: ATM, GuidaMi
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2.3.3 EnquADRAMEnTo DAS PoLíTICAS

A Lei nº 134/2012 alocou 50 milhões EUR para 2013 
e 45 milhões EUR para 2014 e 2015, respetivamente 
para incentivos fiscais. Foram concedidos subsídios 
para a aquisição de veículos de baixas emissões como 
parte do regime de retirada. O montante do subsídio 
diferia de acordo com as emissões de CO2 dos veículos 
e do ano de registo.43 Porém, a Lei sobre a estabilida-
de orçamental 2015 (lei 190/2014) revogou todos os 
incentivos com efeito a 1 de Janeiro de 2015. 
Apesar disto, existem medidas políticas para promover 
a aceitação dos VEs44:
• Isenção do imposto sobre propriedade (tassa di pos-

sesso): desde 1953, os VEBs têm sido elegíveis a esta 
isenção por 5 anos após o registo. Variando de acordo 
com as leis regionais, os VEBs beneficiam de uma re-
dução do imposto de 75% após este período ou nal-
guns casos a isenção foi estendida para o tempo de 
vida útil do veículo por inteiro. Em algumas regiões, 
a isenção do imposto é também aplicada aos VEHs. 

• Apoio financeiro para a instalação das estações de 
carregamento: o Ministério dos Transportes cofi-
nancia a instalação de estações públicas de carrega-
mento até 50% dos custos de implementação. 

• Incentivos municipais: por exemplo, as comunida-
des participantes no projeto piloto de mobilidade 
elétrica I etravel (mi muovo elettrico) na Região de 
EmiliaRomagna oferecem estacionamento gratuito 
e acesso não restrito a zonas de tráfego limitado nos 
centros das cidade. 

A nível local, Milão, a capital da Região de Lombardia, 
é um exemplo inspirador. Devido aos seus problemas 
de poluição atmosférica e elevadas taxas de proprie-
dade automóvel, Milão foi a primeira cidade Italiana a 
introduzir o sistema de portagens no centro da cidade, 
a chamada Área C, em 2012. Isto faz parte do Plano de 
Mobilidade Urbana Sustentável (SUMP). Nos dias úteis, 

43 Lei nº 134/2012;.

44 ACEA, 2015d; CIVES, 2015; EmiliaRomagna Region, 2013, página 9.

os veículos têm de pagar uma portagem de 5 EUR, ao 
passo que os VEs estão elegíveis a entrar na zona gra-
tuitamente até 2017. As receitas de aproximadamente 
23 milhões EUR são reinvestidos no transporte público 
e na mobilidade sustentável. Em 2014, os efeitos am-
bientais na Área C foram notáveis: redução do tráfego 
em um terço, o número de veículos poluentes quase 
reduziu para metade, e a quantidade de veículos não 
poluentes aumentou 6.1%.45 

Imagem 4. Zona de portagem em Milão, a “Área C”. 
Fonte: ATM

2.3.4 DESEnVoLVIMEnToS FuTuRoS

Para reduzir significativamente as emissões de CO2 e 
cumprir as metas de redução Europeias, a Comissão 
Italiana para os Veículos Rodoviários Elétricos (CIVES 
– Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali a Bat-
teria, Ibridi e a Celle a combustibili) estima que até 
2020, 150 - 200,000 VEs (não incluindo VEHs) deve-
rão ser vendidos. Contudo, dados de vendas recentes 
mostram que este objetivo está ainda longe de ser 
alcançado. 
No seu relatório de progresso sobre a mobilidade elé-
trica em Itália, a CIVES duvida que o restante apoio fi-
nanceiro para a instalação de pontos de carregamen-
to seja suficiente para aumentar a quota de mercado 
dos VEs.

45 Riazzola, 2014, páginas 17-25; European Union, 2015.
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A CIVES opta por uma substituição adequada dos sub-
sídios cancelados através da combinação de várias 
medidas monetárias e não monetárias para promover 
a aceitação dos VEs e apoiar seu desenvolvimento de 
mercado. Estas medidas políticas devem ser integra-
das e aplicadas a nível nacional. Em Abril de 2015, a 
CIVES apresentou um plano ao Parlamento Italiano 
sugerindo por exemplo, reduções do imposto sobre o 
valor acrescentado (IVA – Imposta sul Valore Aggiunto) 
para VEs. A CIVES também propôs zonas de emissões 
reduzidas e regulamentos de construção de edifícios, 
fazendo com que a instalação de estações de carrega-
mento nas garagens ou pátios dos complexos de mora-
dias fosse obrigatória. 

2.4 PoRTuGAL

2.4.1 VISão GERAL & DESEnVoLVIMEnTo  
Do MERCADo

A mobilidade elétrica representa uma oportunidade 
única para o Governo Português reduzir os impactos 
ambientais dos transportes e melhorar a eficiência 
energética. O vasto potencial de Portugal na produção 
de energias renováveis desempenham um papel deci-
sivo na descarbonização dos transportes e na redução 
da dependência nos combustíveis fósseis. Em 2013, 
49.2% da eletricidade de Portugal era originária de 
fontes renováveis, em grande parte eólica e hidráulica. 
Tal como estabelecido na Estratégia Nacional de Ener-
gia 2020, em 2020, 60% da produção de eletricidade 
deverá ser proveniente de fontes renováveis, e o con-
sumo da energia deverá ser reduzido em 20%. 46

O programa MOBI.E (Mobilidade Elétrica) foi lançado 
pelo governo nacional em 2009. O MOBI.E é o plano 
de integração para a promoção da mobilidade elétri-
ca em Portugal. Com um montante de investimento 
estimado de 3 Mil Milhões EUR (e uma quota estatal 
de 51%), o plano visa a instalação de um sistema de 
mobilidade elétrico nacional interoperável. Atual-
mente mais de 35 cidades oferecem opções de car-
regamento. A MOBI.E é uma abordagem política ho-
lística com o objetivo de cobrir todos os aspetos de 
implementação: desde retalhistas e operadores de 
mobilidade elétrica à rede de carregamento até ao 
utilizador final.47

O objetivo de Portugal é eletrificar o sistema nacional 
de transportes inteiro, pondo 200,000 VEs nas estradas 
até 2020. Os últimos dados disponíveis sobre o núme-
ro de VEs do total de frotas de veículos de passageiros 
são de 2010 e 2011. Neste período, a quantidade de 
VEs aumentou de 8,510 para 9,693 unidades (+ 13.9%) 
tal como mostra a figura seguinte.48

46 Eurostat, 2015 ; Portugal 2020, 2011, página 18.

47 MOBI.Europe, 2015; Portugal 2020, 2011, página 53.

48 INE, 2012. ; IA-HEV, b.

Percentagem dos modos 
de transporte privados 
motorizados do total de 
viagens (2011)

65%

Densidade dos automóveis 
de passageiros por 1,000 
habitantes (2012)

429 unidades

Percentagem de veículos no 
carpool de passageiros na 
Europa (2012)

1.9% 
(4.6 milhões 
de unidades)

Quota de mercado de VEs 
em carpool de passageiros 
nacionais (31.12.2011)

0.2%  
(9,693 
unidades)

Quota de mercado de VEs em 
novas inscrições de automóveis 
de passageiros (2014)

−

Marcas líderes em novos 
registos de VEs (2012)

VEPI: 
Peugeot 508 
Hybrid 4 (160 
unidades)

Tabela 5. Factos chave de Portugal. Fontes: ACEA 
(2014); IMT (2011); INE (2012); ACAP (2012)
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Em 2014, novos registos de VEs equivaleram a 189 VEBs 
(+ 13.9%) e 100 VEPIs (+ 81.8%).49 Novos registos no pri-
meiro trimestre de 2015 equivaleram a 155 unidades50 
(0.3% de todos os registos de automóveis de passagei-
ros). Apesar de serem valores muito baixos, os dados 
mostram uma tendência positiva no desenvolvimento de 
novos registos de VEs nos últimos anos. Elevados custos 
de aquisição, autonomia limitada, falta de uma adequa-
da infraestrutura de carregamento e longos períodos de 
recarga são percecionados como as principais barreiras 
para uma maior difusão de VEs. Para além disso, a crise 
financeira dos recentes anos apenas adicionou comple-
xidade à situação desafiante do mercado de VEs.51

Contra todos os obstáculos, Lisboa, a capital de Portu-
gal, está a trabalhar com os stakeholders locais e Euro-

49 ACEA, 2015b.

50 Este número inclui VEBs e VEPIs mas também Veículos Elétricos a Pilhas 
de Combustível (VEPCs), que não estão incluidos no termo VE utilizado no 
projeto eBRIDGE. 

51 ACEA, 2015a, c; Rolim et al., 2014, página 231.

peus para consolidar a implementação e promoção da 
mobilidade elétrica. Em cooperação com o Operador 
Municipal de Transportes e Estacionamento, a EMEL 
(Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento 
de Lisboa), a Câmara Municipal de Lisboa desenvol-
veu um Plano de Ação Local para a Mobilidade Elétri-
ca, orientado a favor dos VEs como o modo de trans-
porte preferencial em áreas urbanas com incentivos 
tais como estacionamento gratuito. Para além disso, 
no âmbito do projeto Europeu FREVUE (Freight Elec-
tric Vehicles in Urban Europe), a Câmara Municipal de 
Lisboa coopera com a EMEL e os Serviços Postais de 
Portugal, os CTT (Correios de Portugal) para testar so-
luções logísticas com VEs orientadas para otimizar a 
eficiência da logística urbana e melhorar os fluxos de 
tráfego, e desta forma reduzir o congestionamento e 
os impactos relacionados. 

2.4.2 InFRAESTRuTuRA DE CARREGAMEnTo

A rede de carregamento Portuguesa começou a ser de-
senvolvida no âmbito do projeto MOBI.E. A tecnologia 
de carregamento desenvolvida inclui um sistema de 
pagamento, e permite aos utilizadores encontrarem e 
selecionarem os locais de carregamento, planear rotas 
e saber o nível da bateria dos seus veículos. 
A rede MOBI.E planeou a instalação de 1,300 pontos 
de carregamento normais em estradas públicas e 50 
carregadores rápidos nas principais autoestradas em 
2011. Contudo, em 2015 apenas 1,211 pontos de car-
regamento estavam operacionais, dos quais apenas 8 
de carregamento rápido.52 
Os principais operadores de rede são os serviços de 
energia Energias de Portugal e as empresas petrolífe-
ras Galp Energia e Prio Energy.53

2.4.3 EnquADRAMEnTo DAS PoLíTICAS

Em 2014, o Ministério do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e da Energia lançou o Compromisso para 

52 MOBI.Europe, 2015; INTELI, 2014; Ministério do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e da Energia, 2015, página 28.

53 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, 2015, 
página 28.

Figura 5. Número de VEs registados em Portugal no 
período de 2010-2011.  
Fonte: Trabalho próprio com base no INE
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o Crescimento Verde (CVV) definindo as metas para 
o período de 2020-2030. Entre outros setores, esta 
estratégia abrange várias medidas para o setor dos 
transportes. Os objetivos englobam a redução dos cus-
tos para os VEBs e VEPIs, promoção da competição na 
rede de mobilidade pública e encorajamento de carre-
gamento em casa e nos locais de trabalho.
A Lei da Fiscalidade Verde n°82D/2014 que entrou em 
vigor em Janeiro de 2015 está a contribuir para estes 
objetivos. A lei introduziu vantagens fiscais atrativas 
para a aquisição de VEs com o objetivo de fortalecer o 
mercado de vendas elétricas. Abrange os seguintes in-
centivos fiscais relevantes para a mobilidade elétrica54:

• Isenção do Imposto Sobre Veículos (ISV) e Imposto 
Único de Circulação (IUC) para VEBs e VEPIs. Estes 
são elegíveis a uma redução de 40% no ISV e dedu-
ção de 25% do IUC. 

• Desconto no Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA) nos VEs de passageiros.

• Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 
(IRC): isenção para VEBs e dedução de 5% para VE-
PIs acima de 25,000 EUR, 10% para VEPIs de 25,000 - 
30,000 EUR e 17.5% para VEPIs acima de 35,000 EUR. 

54 INTELI, 2010; ACEA, 2015d; Veículos Electricos, 2015, página 15.

• Subsídios para a renovação de veículos de passa-
geiros em final de vida: pessoas privadas podem 
deduzir 4,500 EUR quando substituem um ICE (veí-
culo com 10 anos ou mais) por um VEB, e 3,250 EUR 
quando o substituem por um VEPI. Está prevista a 
dedução de 1,000 EUR em quadriciclos elétricos tal 
como o Renault Twizy.

• Subsídios de aquisição: de acordo com o Decreto-
Lei nº 39/2010 e até ao final de 2015, compradores 
privados dos primeiros 5,000 VEs têm direito a um 
incentivo de 5,000 EUR. A Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) sugeriu a extensão deste incentivo 
até ao final de 2016, que se encontra sob revisão.

Para além disso, as administrações públicas são en-
corajadas a liderarem pelo exemplo mudando para 
VEs. Até 2020, 1,200 veículos convencionais de frotas 
da administração pública devem ser substituídos por 
VEBs e VEPIs. Para este propósito estão orçamentados 
100 milhões EUR do Fundo Europeu de Coesão.55 
Em alguns municípios, tal como em Lisboa, os VEs po-
dem estacionar gratuitamente em áreas de estaciona-
mento público por um período limitado ou ter parques 
de estacionamento preferenciais.56

55 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, 2014, 
páginas 51, 77.

56 Rolim et al., 2014, página 241.

Imagem 5. VE privado carregando numa estação MoBI.E. Fonte: choice GmbH, Janett Kalina
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2.4.4 DESEnVoLVIMEnToS FuTuRoS

Um estudo desenvolvido pela Universidade de Lisboa 
sobre a adoção da Tecnologia de VEs entre os conduto-
res de VEBs revelou que metade dos condutores priva-
dos entrevistados e um terço dos condutores de frotas 
perceciona os VEs como o carro do futuro, e sugerem 
mais incentivos governamentais para a aquisição de 
VEBs para um maior apoio na aceitação de mercado.57 
Atividades encorajadoras promovendo a mobilidade 
elétrica estão a acontecer a nível municipal. A Câmara 
Municipal de Lisboa segue uma estratégia própria e au-
mentando progressivamente o número de veículos al-
ternativos na frota municipal. A cooperação com as enti-
dades locais e parceiros Europeus é ativa e são planeados 
eventos informativos de promoção à utilização de VEs. 
Novas medidas e incentivos estão a ser implementados.
Contudo, apesar das experiências positivas, o futuro 
desenvolvimento de uma política nacional de mobi-
lidade elétrica é dificilmente previsível. O programa 
MOBI.E está parcialmente em standby. Nova legisla-
ção para a infraestrutura de carregamento e conces-
sões estão ainda pendentes de aprovação. A rede de 
carregamento MOBI.E não tem atualmente nenhum 
operador a cargo e alguns pontos de carregamento 
estão fora de serviço, o que pode afetar a adoção de 
VEs bem como as aspirações relativamente à aceitação 
de VEs seguidas pela Câmara Municipal. A crise finan-
ceira enfrentada pelo país nos últimos anos abrandou 
o ritmo do programa da MOBI.E. Os resultados das 
eleições gerais de 2015 serão decisivos para o futuro 
desenvolvimento da mobilidade elétrica.

2.5 eSpanha

2.5.1 VISão GERAL & DESEnVoLVIMEnTo  
Do MERCADo

A Estratégia Global de Promoção de Veículos Elétri-
cos 2010-2014 (Estrategia Integral para el Impulso del 
Vehículo Eléctrico en España 2010-2014) desenvolvida 

57 Idem., páginas 236, 241.

pelo Governo Espanhol sublinhou a relevância da mo-
bilidade elétrica para atingir uma maior eficiência ener-
gética e para reduzir a dependência dos combustíveis 
fósseis, aumentando a utilização de energias renová-
veis. A estratégia visa o aumento da procura de VEs, 
promover I&D no setor da Tecnologia e desenvolver 
infraestrutura de carregamento, e estabelecer metas 
para atingir 250,000 VEBs e VEPIs nas estradas espa-
nholas em 2014. Este objetivo, como se demonstra na 
tabela anterior, não foi conseguido e até à data não 
existe nenhuma comunicação oficial de uma nova ver-
são da estratégia nacional ou da revisão destas metas.
Porém, os subsídios anuais para aquisição de VEs 
acessíveis através do MOVELE (MOVilidad ELEctri-
ca), o programa de financiamento criado no âmbito 
da estratégia nacional, continuam e novas edições 

Percentagem dos modos 
de transporte privados 
motorizados do total de 
viagens (2006)

42.3%  
(dias úteis)

46.4%  
(fins-de-
semana)

Densidade dos automóveis 
de passageiros por 1,000 
habitantes (2012)

476 unidades

Percentagem de veículos 
de frotas de passageiros na 
Europa (2012)

9.1% 
(22 milhões de 
veículos)

Quota de mercado de VEs 
em carpool de passageiros 
nacionais (01.01.2015)

−

Quota de mercado de VEs 
em novas inscrições de 
automóveis de passageiros 
(2014)

1.6%  
(13,445 
veículos)

Marca líder em novos registos 
de VEs (2014)

VEB:  
Nissan LEAF  
(465 unidades)

Tabela 6. Factos chave da Espanha.  
Fonte: IDEAUTO (2014)
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de programas de incentivos para aquisição de carros 
convencionais foram lançadas.
Novos registos de VEs em 2014 equivaleram a 13,445 
VEs: 1,076 VEBs (+ 32%), 290 VEPIs e 12,079 VEHs. No to-
tal, os VEs representaram 1.6% do total de novos regis-
tos de veículos Espanhóis para 2014 (855,265 veículos). 58

Relativamente à distribuição regional de novos regis-
tos de VEs em 2014, Madrid ficou à frente com 325 
unidades, de seguida a Catalunha com 281 unidades, 
e a Andaluzia com 109 unidades. Com exceção de Ma-
drid, onde a percentagem de VEBs diminuiu em 7.7%, 
os dados regionais mostraram um aumento em geral 
de aproximadamente 90% comparado com 2013. A 
distribuição regional de VEHs foi semelhante: Madrid 
3,124 unidades (+ 14.0%), Catalunha 2,636 (+ 3.1%), e 
Andaluzia 2,220 (+ 37.3%).59

58 ANFAC, IDAE, IDEAUTO, 2014.

59 IDEAUTO, 2014.

Os modelos de VEB favoritos em 2014 foram o Nissan 
LEAF e o Renault Zoe, com 465 e 289 unidades vendi-
das respetivamente (ambos os modelos aumentaram as 
suas respetivas vendas comparado com 2013 em 202 e 
107 unidades). No total, a Renault vendeu 674 veículos 
incluindo Twizy e Kangoo ZE. Outras marcas líderes fo-
ram a Mitsubishi (Outlander VEPI) e o BMW (BMW i3).60

Carrinhas comerciais ligeiras elétricas também expe-
rienciaram um crescimento positivo. O Nissan eNV200 
e a Renault Kangoo ZE venderam, cada um, 180 uni-
dades. O VE Citroën Berlingo e o VE Peugeot Partner 
ainda tiveram dificuldades em entrar no mercado, tal 
como mostram as baixas taxas de novos registos. 

2.5.2 InFRAESTRuTuRA DE CARREGAMEnTo

De acordo com o Instituto para a Diversidade e Pou-
pança de Energia (IDAE – lnstituto para la Diversificaci-
ón y Ahorro de la Energía) responsável pelo programa 
MOVELE, a infraestrutura de carregamento Espanhola 
tem, até à data, 761 pontos de carregamento públicos, 
dos quais 4 são de carregamento rápido.
Planos para a extensão da infraestrutura pública são 
apoiados pelo financiamento nacional em algumas 
regiões. A MOVELE Baleares é a colaboração entre o 
Ministério da Economia e Competitividade e o IDAE 
para o desenvolvimento da infraestrutura de carrega-
mento das Ilhas Baleares. Com um orçamento alocado 
de 2,374,000 EUR o plano prevê a instalação de 2,000 
pontos de carregamento, ambos públicos e privados, 
publicado através de concurso pelo ministério regio-
nal. A atual legislação regional não regula as condições 
técnicas para fornecer pontos privados conectados 
com a rede de eletricidade doméstica. Por esta razão, 
o governo regional está a trabalhar nas modificações 
legislativas necessárias.
Madrid planeia instalar 35 novos pontos de carrega-
mento rápido e Barcelona tem como objetivo expandir 
a atual rede de carregamento para fornecer a sua frota 
crescente de táxis elétricos (atualmente 18 modelos 
de VEBs, BYD E6, Nissan LEAF, e Nissan eNV200 que 
foram fabricados em Barcelona desde Abril de 2014).

60 Ramos, 2015; ANFAC, 2015.

Figura 6. Novos registos de VEs em Espanha no 
período de 2008-2014. Fonte: Trabalho próprio 
baseado em IDEAUTO, ANFAC e IDAE
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O desenvolvimento da rede de carregamento priva-
da é mais lento devido aos atrasos na aprovação do 
regulamento Instrução Técnica Complementar (ITC – 
lnstrucción Técnica Complementaria BT52), as orienta-
ções nacionais para a instalação técnica de pontos de 
carregamento privados. O regulamento foi finalmente 
aprovado em Dezembro de 201461.

2.5.3 EnquADRAMEnTo DAS PoLíTICAS

Para além dos subsídios nacionais, que são muito in-
consistentes, (o montante dos subsídios são aprova-
dos anualmente, mas têm extraordinariamente curtos 
prazos) os incentivos de VEs diferem de região para 
região. Alguns dos mais comuns são:

• Privilégios de estacionamento, utilização das faixas 
de autocarros e acesso a zonas ambientais.

• Isenção do imposto de registo automóvel (Impuesto 
de Matriculación): O montante atual depende dos 
regulamentos regionais.

• Isenção do imposto sobre veículos (Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica): VEBs e VEPIs estão 
elegíveis a isenção do imposto de circulação anual.

À data da elaboração do presente documento, o gover-
no Espanhol apoia a aquisição de VEs através de três 
programas de subvenções.
Publicado em Abril de 2015, o MOVELE 2015 tem um 
orçamento de 7 milhões EUR para apoio direto à aqui-
sição (incluindo leasing e aluguer) de VEs acima dos 
40,000 EUR, para PMEs, freelancers e indivíduos por 
ordem de chegada, na base do “primeiro a chegar, pri-
meiro a ser servido”. Os pedidos de subsídio são geri-
dos pelos pontos de venda automóvel, que têm de ser 
associados ao programa MOVELE. Para além disso, os 
concessionários participantes têm de contribuir até 
1,000 EUR para a instalação de pontos de carregamen-
to para os beneficiários de subsídios de VEs.
O Programa de Incentivos para Veículos Eficientes (PIVE 

61 BOE, 2014.

- Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente) está a 
contribuir para a recuperação do setor automóvel, com 
um crescente número de novos registos desde 2013. 
O PIVE8 foi publicado em Maio de 2015 com um orça-
mento de 225 milhões EUR para a renovação do car pool 
de passageiros, e concede subsídios até 1,500 EUR para 
aquisição de novos VEs. Os subsídios estão disponíveis 
para todos os tipos de veículos limpos e estão acessíveis 
para PMEs, freelancers e indivíduos.
Especialmente adaptadas ao setor comercial, o 4º Pla-
no para o Estímulo à Qualidade do Ar (PIMA Aire4 - Plan 
de Impulso al Medio Ambiente) foi lançado em Novem-
bro de 2014 com o objetivo de reduzir as emissões de 
CO2, NOX e partículas através da renovação de veículos 
comerciais de frotas. O PIMA Aire4 aloca 8 milhões EUR 

Imagem 6. Situação de carregamento em Vigo. Fonte: CEAGA
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para a aquisição de VEs comerciais (bem como veículos 
movidos a gás natural e bicicletas elétricas). 
Desde Abril de 2015 e no âmbito do PIMA Aire, a Dire-
ção Geral de Tráfego (DGT - Dirección General de Tráfi-
co) distribui a vinheta ambiental “0 Emissões” aos pro-
prietários de VEBs, VEPIs e VELAs (e veículos movidos 
a pilha de combustível). O objetivo da vinheta é facilitar 
aos municípios a implementação de medidas de discri-
minação positiva para VEs, como por exemplo, estacio-
namento gratuito e privilégios de condução, e redução 
de impostos nos seus municípios. A vinheta identifica 
os veículos como elegíveis para os privilégios específi-
cos locais e estabelece um padrão para a identificação 
dos veículos a nível nacional. Deste modo, os municípios 
não precisam criar uma vinheta própria que poderia não 
ser reconhecida por outros municípios. A vinheta é en-
tregue no momento do registo do veículo.62 

2.5.4 DESEnVoLVIMEnToS FuTuRoS

A Espanha é líder de mercado da Europa no fabrico de 
VEs com 5 modelos elétricos produzidos para exporta-
ção para o mundo inteiro: Renault Twizy, Citroën Berlingo 
Electric, Peugeot Electric, Mercedes Vito Electric e Nissan 
eNV200. Em 2013, a frota elétrica Espanhola (incluindo 
VEs de passageiros, autocarros e camiões) atingiu os 
56,200 veículos, representando 0.2% da frota nacional.63

De acordo com o estudo da DBK recentemente publi-
cado, é esperado que o número de veículos elétricos 
de passageiros, comerciais e quadriciclos em Espanha 
atinja as 18,000 unidades em 2017 (VEHs não incluí-
dos). Está previsto que em especial os VEPIs sejam lí-
deres de quota de mercado.64 
Tendências recentes da recuperação da economia po-
dem fomentar o crescimento do mercado de carros 
elétricos no curto e médio prazo. Iniciativas governa-
mentais de apoio, cobertura da infraestrutura de carre-
gamento, preço de aquisição de VEs bem como melho-
rias na tecnologia das baterias são fatores relevantes 
que podem impulsionar as vendas.

62 DGT, 2015.

63 ANFAC, 2014.

64 REVE, 2015.

 2.6 REIno unIDo

2.6.1 VISão GERAL & DESEnVoLVIMEnTo  
Do MERCADo

A Lei de Mudança Climática, emitida em 2008, estabe-
leceu o objetivo juridicamente vinculativo para reduzir 
as emissões de GEE em pelo menos 80% até 2050 com 
respeito aos níveis de 1990. Para atingir estes valores, o 
Reino Unido impulsionou ambas as descarbonizações da 
geração de eletricidade e dos transportes. Para reduzir 
a poluição do ar e cortar as emissões de GEE do trans-
porte de passageiros, a utilização de veículos de ultra 

65 Estes dados cobrem apenas a Inglaterra e o país de Gales, pois não se conseguiu 
identificar as estatísticas idênticas para a Escócia e o Norte da Irlanda.

Percentagem dos modos 
de transporte privados 
motorizados do total de 
viagens (2011)

64%65

Densidade dos automóveis 
de passageiros por 1,000 
habitantes (2012)

464 unidades

Percentagem de veículos de 
car pool de passageiros na 
Europa (2012)

12.1% 
(29.3 milhões 
de veículos)

Quota de mercado de VEs 
em carpool de passageiros 
nacionais (01.01.2015)

0.7% 
(204,345 
unidades)

Quota de mercado de VEs 
em novas inscrições de 
automóveis de passageiros 
(2014)

2.1% (50,889 
unidades)

Marca líder em novos registos 
de VEs (2014)

VEB: Nissan 
LEAF (4,042 
unidades)

Tabela 7. Factos chave do Reino Unido.
Fontes: ACEA (2014); DFT (2014, 2015a); ONS (2012)
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baixas emissões (VEUBs) é ativamente encorajada pelo 
governo do Reino Unido. Os VEUBs emitem menos de 
75 g CO2/km ou são eletricamente carregados; os dados 
das suas vendas recentes salientam que as suas quotas 
de mercado estão a expandir-se significativamente.66 
O car pool de passageiros representava 29.6 milhões 
de veículos no final de 2014, dos quais 8.6% eram regis-
tos de empresas. A quota de mercado dos VEs alcan-
çou 0.7% (204,345 unidades) em 2014, comparado com 
0.6% (159,808 unidades) no ano anterior. Com 188,137 
unidades, VEHs e VEPIs contabilizaram mais de 90% do 
total do stock de carros elétricos em 2014. 
Com uma taxa de crescimento anual de mais de 9%, o 
número de novos registos de veículos está a expandir-se 
rapidamente comparado com outros mercados Euro-
peus chave. O Reino Unido foi o segundo maior no novo 

66 Department of Energy & Climate Change, 2015, página 38; HM Government 
2011, páginas 3-4.

mercado automóvel em 2014, depois da Alemanha, re-
tornando aos níveis antes do período de recessão de 
2008-9. Apesar dos preços do petróleo terem descido 
no mesmo ano, isto não teve um impacto negativo nas 
vendas de VEs. Bem pelo contrário, os VEs registaram 
taxas de crescimento rápido. Comparado com 2013, o 
número de VEBs quadruplicou o que equivaleu a 10,772 
unidades em 2014. Em 2014, novos registos de VEH e 
VELA atingiram um total de 40,117 veículos (+ 135.6%).67 
De acordo com um estudo sobre automóveis nas famí-
lias na Noruega e no Reino Unido encomendado pela 
Nissan, os VEs não são mais percecionados como o 
segundo carro pois as famílias estão a preferi-los em 
detrimento de outros veículos de combustíveis alter-
nativos padrão. Em média, uma família Europeia gasta 
aproximadamente 230 horas por ano no carro e viaja 
menos de 75  km por semana. Para essas viagens de 
curtas distâncias, os VEs provaram ser uma alternativa 
viável a baixos custos de utilização.68 
O mercado dos VEs é conduzido por uma série de fa-
tores tais como incentivos fiscais, baixos impostos 
automóvel e preço competitivo. Para além disso, o 
alargamento da variedade de modelos disponíveis im-
pulsionam ainda mais a aceitação dos VEs. Em 2015, 25 
modelos de VEs cobrem vários segmentos desde super 
minis às carrinhas médias. De acordo com o Departa-
mento de Transportes do Reino Unido, o Nissan LEAF 
foi o VEB mais popular, com 4,042 novos registos em 
2014. Esse modelo foi o primeiro VE a ser produzido 
em massa, introduzido em 2010. Desde 2013 é fabrica-
do em Sunderland (Reino Unido) para o mercado Euro-
peu com uma capacidade anual de 50,000 unidades.69 

2.6.2 InFRAESTRuTuRA DE CARREGAMEnTo

Graças ao investimento privado e público, a infraes-
trutura de carregamento tem sido constantemente 
expandida nos últimos dois anos. Em 2011, O Governo 
do Reino Unido iniciou o Registo de Pontos de Carre-

67 Department for Transport, 2015c, página 2.

68 Nissan Newsroom Europe, 2015.

69 Lane, 2015b; Department for Transport, 2014; Nissan Motor Corporation, 
2010. 

Figura 7. Número de VEs registados no Reino Unido 
no período de 2008-2014.  
Fonte: Trabalho próprio com base no DFT
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gamento Nacional (NCR - National Charge Point Regis-
try), que regista os pontos de carregamento financia-
dos pelas autoridades públicas (5,668 em Junho 2015). 
De acordo com o ZapMap, uma página web que forne-
ce dados de fontes públicas e privadas, existem mais 
de 8,400 pontos de carregamento em 3,262 estações 
de carregamento acessíveis ao público em Junho 2015. 
A proporção de unidades de carregamento rápido, que 
corresponde quase a três quartos de todos os pontos 
de carregamento também é notável.70 

2.6.3 EnquADRAMEnTo DAS PoLíTICAS

O Governo do Reino Unido fundou o Escritório para 
os Veículos de Baixas Emissões (OLEV - Office for Low 
Emission Vehicles), encarregado de apoiar a penetra-
ção de VEUBs bem como o seu fabrico e desenvol-
vimento. De 2015 a 2020, 500 milhões GBP de finan-

70 Lane, 2015a; Department for Transport, 2015b.

ciamento governamental apoiam a penetração dos 
VEUBs. Neste contexto, foram implementados pelo 
país os seguintes benefícios financeiros para proprie-
tários de VEs71:

• Subsídios para carros plugin e carrinhas: Introduzido 
em 2011 e 2012 respetivamente, estes subsídios fi-
nanciam 35% (até 5,000 GBP) dos custos de aquisi-
ção de um carro ou 20% (até 8,000 GBP) dos custos 
de aquisição de uma carrinha.

• Isenção do Imposto de Circulação (VED - Vehicle Ex-
cise Duty) para proprietários de VEs.

A política governamental abrange o financiamento de 
projetos de I&D relacionados, o desenvolvimento do 
enquadramento da infraestrutura de carregamento, 
várias medidas para apoiar a organização de pontos 

71 Office for Low Emission Vehicles, 2014; TNA, 2015a, b. 

Imagem 7. VE a recarregar no Parque Myrddin. Fonte: Cardiff University, Dimitrios Xenias
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de carregamento públicos e privados bem como a for-
mulação de ambiciosas normas de desempenho para 
novos veículos. Desta forma, poderão haver mais pes-
soas motivadas a preferirem VEUBs em detrimento 
dos motores de combustão tradicionais, contribuindo 
assim para as metas nacionais de redução de emissões 
de carbono. Adicionalmente, esta estratégia tem como 
objetivos fortalecer o setor automóvel do Reino Unido 
e o desenho, produção e utilização dos VEUBs no mer-
cado doméstico.72

Para além disso, os municípios também oferecem in-
centivos financeiros. Por exemplo, a cidade de Londres 
oferece um desconto de 100% a VEs na portagem ur-
bana e alguns municípios permitem estacionamento 
gratuito para VEs.73 

2.6.4 DESEnVoLVIMEnToS FuTuRoS

Tal como acima referido, o mercado para os VEs está 
a desenvolver-se positivamente e tem mostrado uma 
clara tendência ascendente. Especialmente o número 

72 Department for Transport et al., 2015.

73 Transport for London, 2015.

de VEBs vendidos dispararam durante 2014. Contudo, 
VEH e VEPI ainda detêm a maior percentagem de todos 
os novos registos de VEs. Em 2011, o Governo do Rei-
no Unido anunciou o objetivo de ter 1.7 milhões de VEs 
nas estradas em 2020, para cumprir a meta de redução 
de emissões em 50% em 2025. Com base nisto, 250,000 
novos VEs devem ser registados anualmente. Apesar 
das significativas taxas de crescimento, esta meta está 
longe de ser alcançada. Em documentos políticos re-
centes não existem valores concretos disponíveis mas 
a meta prevista é quase todos os carros de passageiros 
devem ser veículos de zero-emissões em 205074. 
Como o Governo do Reino Unido apoiou fortemente 
a mudança do mercado de massas para VEs, em 2020 
a questão do fornecimento de energia para este se-
tor é substancial. Contudo, especialmente quando se 
recarrega em períodos mortos, por exemplo, durante 
a noite, os VEs ajudam a equilibrar a procura pela ele-
tricidade. Isto será melhor apoiado pelas redes inteli-
gentes de abastecimento de eletricidade e contadores 
inteligentes.75 

74 Department for Transport et al., 2015. 

75 OLEV, 2013, páginas 12-13.
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A mobilidade elétrica continua a desenvolver-se tal 
como a sua promessa de reunir os transportes sustentá-
veis com a geração de energia. Os Estados-membro da 
UE estão progressivamente a aumentar a percentagem 
de fontes de energia renovável no conjunto de energias 
utilizadas, seguindo uma estratégia global de descarbo-
nização dos setores da energia e dos transportes. Maio-
res investimentos têm sido feitos para testar a adequa-
ção dos VEs para as viagens urbanas do dia-a-dia com 
resultados encorajadores. As redes de recarregamento 
estão a ser expandidas, a normalização do carregamen-
to e da cobrança está a progredir e o desenvolvimento 
da tecnologia das baterias fornece atualmente maio-
res intensidades a um menor peso e preço. Do lado da 
procura, os utilizadores finais começam a familiarizar-
-se com os VEs, e o número de modelos disponíveis no 
mercado tem aumentado nos últimos dois anos, muitos 
deles de grandes marcas automóveis. Porém, a mobili-
dade elétrica está ainda na sua infância.
Com o objetivo de dar à mobilidade elétrica um impulso 
maior, os Impulsionadores de Mudança do eBRIDGE têm 
implementado medidas inovadoras para uma operação 
e divulgação de frotas elétricas com sucesso em 7 casos 
de estudo: Cidades e Regiões Austríacas, Berlim (Alema-
nha), Carmarthen (País de Gales, Reino Unido), Lisboa 
(Portugal), Milão (Itália), Valência e Vigo (Espanha).

3.1 CIDADES E REGIõES AuSTRíACAS: 
FaCilitando o peer-to-peer e-Car 
Sharing eM ÁreaS ruraiS

O car sharing comercial na Áustria é maioritariamente 
concentrado em aglomerações urbanas, pois a baixa 
procura nas áreas rurais torna-o dificilmente viável em 
termos financeiros. Do mesmo modo, o transporte pú-
blico nas regiões menos povoadas é muitas vezes inca-
paz de responder às necessidades locais de mobilidade 
dos residentes, que são forçados a depender dos auto-
móveis privados.
Para enfrentar este desafio, o parceiro piloto Austría-
co, o Instituto de Mobilidade Vorarlberg (MIV – Mobili-
tätsinstitut Vorarlberg) e o Centro de Investigação em 
Mobilidade Austríaco (FGMAMOR – Forschungsgesells-

chaft Mobilität) desenharam um conceito à medida 
para as áreas rurais: Caruso peer-to-peer e-car sharing. 
Os parceiros do projeto, em cooperação com os mu-
nicípios, pequenas empresas e organizações sem fins 
lucrativos, e apoiados pela tecnologia do Caruso Car-
sharing, desenvolveram uma alternativa ao car sharing 
comercial. O esquema é baseado no conceito peer-to-
-peer e-car sharing (P2P eCS)76. Isto significa que os 
proprietários dos carros alugam os seus carros privados 
por períodos curtos de tempo a outros. O processo de 
aluguer é semelhante aos esquemas tradicionais de car 
sharing tal como o Flinkster (caso de estudo de Berlim), 
ou GuidaMi (caso de estudo de Milão), mas a frota é vir-
tual constituída pelos carros dos proprietários partici-
pantes. As pessoas podem alugar um carro que esteja 
próximo e pagam apenas pelo tempo que o usarem. 
O Caruso Carsharing apoia as iniciativas pequenas lo-
cais de e-car sharing com equipamento técnico e ser-
viços profissionais de consultoria. Parte deste equi-
pamento são as caixas Caruso, unidades a bordo que 
permitem funcionalidades de car sharing para pratica-
mente todos os veículos. Um sistema de reservas onli-
ne fácil para o utilizador permite a gestão de reservas 
e a possibilidade de oferecer boleias a outros utilizado-
res, favorecendo assim a eficiência das viagens através 
do carpooling. A Caruso Carsharing oferece também 

76 Peer-to-peer e-car sharing (P2P eCS) é o termo utilizado para um sistema de 
automóveis elétricos partilhado entre pares.

os iMpulsionADoREs DE MuDAnçA Do eBRiDGE3

Imagem 8. Sistema de reservas online da Caruso Carsharing.
Fonte: Caruso Carsharing
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apoio e aconselhamento aos utilizadores para projetos 
piloto entre pares e a página web facilita o estabeleci-
mento de grupos de pessoas privadas que gostariam 
de partilhar um carro. 
Desta forma, os residentes das comunidades partici-
pantes podem beneficiar de uma oferta economica-
mente mais eficiente, a um preço acessível e confortá-
vel que complementa a oferta de transportes públicos 
existente. Ao mesmo tempo, os utilizadores têm a 
oportunidade de usar VEs sem terem de comprar um. 

3.1.1 ATIVIDADES Do PRoJETo

O conceito do Caruso foi testado em vários sítios de 
demonstração espalhados por toda a Áustria. Alguns 
dos municípios participantes são: Gaubtisch, Krumba-
ch, Baden, Auersthal, Waidhofen/Thaya, Thüringer-
berg, Zwettl, Bad Aussee, Gröbming, Weißenbach, 
Eferding, Korneuburg, Ernstbrunn, Langenegg, Lienz, 

Sarleinsbach, Amstetten, Hard, St. Leonhard, St. Veit 
an der Glan, Thal (Sulzberg), Werfenweng and Bad Zell.
Começando com 4 VEBs no final de 2012, um total de 
29 iniciativas de P2P eCS com 38 VEBs foram lançadas 
durante o eBRIDGE. O VE partilhado nos locais do pro-
jeto foi normalmente adquirido pelo município ou por 
uma organização especialmente criada para este fim. 
O veículo serviu dois propósitos: ser utilizado como 
carro municipal pelos funcionários do município e tam-
bém como carro partilhado para os residentes que se 
juntaram à iniciativa.
Como as pessoas dos municípios mais pequenos geral-
mente conhecem-se umas às outras, o contacto pesso-
al e o estabelecimento de confiança mútua são a chave 
para estabelecer um sistema de car sharing. Estabele-
cer um P2P eCS, tal como nos vários locais Austríacos 
do eBRIDGE, precisa do apoio de uma comunidade 
local entusiasmada e especialmente indivíduos em-
penhados (por exemplo, líderes de opinião local) que 

Imagem 9. Evento de boas-vindas para o VE municipal em Baden “bea” (Baixa Áustria). Fonte: Município de Baden
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estejam dispostos a iniciar um car sharing local e que 
motivem outros a apoiarem e a se juntarem à iniciativa.
Parte do desenho de cada iniciativa P2P eCS é o desen-
volvimento de um esquema de tarifas adequado. Uma 
taxa de inscrição é definida de acordo com os custos fi-
xos do Sistema, o que reflete o comprometimento dos 
utilizadores ao serviço. Em combinação com as baixas 
tarifas de utilização diárias, este sistema de preços leva 
a uma utilização eficiente do serviço e a elevado núme-
ro de reservas. Isto é facilitado pelo equipamento tec-
nológico moderno, que inclui reservas online, diário de 
bordo dos condutores automático e cartão de acesso 
inteligente, assegurando o bom desempenho do siste-
ma bem como elevada segurança.
A promoção do conceito do Caruso foi intensivamen-
te realizada pelo MIV com o apoio do FGM-AMOR. 
Medidas de comunicação pessoal e contactos cara a 
cara foram complementados pelas várias atividades 
de promoção (por exemplo, brochura informativa, ví-
deo77) para abordar diretamente os stakeholders locais, 
impulsionar o seu envolvimento e espalhar a ideia do 
P2P eCS. Foram organizados workshops e eventos in-
formativos para envolver os stakeholders, reassegurar 
os utilizadores, e promover a troca de experiências en-
tre as iniciativas de P2P eCS.
A validação do esquema piloto foi baseado nos dados 
de utilização do VE recolhidos através de um sistema 
remoto de monitorização usando GPS. Os dados forne-
ceram informação sobre distância percorrida, velocidade 
média, nível da bateria, etc. Adicionalmente, várias entre-
vistas aos membros do car sharing forneceram informa-
ções úteis sobre as barreiras de utilização percecionadas, 
necessidades de mobilidade, recomendações, etc. 

3.1.2 RESuLTADoS PRInCIPAIS

Áreas rurais têm necessidades de mobilidade especiais 
que podem ser respondidas com soluções persona-
lizadas. O piloto Austríaco reuniu as necessidades de 
mobilidade locais com o potencial da mobilidade elé-
trica e provou que o P2P eCS é uma forma excelente 

77 O material de informação está disponível na página do eBRIDGE: http://www.
ebridge-project.eu/en/downloads

de melhorar a mobilidade em pequenas comunidades.
Com 38 VEBs em uso, o montante combinado dos locais 
piloto para a maior frota de e-car sharing na Áustria. Os 
modelos de VEs mais populares introduzidos nos locais 
piloto são o Renault Zoe (20 veículos), Mitsubishi iMiEV 
(5 veículos) e Renault Kangoo ZE (3 veículos). 

perfis de utilização

A eficiência dos VEs, que se traduz em pelo menos 
uma reserva por dia, foi uma das metas do projeto. Os 
dados de monitorização mostram que o objetivo foi al-
cançado com sucesso com uma média de 34 reservas 
por veículo e mês, com um recorde de 75 registos para 
o Mitsubishi iMiEV em Hard (Vorarlberg).
A operação eficiente do P2P e CS foi uma das maiores 
preocupações dos iniciadores dos esquemas no início. 
Os esquemas provaram ser economicamente viáveis 
com aproximadamente 30 membros por carro, metade 
deles usando o carro regularmente. Este rácio assegu-
ra uma disponibilidade do carro equitativa mesmo se 
considerarmos os períodos de carregamento. 

Figura 8. Evolução da frota P2P eCS Austríaca 
durante o eBRIDGE. Fonte: Trabalho próprio 
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Experiência de condução

A maioria dos utilizadores não tinha qualquer experi-
ência com VEs antes de se juntar ao esquema de car 
sharing, o que exigiu fornecimento de atividades com 
informação intensiva. As preocupações iniciais sobre 
a autonomia e período de carregamento diminuiu sig-
nificativamente durante o projeto visto que os utiliza-
dores ganharam familiaridade com a utilização do VE 
(autonomia da bateria, processo de carregamento) e 
as características específicas de condução (estilos de 
condução eficientes). Os utilizadores de car sharing 
do complexo de Maronihof (Vorarlberg) indicaram a 
preferência por VE para viagens mais curtas nos arre-
dores, enquanto que os veículos ICE partilhados foram 
escolhidos para distâncias mais longas. Os utilizadores 
apreciaram o conforto da experiência de conduzir um 
elétrico, especialmente o silêncio na condução.

Comportamento de mobilidade

Modos de pensar tradicionais e comportamentos de 
mobilidade exigem um certo grau de adaptação para 
se habituarem ao novo modelo de P2P eCS introduzi-
do nos locais piloto. As pessoas estão habituadas à dis-
ponibilidade do automóvel privado, muitas vezes até 

mesmo de um segundo carro, e desta forma da possi-
bilidade de fazer viagens espontâneas.
Os utilizadores percecionaram a necessidade de adap-
tação como um desenvolvimento positivo que levou a 
um planeamento mais consciencioso das viagens e au-
mentou a consciência dos reais custos de ter um carro 
e das viagens de carro. Os utilizadores também indica-
ram um sentimento de orgulho de serem os pioneiros 
desta nova mobilidade, e motivaram outros a se junta-
rem à iniciativa. 
A possibilidade de reservas do carpooling foi ampla-
mente usada pelos utilizadores do esquema Thürin-
gerberg (Vorarlberg). Partilhar carro numa pequena 
comunidade tem muitas vantagens. Como as pessoas 
se conhecem, há um interesse comum para fazer fun-
cionar o sistema. Pequenas tarefas tais como a limpeza 
são assumidas pelos próprios membros de uma forma 
colaborativa, facilitando a gestão do sistema.
O município de Gaubitsch (Baixa Áustria) oferece incen-
tivos como quilómetros extra para limpeza do carro. De 
modo geral, os sistemas são auto-regulados. As principais 
razões dos utilizadores para aderirem à iniciativa e-car 
sharing foram a curiosidade, a redução de custos e a cons-
ciência ambiental. Em alguns casos, os utilizadores que-
riam ter acesso a um carro sem ter que ser proprietários 
de um ou para substituir um carro do agregado (familiar).

Imagem 10. Formulário de Pedido Municipal de EV. Fonte: Caruso Carsharing
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3.1.3 LIçõES APREnDIDAS

P2P e-CS, do modo que é trazido por Caruso Carsha-
ring e testado nos locais piloto, funciona em pequena 
escala e sem fins lucrativos em áreas rurais afastadas 
dos aglomerados urbanos onde sistemas de partilha 
de carros de base comercial são mais comuns. De-
pende principalmente da comunidade local, que ne-
cessita de ser fortemente envolvida no processo de 
implementação. Se os residentes locais adotarem 
eles mesmos a ideia do e-car então P2P e-CS pode 
funcionar com sucesso. Na maioria dos casos, o apoio 
financeiro nacional ou regional suportou a execução 
da iniciativa.

utilizador

Familiarizar-se com a mobilidade elétrica por meio da 
partilha de carro pode induzir uma mudança de com-
portamento da mobilidade nos utilizadores e gerar 
repercussões do negócio ao uso privado de VE, por 
exemplo. Um número de utilizadores do piloto local 
em Baden (Baixa Áustria) venderam o seu carro priva-
do após aderirem ao esquema do “bea” (iniciativa do 
P2P e-CS desenvolvida no âmbito do eBRIDGE, Ima-
gem 9). 
O uso regular de VEs contribui para superar preconcei-
tos enquanto os condutores se tornam familiarizados 
com o veículo, sobre como o dirigir eficientemente e 
os procedimentos de recarga. Neste sentido, a rede de 
carregamento austríaca atual deve ser mais desenvol-
vida e a informação sobre opções de recarga deve ser 
compilada num mapa da rede confiável.

Financiamento

Para os municípios, promotores que financiam as ini-
ciativas, a execução de um sistema P2P e-CS represen-
ta um compromisso oficial com uma mobilidade amiga 
do Ambiente e com a sustentabilidade, mas também 
uma oportunidade de promover a familiarização dos ci-
dadãos com VEs e fornecer melhores alternativas para 
o transporte local.

operação da frota

Uma implementação bem-sucedida de um sistema P2P 
e-CS requer uma operação cuidadosa e funcionamento 
simples desde o início de modo a persuadir os municí-
pios, organizações e utilizadores privados a começar o 
seu próprio esquema.
Neste sentido, não existe uma única solução para to-
dos os casos. Cada iniciativa deve ser planeada com 
cuidado considerando as condições do local, as neces-
sidades específicas da sua utilização e os padrões da 
mobilidade dos utilizadores. A escolha adequada do 
modelo de VE é também uma parte integrante do su-
cesso do sistema de P2P. 
A estação de VE deve estar situada num ponto central 
bastante acessível, de preferência a uma distância próxi-
ma de ir a pé. Nas regiões com períodos longos de inverno 
uma garagem ou um espaço coberto são indispensáveis.

Atualmente não existem carros com interface norma-
lizada para car sharing, e cada esquema piloto requer 
uma supervisão próxima especialmente no estágio ini-
cial. Depois do sucesso dos pilotos locais na Áustria, os 
fabricantes de automóveis indicaram o interesse em 
trabalhar neste sentido. Os planos de cooperação com 
o Verkehrsverbund (operador local de transporte) para 
a integração do P2P e-car com as estações de comboio 
estão em desenvolvimento.
De modo geral, o estudo de caso austríaco demons-
trou com sucesso que o P2P e-CS em áreas rurais é 

Imagem 11. Área de estacionamento de VE em Auersthal 
(Baixa Áustria). Fonte: Caruso Carsharing
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uma opção adicional de mobilidade viável que contri-
bui também para uma mudança de comportamento da 
mobilidade nos utilizadores. Os municípios que parti-
cipem podem além disso mostrar o seu apoio a novas 
formas de mobilidade, e inspiram outras comunidades 
executar sistemas do P2P e-CS.

3.2 BerliM: integrar e-Car Sharing 
no PoRTFóLIo DE MoBILIDADE DAS 
EMPRESAS 

Berlim, a vibrante e multicultural capital da Alema-
nha, está rapidamente a transformar-se num ponto 
de referência de inovação na mobilidade sustentável 
e transportes limpos. Neste cenário, partilhar o carro 
transformou-se numa tendência importante com uma 
escolha alargada de operadores e de serviços. O par-
ceiro do eBRIDGE, DB FuhrparkService é um dos pio-
neiros que introduziram VEs na sua frota. 

O piloto eBRIDGE em Berlim focou-se na frota de 
eFlinkster situada no Campus de EUREF, um polo de 
investigação e negócios. O campus, fornecido primei-
ramente com energia reutilizável foi concebido como 
um exemplo para o desenvolvimento urbano sus-
tentável e tem diversas empresas relacionadas com 
mobilidade elétrica. Gerou numerosos projetos de 
investigação e de implementação, servindo como um 
laboratório vivo para testar conceitos novos da mobi-
lidade. O campus tem boas conexões com as redes de 
transporte público e é acessível às principais autoes-
tradas periféricas. 
A estação de car sharing da eFlinkster agrega o e-car 
sharing à escolha da mobilidade do campus e é também 
uma zona de experimentação, onde os vários modelos 
de VEs e de tecnologias de colunas de carregamento 
são testados. Como parte das opções multimodais, a 
estação fornece o acesso ao operador de Call a Bike 
sharing Biclycles operada pelo DB FuhrparkGroup.

Imagem 12. e-Flinkster no Campus da EuREF em Berlim. Fonte: Deutsche Bahn AG
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O piloto de Berlim visou encontrar maneiras inovadoras 
de integrar o e-car sharing no negócio da mobilidade. 
Os parceiros do projeto DB FuhrparkService e choice 
exploraram o potencial do e-car sharing para negócio 
da mobilidade e como tal opção pode contribuir para 
aumentar a mobilidade global de viajantes em negócio 
simultaneamente contribuindo para reduzir os impac-
tos económicos e ambientais negativos.

3.2.1 ATIVIDADES Do PRoJETo

O piloto de Berlim avaliou entre as empresas do campus 
de EUREF a adequabilidade do e-car sharing para viagens 
de negócios. As atividades piloto focalizaram-se numa 
análise detalhada dos aspetos chave da operação de car 
sharing: a) desempenho da frota, b) análise centrada no 
utilizador e c) abordagem centrada na empresa. 
A frota da e-Flinkster EUREF foi lançada em 2013 com 
8 VEs (vários modelos). Durante 2013 e 2014, alguns 
modelos foram substituídos e a frota atravessou um 
processo de consolidação. Atualmente a frota da e-
-Flinkster EUREF tem 10 VEs (6 VEBs e 4 VEPIs). Os mo-
delos fornecidos são Citroën C-Zero, Smart ed e Opel 
Ampera. Os veículos estão equipados com uma unida-
de a bordo capazes de identificação por radiofrequên-
cia (RFID) e podem ser acedidos através de um cartão 
de cliente. As reservas podem ser feitas online, por te-
lefone ou usando a App Flinkster.
As atividades de monitorização recolheram dados das 
viagens do carro e das reservas, por exemplo, o número 
das reservas, veículos registrados, distância da viagem, 
duração da viagem, etc. que constituíram a base para 
a análise e otimização do desempenho da frota. Esta 
análise permitiu melhor compreensão dos custos e da 
estrutura da frota, assim como da sustentabilidade dos 
modelos de VE no seu uso em frotas de car sharing. 
Além da otimização do desempenho da frota, foram 
desenvolvidas atividades dirigidas ao aumento da cons-
ciência da oferta de e-car sharing e de VEs em geral.
A análise centrada no utilizador foi realizada através de 
inquérito ao utilizador. O inquérito da mobilidade no 
negócio do Campus de EUREF (EUREF Campus Business 
Mobility Survey) foi realizado no outono de 2013 entre 
os funcionários do campus. Um total de 259 funcionários 

de 35 empresas responderam ao inquérito online. Os re-
sultados revelaram as oportunidades e os obstáculos do 
e-car sharing para viagens de negócio e forneceram pers-
petivas úteis quanto ao comportamento e mentalidade 
dos funcionários no que diz respeito ao e-car sharing. 
A abordagem centrada na empresa consistiu na análise 
de entrevistas com a equipa de gestores nas empresas 
da EUREF, realizadas num projeto local de cooperação. 
Isto contribuiu para uma melhor compreensão das exi-
gências de viagens e mobilidade e como estes se rela-
cionam com as oportunidades para o uso de opções de 
e-car (e do car sharing em geral). 
Em consequência, a consolidação dos resultados princi-
pais constituiu a base para o desenvolvimento de uma 
nova abordagem de marketing e comunicação que 
além de vender produtos para a mobilidade como o e-
-car sharing, oferece às empresas aconselhamento para 
o desenho de soluções à medida para deslocações, de 
acordo com as necessidades de mobilidade, as limita-
ções de custos e a política de deslocações da empresa.

3.2.2 RESuLTADoS PRInCIPAIS

Monitorização da frota

Após a fase de renovação da frota, a frota da eFlinks-
ter cresceu de 8 para 10 VEs em 2014, o que causou 
um crescimento do número de reservas (+11%) e km 
(+26%). Com 162 clientes, o número de utilizadores 
(com pelo menos uma reserva) manteve-se estável, ao 
passo que o número de reservas por cliente aumentou 
para 3.98 (+18%). De modo geral, o desempenho dos 
veículos manteve-se praticamente estável, com 65 re-
servas por veículo em média (+1.5%).

Padrões de mobilidade dos funcionários e 
mentalidade

O inquérito da EUREF revelou que as viagens de negócio 
foram praticamente feitas em automóvel (53%), sendo 
que através de car sharing correspondem a 15%, e o trans-
porte local (40%). 43% dos funcionários viajaram pelo me-
nos uma vez por mês com distância de viagens tipicamen-
te menores a 50 km e por um período menor a 4 h.
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Quarenta por cento das pessoas com carta de condu-
ção eram clientes do car sharing e 27% indicaram ter 
usado a oferta e-Flinkster do campus. A principal ra-
zão para não utilizarem a oferta foi a falta de procura 
individual. 
Quando perguntados acerca da possibilidade de inclu-
írem o e-car sharing ou VEs na frota da empresa, 42% 
dos viajantes de negócios (dos quais completaram uma 
ou mais viagens por mês) declararam que iriam gostar 
da disponibilização de e-car sharing para viagens em 
negócios e um terço declarou que iria gostar da intro-
dução de VEs na frota da empresa.

Barreiras dos funcionários para a mobilidade elétrica

Rede de carregamento, autonomia limitada dos VEs e 
longos períodos de carregamento foram perceciona-
dos como barreiras muito importantes para a mobilida-
de elétrica. Contrariamente, os benefícios ambientais 
foram confirmados como o potencial mais importante 
pela maioria dos funcionários, seguindo-se os baixos 
custos de operação e a redução do ruído. 
Apesar da intenção de comprar um VE entre as pes-
soas que têm carta de condução ter sido muito baixa 
(6%), vale a pena realçar que 40% não tinha qualquer 
intenção de comprar um carro, ao passo que mais de 
metade não queria comprar (especificamente) um VE.

Abordagem centrada na empresa

A abordagem centrada na empresa revelou que a ofer-
ta de transporte disponível no campus (car sharing, 
bike sharing, transporte público) é um fator impor-
tante aumentando a sua atratividade enquanto local 
de negócios juntamente com a variedade de serviços 
de empresas e institutos de investigação, bem como 
a abordagem sustentável para a produção e consumo 
de energia no campus, que tem instalações piloto para 
geração de energia eólica e fotovoltaica. 

Gestão da mobilidade

Com base nos resultados anteriores, a DB  Fuhrpark-
Service e a choice definiram uma abordagem adequa-
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da de marketing e comunicação, prevendo que contri-
bua para sensibilizar as empresas sobre os benefícios 
do e-car sharing e assisti-los na definição de planos de 
viagens otimizados.
Com este propósito, foram conduzidas demonstrações 
de veículos no local para potenciais utilizadores e ges-
tores de mobilidade das empresas se familiarizarem 
com a tecnologia.
Adicionalmente, a DB FuhrparkService desenvolveu o 
conceito baseado na tecnologia para a avaliação dos 
comportamentos padrão dos funcionários referente 
à sua mobilidade diária apoiada por uma app de smar-
tphone. Os resultados desta análise de procura consti-
tuíram a base para a avaliação subsequente dos planos 
de mobilidade das empresas.
Os resultados obtidos no âmbito do eBRIDGE são inte-
grados na abordagem de vendas holística que incluiu 
consultoria de gestão de mobilidade para as empresas. 
Como consequência, a página web da DB Rent78 para 
os clientes de negócio foi relançado, mostrando todos 
os produtos e serviços de mobilidade de forma integra-
da. Software adicional para o desenho de portfolios de 
mobilidade adaptados baseados na análise de procura, 
preferências da empresa, e restrições orçamentais, es-
tão atualmente em desenvolvimento. 

78 DB Rent é a filial de vendas do DB FuhrparkGroup.

3.2.3 LIçõES APREnDIDAS

Os resultados do piloto em Berlim indicam que o e-car 
sharing tem potencial para complementar as viagens de 
negócio e que ajudam a reduzir os seus impactos nega-
tivos. Funcionários e gestores de recursos humanos das 
empresas da EUREF têm uma atitude positiva em relação 
à mobilidade elétrica e ao e-car sharing, e percecionam 
como uma mais-valia aos planos de viagem das empresas. 
No lado operacional, a monitorização exaustiva dos indi-
cadores de desempenho da frota ajudaram a ganhar um 
maior conhecimento no desempenho da frota e identi-
ficar potencial para melhorias. Como resultado, a conso-
lidação da frota foi realizada de 2013 a 2014, levando à 
realização de melhoramentos substanciais: tamanho da 
frota otimizada, modelos de VEs atualizados, a redistri-
buição de estações e custos reduzidos, aumentando e/
ou mantendo os indicadores de desempenho chave.

utilizador

Quase metade dos funcionários do campus da EUREF 
estavam familiarizados com o car sharing e VEs. Uma 
grande percentagem de viagens de negócios é ade-
quada para e-car sharing devido às curtas/médias dis-
tâncias e durações. A introdução de e-car sharing pare-
ce assim promissora. 
Apesar dos funcionários indicarem uma atitude positiva 
pela mobilidade elétrica em grande parte, a intenção por 
parte dos privados em comprarem um VE é muito baixa. 
Isto sugere que o e-car sharing pode ser uma opção para 
ajudar a construir a confiança na nova tecnologia, dimi-
nuir eventuais mal-entendidos sobre o desempenho 
dos VEs e eliminar obstáculos à utilização e adoção de 
VEs. A utilização de e-car sharing neutraliza a barreira do 
preço, e está mais propenso a que haja repercussões das 
viagens de negócio para viagens privadas.

Empresas

Atualmente, a necessidade de automóveis dedicados 
aos funcionários das empresas é fortemente questiona-
da. Na maioria das cidades a melhoria dos serviços de 
transporte público e a introdução de vias dedicadas a bi-

Imagem 13. Imagem do ecrã da página web da DB Rent para a 
mobilidade das empresas. Fonte: DB Rent GmbH



433. OS IMPULSIONADORES DE MUDANçA DO eBRIDGE

cicletas e ofertas de bike sharing oferecem uma alterna-
tiva clara à utilização de automóveis da empresa. Neste 
sentido, o car sharing pode contribuir para a redução do 
número de carros, ajudando a combater o congestiona-
mento e diminuindo a pressão do estacionamento. Para 
além disso, o e-car sharing pode ajudar a cortar os GEE 
e melhorar a qualidade do ar local, reduzindo assim os 
impactos negativos das viagens de negócio.
Reduzir a frota de uma empresa ou substitui-la comple-
tamente, aderindo a um sistema de car sharing ainda 
fornece acesso a automóveis conforme a necessidade, 
ajudando a reduzir custos de viagens, emissões e pres-
são dos espaços de estacionamento nas estradas. Se 
necessário, as empresas podem arranjar uma estação 
no local de car sharing para aumentar a disponibilidade 
e proximidade do serviço.

operação de frota

Até agora a operação do e-car sharing tem provado ser 
prático em termos de operação de frota mas (ainda) 
não é economicamente eficiente.
“Elétrico” não é o único argumento de vendas visto que 
o car sharing em si é considerado amigo do ambiente. 
Não existe nenhuma vontade adicional de pagar pelo 
e-car sharing, o que, adicionado à predominante falta 
de procura individual torna a operação de e-car sharing 
um negócio desafiante. Para além disso, os longos pe-
ríodos de carregamento dos VEs e a falta de carrega-
dores rápidos reduz a sua disponibilidade comparado 

com os ICEs. Atividades operacionais tal como rebocar 
automóveis sem bateria ou redistribuição de veículos 
(no caso de sistemas de livre flutuação) aumenta dras-
ticamente os custos operacionais.
Porém, os VEs apresentam vantagens específicas para 
o car sharing. Custo de combustível mais baixo e ma-
nutenção dos veículos (assumindo que a infraestru-
tura está disponível), poupanças financeiras através 
de reduções fiscais, e uma melhoria da imagem como 
um fornecedor de mobilidade amiga do ambiente, são 
aspetos positivos. Em muitas cidades, os privilégios 
adicionais de condução e estacionamento, tais como 
acesso a zonas ambientais, a utilização de faixas para 
autocarros e lugares de estacionamento dedicados, 
podem favorecer a escolha do e-car sharing em detri-
mento do automóvel privado convencional. Estas van-
tagens podem reduzir significativamente o tempo de 
viagem e a pressão do estacionamento, tornando os 
VEs competitivos em relação aos ICEs.
Como parte de um sistema de transportes multimodal, 
o e-car sharing desenvolve o seu potencial pleno combi-
nado com o transporte público, caminhada ou bicicleta, 
sendo um elemento essencial para o bom funcionamen-
to do sistema de transportes urbano. Isto pode ser favo-
recido localizando as estações de e-car sharing próximas 
de interfaces intermodais de transportes. Para além 
disso, expandir a rede de estações dentro de locais de 
negócios, como parques tecnológicos, ou grandes desti-
nos de viagens casa-trabalho em cidades vizinhas pode 
ser crucial para consolidar o sucesso do car sharing.

Imagem 14. Mobilidade intermodal do e-Flinkster. Fonte: DB Rent GmbH
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3.3 Milão: proMovendo e-Car Sharing 
ATRAVéS DE CoMunICAção WEB 2.0  

Milão, a capital de Lombardia e o motor da economia 
Italiana sofre de severo congestionamento e poluição 
atmosférica. Com uma população de 1.4 milhões de 
habitantes e um grande número de trabalhadores 
que vêm de regiões circundantes, a cidade tem uma 
das maiores taxas de propriedade de automóveis na 
Europa.
Para resolver este problema, e fazendo parte do Plano 
Sustentável de Mobilidade Urbana, Milão foi a primeira 
cidade Italiana a introduzir uma zona de portagem no 
centro da cidade em 2012, chamada “Área C”. O aces-
so à Área C com automóvel só é possível após paga-
mento ou com VEs. A Expo 2015 em Milão atraiu um 
considerável montante de investimento e transformou 
a cidade num laboratório ideal para a experimentação 
da mobilidade elétrica.
Milão é um importante centro de transportes com um 
excelente sistema de transporte público operado pela 
Empresa de Transportes Milanesa (ATM - Azienda Tras-
porti Milanesi). A ATM opera o metro, os elétricos e o 
sistema de autocarros, bem como o esquema de car 
sharing GuidaMi e o esquema de bike sharing BikeMi, 
que estão integrados na rede de transporte público. 

3.3.1 ATIVIDADES Do PRoJETo 

A GuidaMi foi estabelecida em 2001 como a primeira 
oferta de car sharing Milanesa. A frota compreende 
140 automóveis, incluindo 9 VEs. é operado com base 
em estações com 10 estações de estacionamento na 
Área C equipadas com estações de carregamento.
Os parceiros locais do eBRIDGE, a Fondazione Legam-
biente Innovazione (FLI) e a ATM exploraram como a 
utilização de tecnologias digitais com uma abordagem 
social e de jogos pode ajudar a ganhar conhecimento 
sobre a experiência dos clientes e aumentar o conhe-
cimento sobre VEs e sua utilização. Os objetivos são 
aumentar a sensibilização em VEs entre cidadãos e 
funcionários na Área C, para impulsionar o desenvolvi-
mento e otimização da oferta de e-car sharing através 
do feedback dos utilizadores. 

O piloto em Milão focou-se na zona de portagem onde 
os potenciais pioneiros vivem e trabalham. Os VEs forne-
cem aos utilizadores uma oportunidade custo-benefício 
pois a portagem não lhes é aplicada. Do ponto de vista 
ambiental, a utilização de VEs é uma valiosa oportunida-
de para aliviar a poluição atmosférica e o congestiona-
mento em Milão. Para além disso, as estações de e-car 
sharing no centro da cidade garantem uma grande visi-
bilidade para atividades de marketing e comunicação.
Nos últimos tempos, Milão tornou-se um dos pontos 
quentes para o car sharing. A cidade tem enfrentado um 
rápido desenvolvimento especialmente de esquemas li-
vres de car sharing com atualmente 6 operadores ativos. 
A GuidaMi juntou-se ao projeto eBRIDGE em 2013 com 
10 VEs (6 VEBs e 4 VEPIs). As mudanças nas condições 
do mercado e a competição feroz causaram uma redu-
ção no número de VEBs e, atualmente, a frota elétrica 
da GuidaMi inclui 4 VEBs Citroen CZero e 5 VEPIs Toyota 
Prius. Os cartões inteligentes da GuidaMi são compatí-
veis com o transporte público e o sistema de bike sha-
ring BikeMi. As reservas podem ser feitas online ou atra-
vés do call center acessível 24 horas, 7 dias da semana.
O piloto em Milão desenvolveu atividades de marke-
ting e de promoção orientadas para entender os clien-
tes da GuidaMi e as barreiras para uma maior aceitação 
do e-car sharing. Os parceiros do projeto realizaram 
uma série de inquéritos aos utilizadores através dos 
quais se recolheu o feedback dos clientes sobre a qua-
lidade e as barreiras de utilização do sistema GuidaMi 
bem como sugestões para futuras melhorias.

Imagem 15. Esquema de car sharing GuidaMi da ATM.
Fonte: ATM, GuidaMi
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Foi desenvolvido um primeiro inquérito com um grupo 
de 12 pessoas que testaram e partilharam a sua experi-
ência em tempo real. Adicionalmente, foram conduzidas 
entrevistas qualitativas com utilizadores privados e em-
presas. Foi desenvolvido um segundo inquérito em coo-
peração com o IKEA, um passo essencial para aumentar 
a sensibilização da mobilidade elétrica e promover a 
utilização de VEs. Mais de 1,000 clientes da GuidaMi e 
do IKEA forneceram útil feedback relativamente às suas 
experiências de condução e conhecimento sobre VEs.

Foi desenvolvido um teste em cooperação com a Cida-
de de Milão. A frota municipal de Milão tem 50 veículos 
convencionais para os funcionários viajarem. Encora-
jados pela ATM, a cidade decidiu fazer parte do teste 
piloto para melhor entender se os VEs podem cumprir 
as suas necessidades de viagens. Como eles estavam 
a usar a frota padrão da GuidaMi para complementar 
a sua própria frota, os VEs representaram uma nova 
oportunidade no enquadramento dessa estratégia. De 
Janeiro a Março de 2015, 12 funcionários do Departa-
mento de Logística e Mobilidade testaram 2 Citroën 
CZero. Um inquérito entre os funcionários sobre o co-
nhecimento em VEs e entrevistas sobre a qualidade do 
serviço prestado pela GuidaMi forneceu um útil feed-
back para melhorar o serviço.
Para além disso, dados dos automóveis e das viagens, 
por exemplo, duração e distância, estado da bateria, 
foram continuamente monitorizados. A avaliação do 
desempenho da frota foi crucial para a otimização em 

termos de utilização de VEs, equipamento e requisitos 
da infraestrutura de carregamento.
As atividades de promoção realizadas durante o pilo-
to ajudaram a melhor entender o utilizador e alinhar a 
oferta da GuidaMi às expectativas dos clientes. O foco 
foi nos meios de comunicação digital, englobando uma 
campanha Web 2.0 para promover os próximos passos. 
Os utilizadores devem ser continuamente informados 
sobre a disponibilidade dos veículos, o sistema de re-
servas, informação relevante de utilização, etc. através 
da app do GuidaMi e-car sharing.

3.3.2 RESuLTADoS PRInCIPAIS

A utilização das tecnologias digitais e redes sociais é 
uma ferramenta eficaz para recolher feedback sobre 
a experiência do utilizador e a sua perceção do e-car 
sharing, bem como aumentar a sensibilização sobre os 
serviços da GuidaMi e a mobilidade elétrica no geral.

Experiência de condução 

As pessoas que testaram o inquérito da GuidaMi reve-
laram uma experiência positiva com os VEs em geral.
A maioria (92%) reservou VEs para viagens casa-tra-
balho, e 33% declararam que um sistema de carrega-
mento não complicado é decisivo para a escolha de EV. 
Uma bateria a 100% no momento de reservar o veículo 
aumentou a confiança do condutor.
Os funcionários do Departamento de Logística e Mo-
bilidade da Cidade de Milão fizeram parte do segundo 
inquérito sobre a experiência de condução e conheci-
mento no VE. Os funcionários identificaram a autono-
mia da bateria (43% dos inquiridos) e o pequeno nú-
mero de pontos de carregamento (33%) como fortes 
barreiras à utilização de VE. Em contraste, apenas 17% 
considerou que a falta de conhecimento sobre VEs é 
uma forte barreira. O longo período de carregamento 
foi considerado uma barreira menor para 71% dos in-
quiridos. 
O manejamento do VE e o baixo ruído foram geralmen-
te declarados como aspetos positivos dos VEs. Para 
além disso, 29% perceciona os VEs como uma forma 
de se diferenciarem das multidões. 

Imagem 16. Cooperação do IKEA e da GuidaMi.
Fonte: ATM, GuidaMi
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Adicionalmente, as entrevistas sobre a qualidade dos 
serviços da eGuidaMi revelaram que apesar da inicial 
desconfiança, os funcionários rapidamente aperce-
bem-se dos aspetos positivos dos VEs que eles condu-
ziram: o silêncio dos motores dá um bom sentimento 
em geral; o sistema de carregamento é de fácil utiliza-
ção (e melhora com o uso regular); o veículo armazena 
capacidade suficiente para as necessidades diárias; o 
design dos automóveis foram apreciados. 
Os dados de monitorização das viagens dos funcioná-
rios da cidade mostraram uma distância média de 17 
km e uma duração média de 5 horas, com 21 reservas 
por automóvel e mês. é importante notar que houve 
um significativo aumento no total de quilómetros per-
corridos no último mês do período de teste comparado 
com os primeiros dois meses (+200%).

Mentalidades sobre e-car sharing e utilização de VE

O inquérito online em cooperação com o IKEA dirigiu-
-se aos clientes da GuidaMi e do IKEA. O inquérito reve-
lou que 88% dos inquiridos nunca usaram um VE antes. 
De acordo com isso, a sua familiaridade com o VE foi 
baixa: quase 75% indicou o seu nível de conhecimento 
sobre VEs como fraco ou limitado. 
Entre as barreiras à utilização de VE, 55% dos clientes 
consideraram a falta de familiaridade com os VEs uma 
barreira suportável. A autonomia da bateria e o perí-
odo de carregamento foram percecionadas como bar-
reiras suportáveis por 44% dos inquiridos, mas como 
uma forte barreira para 40% (16% indiferente). As limi-
tadas possibilidades de carregamento público foi con-
siderada uma forte barreira para 57%.
Entre os motivos para utilizar VE, 90% dos inquiridos 
indicaram a contribuição dos VEs para reduzir a polui-
ção atmosférica urbana, baixar os níveis de ruído como 
um forte motivo para 69%; e 55% consideraram os VEs 
fáceis de conduzir e estacionar. 
Os inquiridos consideraram o e-car sharing útil para 
viagens ao centro da cidade (79%) e viagens curtas em 
geral (44%). As funcionalidades seguintes foram indi-
cadas como as mais úteis quando se conduz um VE: 
navegador com a indicação da autonomia da bateria 
até ao destino; aplicação móvel fornecendo conselhos 

sobre a utilização e carregamento do VE; serviço de li-
nha informativa dedicada; aplicação gravando o estilo 
de condução e as emissões de CO2.
Contudo, em relação às atitudes digitais e redes socias, 
estas foram mais baixas do que o esperado: apenas 
23% partilharia a sua experiência de condução de VE 
nas redes sociais.

Promoção de VE

A cooperação com o IKEA aumentou a visibilidade do 
esquema de e-car sharing GuidaMi e promoveu a utili-
zação de VE. Os clientes do IKEA podiam reservar o VE 
GuidaMi que estivesse na loja de Milão. Os portadores 
do cartão IKEA Family e funcionários tiveram um des-
conto de 50% na taxa de membro anual da GuidaMi. 
Para além disso, os que decidiram inscreverem-se como 
condutores de VE tiveram uma reserva de VE gratuita. 

Foram implementadas medidas promocionais adicionais 
através das redes socias. Os participantes de um concur-
so de fotografia podiam publicar fotografias num cartão 
cortado em forma de carro elétrico localizados nas lojas 
do IKEA. A pessoa com mais fotografias partilhadas mos-
trando que foi comprar ao IKEA num VE GuidaMi ganhou 
um prémio, bilhetes gratuitos para a EXPO Milão 2015.

3.3.3 LIçõES APREnDIDAS

O piloto em Milão engloba uma abordagem participati-
va usando as redes sociais e técnicas de jogos com o ob-
jetivo de colaborar de perto com os utilizadores para o 

Imagem 17. Imagem do ecrã da página web do IKEA: Vantagens 
para portadores do cartão IKEA Family. Fonte: IKEA Itália
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desenvolvimento e otimização do esquema de e-car sha-
ring GuidaMi. Foram aplicados vários métodos para ga-
nhar um entendimento profundo das barreiras à utiliza-
ção do VE e às experiências de condução. Em relação ao 
inquérito interativo, esta abordagem provou ser difícil de 
perseguir devido à representatividade da amostra. Ape-
sar do feedback das pessoas que testaram o GuidaMi ter 
sido positivo e dar conhecimento útil sobre os requisitos 
e necessidades dos utilizadores, o número de participan-
tes foi muito limitado para esboçar conclusões fiáveis.

nível do projeto

O piloto em Milão mostra como condições externas, nes-
te caso a emergência de novos operadores de car sharing, 
fora da esfera dos parceiros do projeto influência forte-
mente o desenvolvimento do piloto. Porém, comprome-
tido à abordagem participativa e em reação a estas alte-
rações das condições do enquadramento, os parceiros do 
projeto ATM e FLI adaptaram e alargaram o grupo alvo 
bem como o foco espacial. As entrevistas e inquéritos 
forneceram um ponto de partida com sugestões úteis do 
ponto de vista dos utilizadores para o futuro desenvolvi-
mento do esquema de e-car sharing GuidaMi. 
As entrevistas com as pessoas que testaram o GuidaMi e 
50 clientes privados e corporativos adicionais mostraram 
que usar ferramentas digitais (preferencialmente via 
smatphone) é um aspeto importante a considerar para o 

desenvolvimento de um inquérito eficaz. Neste sentido, 
as experiências dos clientes podem ser recolhidas por 
exemplo através do Facebook ou Foursquare, onde os 
utilizadores podem inserir informação georreferencia-
da. O enquadramento do software usando a tecnologia 
Web 2.0 está em desenvolvimento para gerir a experiên-
cia do cliente interactivamente e em tempo real. 

utilizador

Ambos os utilizadores, privados e empresas, identifica-
ram a capacidade da bateria como uma forte barreira 
à utilização de VE. O número limitado de pontos de 
carregamento disponíveis foi considerada uma forte 
barreira especialmente para os utilizadores privados, 
que indicaram maiores preocupações que as empresas. 
Falta de conhecimento sobre VEs foi para ambos os 
segmentos de utilizadores considerada uma barreira 
suportável, que pode ser resolvida com o fornecimen-
to de informação e formação aos condutores.
Ambos utilizadores privados e empresas valorizam 
o manuseamento dos VEs e a facilidade de utilização 
como um forte impulsionador para a utilização de e-car 
sharing, apesar de parecer ser mais apreciado pelas 
empresas. 
Uma maior aceitação do esquema de e-car sharing Gui-
daMi pode ser impulsionado com a implementação com 
funcionalidades de condução inovadoras nos veículos 
das frotas, tal como um navegador com a indicação da 
capacidade da bateria e dicas para a autilização do VE.

3.4 LISBoA: ToRnAnDo VERDE uMA 
FRoTA DA ADMInISTRAção LoCAL

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) está totalmente 
empenhada na mobilidade elétrica e tem como obje-
tivo dar o exemplo para o transporte sustentável e a 
contratação amiga do ambiente.
Começando em 2008, o município participou no Progra-
ma Nacional para a Mobilidade Elétrica (MOBI.E - Mobi-
lidade Elétrica) que implementou um sistema interope-
rável de mobilidade elétrica em todo o país. Em 2010, a 

Imagem 18. Enquadramento das redes sociais para a gestão da 
experiência do cliente. Fonte: GuidaMi
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CML desenvolveu juntamente com o Operador Municipal 
de Transportes e Estacionamento, a EMEL (Empresa Mu-
nicipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa) um 
“Plano de Ação Local para a Mobilidade Elétrica” para pro-
mover uma maior adoção de VEs, com incentivos como 
estacionamento gratuito. Para além disso, a introdução 
das Zonas de Emissões Reduzidas (ZER) foi implementa-
da para melhorar a qualidade do ar no centro da cidade. 
Alinhado com a estratégia global para mitigar os im-
pactos ambientais do setor dos transportes, a CML 
comprometeu-se em introduzir VEs na frota municipal 
pelo menos 20% de todos os novos veículos adquiri-
dos. O município tem progressivamente investido na 
aquisição de VEs, substituindo os veículos mais anti-
gos. Atualmente a CML tem a maior frota de VEs em 
Portugal, sendo um pioneiro a nível nacional.
O piloto em Lisboa explorou o potencial de VEs para de-
sempenhar serviços municipais e como isso pode contri-
buir para promover os VEs para além do município, faci-
litando a penetração de mercado dos VEs e apoiando a 
tomada de decisões a favor da mobilidade elétrica.

3.4.1 ATIVIDADES Do PRoJETo 

A frota municipal tem um total de 834 veículos. Esta 
inclui 57 VEs de passageiros mas também veículos co-
merciais ligeiros para a limpeza municipal, e quadrici-
clos e e-scooters utilizados pela polícia municipal. 
A percentagem de VEs na frota municipal é 13%. Os 
modelos de VE são Peugeot iOn, Renault Fluence, Mit-

subishi iMiEV, e Fiat Seicento Elettra. Os veículos estão 
alocados a um único utilizador ou são usados em carpo-
ol entre aproximadamente 200 funcionários de várias 
Direcções Municipais (por exemplo, Direcção Municipal 
Estrutura Verde, Ambiente e Energia, Direcção Muni-
cipal de Projetos e Obras), pelo Executivo bem como 
pela Presidência da CML. O carregamento tem lugar 
nas instalações do município, onde estão disponíveis 
105 pontos de carregamento 24 horas, ou em um dos 
500 pontos de carregamento da MOBI.E em Lisboa. 
As atividades desenvolvidas para testar a adequação 
e a função ótima dos VEs implicou diferentes tarefas 
que levaram ao aumento geral da eficiência energética 
e redução das emissões de CO2 da frota. Poupanças fi-
nanceiras surgiram dos custos mais baixos de combus-
tível dos VEs e do estilo de condução otimizado adota-
do pelos funcionários. 
O benchmarking da atividade da frota avaliou as neces-
sidades de mobilidade, a composição da frota e a aloca-
ção dos veículos da frota municipal. Uma comparação 
entre VEs e ICEs em termos de desempenho operacio-
nal, financeiro e ambiental serviu de base ao desenvol-
vimento do plano de renovação da frota e diferentes 
configurações de frota, por exemplo, pool de veículos 
versus veículo alocado a uma pessoa apenas, para mi-
nimizar as emissões, otimizar o consumo energético e 
assegurar uma eficaz integração dos VEs. 
As atividades de monitorização permitiram uma avalia-
ção exaustiva da integração dos VEs. Dados operacio-
nais, tais como distância de viagem e consumo energé-

Imagem 19. Frota elétrica da Câmara Municipal de Lisboa. Fonte: CML, Departamento de Marketing e Comunicação
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tico fornecido pelo software de gestão de frota foram 
recolhidos e avaliados. Adicionalmente, foram realiza-
dos inquéritos aos utilizadores e entrevistas entre os 
funcionários do município e gestores de frota para ga-
nhar conhecimento sobre a experiência de condução e 
atitudes dos utilizadores. 
Finalmente, várias atividades promocionais e de comu-
nicação ajudaram a aumentar a sensibilização da mo-
bilidade elétrica entre o público em geral. Para além 
disso, a Occam e a CML são parceiros de vários proje-
tos Europeus, incluindo o IEE-PRO-E-BIKE (www.pro-e-
-bike.org) e o FREVUE (www.frevue.eu), que ajudaram 
a uma maior visibilidade da mobilidade elétrica.

3.4.2 PRInCIPAIS RESuLTADoS

A evolução do carpool municipal mostra uma tendên-
cia crescente em direção aos veículos movidos a com-
bustíveis alternativos. De 2011 em diante, a CML tem 
progressivamente aumentado o número de VEs (e 
também veículos a CNG) substituindo os automóveis 
convencionais, os quais desceram em número em 17%.

O município planeia a aquisição de vários VEs adicio-
nais, desde quadriciclos, veículos comerciais ligeiros e 
de passageiros a autocarros elétricos. O potencial fu-
turo do carregamento inteligente através de um novo 
modelo de gestão está atualmente a ser analisado.

esquemas de configuração

A análise dos esquemas de configuração mostrou que 
os veículos de pool tiveram maior utilização, desempe-
nhando mais do dobro de viagens diárias comparado 
com os veículos alocados a apenas um condutor, que 
tiveram viagens mais curtas em termos de distância e 
duração. é esperada uma quilometragem anual mais 
elevada nos veículos de pool devido à otimização da 
utilização dos automóveis.
Os automóveis em pool mostraram maiores consumos 
energéticos por veículo. Isto pode corresponder às exi-
gências de condução em contexto urbano, com mais 
acelerações e travagens, mas também com maiores 
distâncias médias por veículo e maior número de via-
gens por veículo. 
O melhor esquema de configuração deve cumprir as 
exigências das atividades destinadas para os veículos. 
Devido às necessidades operacionais do município, 
onde funcionários participam em reuniões, viajam en-
tre diferentes departamentos na cidade e supervisio-
nam a construção e manutenção das infraestruturas, 
os VEs são principalmente utilizados em pool.

Monitorização da frota

Os 45 VEs em pool percorreram mais de 860,000 
km de Novembro de 2013 a Junho de 2015, com 
uma distância média mensal de 800 km por veículo 
(alguns dos veículos fizeram mais de 1,000 km), e 
aproximadamente 39 toneladas de CO2 resultantes 
do carregamento dos veículos. A distância média de 
viagem por veículo em pool e veículo atribuído au-
mentou ao longo do tempo de projeto. Os veículos 
em pool apresentaram maiores distâncias médias, o 
que pode responder ao aumento da confiança dos 
condutores em relação à autonomia da bateria e à 
maior utilização de veículos.

Figura 11. Evolução da frota de veículos da CML.
Fonte: CML, Divisão da Gestão de Frota
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O consumo energético médio de VE igualou os 0.4 
MJ/km comparado com os 2.6 MJ/km dos automóveis 
a gasóleo, implicando poupanças de aproximadamen-
te 53,000 litros de gasóleo com uma frota equivalen-
te de VEs.
Cada VE contribuiu para poupar 2.6 toneladas de CO2eq 
anualmente (com base em aproximadamente 3 tonela-
das de CO2eq por veículo a gasóleo e ano e 0.4 tonela-
das de CO2eq por VE e ano).
Os custos foram calculados com base em custos fixos 
(aluguer e prestação de leasing) e custos variáveis (ma-
nutenção, combustível, etc.) por veículo e ano. Em mé-
dia, cada VE incorreu em custos de 0.55-0.71 EUR/km 
ao passo que os veículos a gasóleo tiveram um custo 
de 0.13 EUR/km.79

79 Os baixos custos dos automóveis a gasóleo devem-se ao facto de a CML 
ser proprietária dos mesmos, não implicando custos fixos, pois estes foram 
amortizados há alguns anos atrás.

Experiência do condutor 

Os inquéritos aos funcionários mostraram opiniões 
positivas sobre os VEs para a maioria dos inquiridos. A 
experiência de condução foi avaliada como positiva e 
muito positiva para 65% e 94% usaria um VE outra vez.
Oitenta e cinco por cento dos inquiridos consideraram 
os VEs mais amigos do ambiente que os ICEs; contudo, 
falta de conhecimento e incertezas quanto aos custos 
e segurança dos VEs ainda prevalecem. A vontade de 
adquirir um VE cresceu para 57% (resultados do 1º in-
quérito aos funcionários da CML), comparado com 27% 
em 2012 (estudo da APVE)80. 
Curiosamente, as preocupações com a autonomia não 
foram identificadas como a maior preocupação por 
mais de 60% dos inquiridos. Contudo, conceções ini-
ciais erradas sobre a capacidade da bateria levaram os 
utilizadores a carregar o veículo muito cedo, sempre 
que possível. 
Os condutores mostraram melhorias no seu estilo de 
condução, refletindo-se em velocidades médias mais 
baixas em geral, e menores velocidades máximas. Ana-
logamente, as rotas e as viagens de negócio tornaram-
-se mais racionalizadas, provavelmente como resulta-
do de um melhor entendimento das particularidades 
do veículo e da consciência das limitações da bateria. 
Isto pode responder às sessões de formação e infor-
mação realizadas e também a algumas preocupações 
residuais sobre a capacidade da bateria. 
As entrevistas aos gestores de frota mostraram que os 
benefícios ambientais foram identificados como os as-
petos mais positivos dos VEs, a capacidade da bateria 
e o período de carregamento foram consideradas as 
menos positivas.
A adaptação do utilizador aos novos veículos foi muito 
fácil. Porém, a utilização de acessórios (por exemplo, 
utilização excessiva do aquecimento ou ar condiciona-
do) provou ter uma enorme influência na capacidade 
da bateria.

80 APVE, 2012, pág. 35. http://www.mobil3e.com/assets/uploads/Estudo_
sobre_Automóvel_Elétrico_Fase_Quantitativa3.pdf, página 35

Figura 12. Distância média (km) por VE.
Fonte: CML, Divisão de Gestão de Frota
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Promoção de VE

A utilização de VEs pela Presidência da CML bem como 
pelos vários membros do Executivo é um claro sinal do 
compromisso do município à mobilidade elétrica, para 
os funcionários e o público em geral. Este compromis-
so foi divulgado através de comunicados de imprensa 
e nas redes sociais de comunicação.
O município estendeu a sua abordagem dando o exem-
plo a promoção e utilização do VE. Alinhado com a reno-
vação da frota da CML, em 2014, o operador municipal 
de estacionamento, a EMEL adquiriu 5 Renault Kangoo 
Z.E para as suas operações de serviço diário tal como 
manutenção dos espaços, equipamentos e parquíme-
tros. Em cooperação com 2 associações de táxis, a CML 
também incentivou na renovação gradual da frota de 
táxis de Lisboa.
Para além disso, a CML organizou um dia aberto para 
test drive para o público em geral durante a Semana 

da Mobilidade, no dia 21 de Setembro de 2015, contri-
buindo assim para uma maior sensibilização da mobili-
dade elétrica. 

3.4.3 LIçõES APREnDIDAS

A introdução de VEs na frota municipal levou a poupan-
ças ambientais e financeiras em termos de emissões e 
consumo de energia. Os resultados positivos contribuí-
ram para promover a mobilidade elétrica entre empre-
sas locais, cidadãos, e outras empresas públicas.
A utilização de VEs para os serviços municipais diários 
e o exemplo dado pelos membros de gestão da CML 
contribuíram para melhorar a atitude perante os VEs e 
construir confiança nesta tecnologia entre funcionários 
e o público em geral. O município continua a trabalhar 
para expandir esta abordagem e contribuir para aumen-
tar a sensibilização da mobilidade elétrica em Lisboa. 
O município segue uma estratégia de longo prazo que 
vai para além da aquisição de VEs para as tarefas muni-
cipais, inclui também várias medidas políticas de apoio.

Atitudes do utilizador 

As atitudes em relação aos VEs foram em geral muito 
positivas. A confiança dos funcionários melhorou du-
rante o piloto e as barreiras típicas tais como as preocu-
pações com a autonomia foram eficazmente ultrapas-
sadas. Uma percentagem significativa de funcionários 
consideraria comprar um VE.
A adaptação dos utilizadores aos novos veículos foi 
muito fácil. O estilo de condução provou ter uma enor-
me influência na autonomia da bateria. Por essa razão, 
informação completa e/ou formação sobre técnicas de 
condução é altamente recomendável.
Ainda assim, os inquéritos aos funcionários revelaram 
falta de conhecimento e incerteza em termos de ma-
nutenção do veículo, custos operacionais e seguran-
ça. A Câmara Municipal e a Occam organizaram um 
workshop para abordar especificamente estas incerte-
zas diretamente com os funcionários. Com base nisto, 
está a ser desenvolvido um folheto informativo for-
necendo informação específica sobre VEs e melhores 
comportamentos de condução.

Imagem 20. Semana da Mobilidade Europeia 2015 em Lisboa.
Fonte: CML, Divisão de Gestão de Frota
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Gerir a utilização de um VE é semelhante a gerir 
um smartphone: quanto mais funcionalidades 
usar, mais bateria consome. 

Pode carregar as vezes que quiser: carregamen-
tos parciais não estragam a bateria. 

Em Lisboa, o operador municipal de estaciona-
mento, a EMEL vende um dístico verde que per-
mite aos VEs estacionamento grátis.

A Agência Portuguesa do Ambiente oferece in-
centivos para abate de veículos até 5,000 EUR 
na compra de VEs, ao entregar um veículo com 
idade igual ou superior a de 10 anos.

Aplicável ao Peugeot iOn: 

• O motor é um gerador em desaceleração: este 
recarrega a bateria ao transformar energia ci-
nética em eletricidade. Isto é conhecido como 
travagem regenerativa.

• A capacidade da bateria de 150 km é teórica: 
dependendo do seu estilo de condução, poderá 
desempenhar menores ou maiores distâncias.

operação da frota

A experiência do piloto eBRIDGE em Lisboa mostra 
que as funções municipais avaliadas apresentam uma 
procura que pode ser eficazmente atendida pelos VEs, 
pois estes dispõem de uma capacidade operacional 
adequada às necessidades. A capacidade da bateria e 
os longos períodos de carregamento apenas represen-
taram um desafio para os serviços 24 horas. Para col-
matar isto, a Câmara Municipal instalou um ponto de 
carregamento rápido nas suas instalações e adquiriu 3 
VEPIs que foram alocados a estes serviços particulares. 
Contudo, os procedimentos de carregamento podem 
ser desafiantes devido à falta de normalização dos dis-
positivos de carregamento que exige um adaptador 
adicional para carregar os VEs nas instalações da Câma-
ra Municipal. A manutenção da rede de carregamento 
MOBI.E atual não é suficiente.

Ainda assim, os VEs tiveram um bom desempenho sem 
problemas de maior e a introdução de VEs na frota mu-
nicipal foi um passo em frente muito positivo para um 
transporte mais limpo e energeticamente mais eficiente. 
O desempenho da frota pode ser ainda melhorada pois 
os utilizadores tendem a otimizar as suas rotas levando 
a poupanças financeiras para o município. Este pode ser 
um convincente argumento para outros municípios e or-
ganizações para também incluírem VEs nas suas frotas.

3.5 valênCia - palMa de MaiorCa: 
EnVoLVEnDo oRGAnIZAçõES 
púBliCaS CoM o e-Car Sharing

O car sharing e em particular o e-car sharing não são 
muito comuns entre o público Espanhol, que são prin-
cipalmente proprietários privados de automóveis. Con-
tudo, o setor está progressivamente a ganhar predo-
minância. Os parceiros do eBRIDGE Mobilidade Urbana 
Sustentável (MOVUS - Movilidad Urbana Sostenible) e 
o Governo Regional das Ilhas Baleares (CAIB - Govern 
de les Illes Balears) estão a trabalhar em conjunto para 
trazer os VEs e o e-car sharing para as regiões de Valên-
cia e Ilhas Baleares. Durante o eBRIDGE, a MOVUS oti-
mizou e validou o conceito E:Sharing e o CAIB lançou o 
Comité de Car Sharing Elétrico nas Ilhas Baleares como 
membro fundador.
O E:Sharing começou em 2011 como o primeiro servi-
ço comercial de e-car sharing em Espanha para viagens 
de negócios e privadas. Em estreita cooperação com o 
Instituto Valenciano de Competitividade Empresarial 
(IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresa-
rial), o E:Sharing tem conduzido a mobilidade elétrica 
na região Valenciana. 
A criação do Comité de Car Sharing Elétrico das Ilhas 
Baleares (ECSCBI) foi liderado pela CAIB em coopera-
ção com a IVACE. Como responsável pelas estratégias 
regionais de energia, ambas as instituições partilharam 
uma visão comum da eficiência energética e transpor-
te sustentável. A experiência da IVACE com o Comité 
de Car Sharing Elétrico das Ilhas Baleares foi um ponto 
de partida sério para o apoiar a CAIB com o conceito e 
implementação do comité Balear.
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3.5.1 ATIVIDADES Do PRoJETo 

O piloto eBRIDGE em Valência-Palma analisou o poten-
cial do serviço E:Sharing para mobilidade de empresas 
e privados, e estabeleceu o enquadramento para a im-
plementação do ECSCBI.
O piloto E:Sharing consistiu na otimização e validação 
do Sistema E:Sharing, acompanhado por atividades de 
marketing e promoção. A validação do serviço foi re-
alizada através da monitorização da frota, inquéritos 
aos utilizadores e entrevistas. Isto levou a um serviço 
melhorado, ao identificar novas ferramentas para tor-
nar o serviço mais competitivo e atrativo aos clientes. 
Adicionalmente aos clientes regulares da E:Sharing, 
duas empresas que cooperam adicionais, a Automó-
viles Sagunto S.A. e a GND S.A, que incluem VEs nas 
suas frotas, concordaram em fazer parte da análise dos 
clientes, alargando assim os dados piloto. 

O feedback do utilizador recolhido durante a fase ini-
cial do piloto indicou a necessidade de mudança de 
foco para empresas e entidades públicas como relevan-
tes grupos alvo para a promoção do sistema E:Sharing. 
Uma intensiva promoção do serviço E:Sharing entre os 
novos clientes-alvo resultou no envolvimento de duas 
grandes entidades públicas, aderindo ao serviço.
Nas Ilhas Baleares, a criação do ECSCBI foi concebido 
como parte integrante do plano para a promoção da 
mobilidade elétrica e car sharing na região. O Comité 
reúne autoridades locais, representantes políticos e 
stakeholders relevantes (incluindo associações de cida-
dãos e grupos de utilizadores), fornecendo um lugar-co-
mum para a promoção da mobilidade elétrica na região. 
O encontro de transferência de conhecimento entre 
a CAIB e IVACE teve lugar em Setembro de 2014, e a 
primeira reunião do comité com os stakeholders lo-
cais seguiu-se em Dezembro, quando a CAIB lançou 

Imagem 21. E:Sharing em Valência. Fonte: MOVUS
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oficialmente o Comité de Car Sharing Elétrico junta-
mente com a Câmara Municipal de Palma de Maiorca 
e a Sociedade Municipal de Estacionamento de Palma 
(SMAP - Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes 
de Palma). Os participantes assinaram um acordo que 
visa prosseguir o desenvolvimento das atividades do 
Comité, incluindo reuniões regulares.

3.5.2 PRInCIPAIS RESuLTADoS

O piloto eBRIDGE em Valência-Palma mostrou que 
o E:Sharing oferece uma alternativa viável às viagens 
de negócio. Atualmente, a maioria dos utilizadores do 
E:Sharing são funcionários da administração pública.
A fundação da ECSCBI apoia futuros desenvolvimentos 
da mobilidade elétrica nas Ilhas Baleares. As eleições 
regionais realizadas em Maio de 2015 introduziram al-
terações na estrutura do governo, até agora a mobili-
dade elétrica continua na agenda política.

Promoção de e-car sharing entre entidades públicas

A promoção intensiva das vantagens e benefícios do 
e-car sharing realizada pela MOVUS alcançou dois ob-
jetivos maiores durante o projeto: o envolvimento do 
Ministério de Saúde Valenciano e a Câmara Municipal 
de Valência como utilizadores regulares do E:Sharing. 
Inicialmente concebido como um concurso para o for-
necimento de serviços de mobilidade “tradicional”, um 
ponto de viragem aconteceu quando o ministério teve 
conhecimento do potencial dos VEs e do e-car sharing. 
Desde então, a unidade de cuidado domiciliário do 
Hospital Virgen de los Lirios em Alcoi é o primeiro insti-
tuto médico em Espanha a utilizar o e-car sharing para 
fornecer serviços de apoio domiciliário. 
De forma semelhante, os funcionários do Departamen-
to de Urbanismo da Cidade de Valência tornaram-se 
utilizadores regulares do E:Sharing.

Avaliação do serviço do E:Sharing

A avaliação do serviço E:Sharing implicou duas linhas de 
trabalho: análise da monitorização dos veículos e ava-
liação das atitudes dos funcionários. A análise opera-

cional das atividades de monitorização e dos inquéritos 
e entrevistas levaram a melhor entender a experiência 
de condução e o desempenho da frota para construir 
um forte modelo de negócio.
A introdução do sistema de gestão de frota permitiu 
um maior controlo e poupanças das viagens de negó-
cios. Em média, a frota do E:Sharing percorreu 5,000 km 
por mês, representando 12% de poupanças em custos 

imagem 22. Frota do e:Sharing no hospital virgen de los lirios 
em Alcoi. Fonte: MOVUS

Figura 13. Evolução da distância (km) percorrida 
pela frota do E:Sharing. Fonte: MOVUS
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de viagens por entidade pública cliente. Para além dis-
so, a utilização de VEs contribuiu para melhorar a ima-
gem positiva da organização. 
A maioria dos utilizadores do E:Sharing consideraram a 
experiência positiva e melhor comparada com os ICEs; 
como alguns dos funcionários substituíram a quilome-
tragem cinzenta81 com a frota partilhada, parece que a 
“experiência partilhada” foi também percecionada de 
forma positiva.
Os funcionários adaptaram a escolha do veículo ao 
propósito da viagem, reservando os veículos mais 
compactos, fáceis de conduzir e mis adequados para 
as viagens de cidade (Think City e Peugeot iOn). Este 
foi o caso dos funcionários da Câmara Municipal de 
Valência, que usaram os veículos para viagens diárias 
curtas mas frequentes. As necessidades de mobilida-
de dos funcionários do Hospital Virgen de los Lirios 
em Alcoi exigiu diferentes tipos de veículos: modelos 
compactos (Peugeot iOn, Think City) para viagens 
urbanas e locais e modelos mais robustos (Renault 
Fluence) adequado para viagens médias e longas para 
outros municípios. Em geral, foi possível observar-se 
uma mudança de preferência de veículo de maiores a 
menores modelos.
A perceção dos VEs dos funcionários melhorou com 
utilização regular. Preocupações com a autonomia 
diminuiu durante o piloto à medida que a confiança 
cresceu. Como resultado, os funcionários adaptaram 
os seus horários de viagens para possibilidades de car-
regamento, planeando e racionalizando as rotas e tare-
fas de forma mais eficiente.
Globalmente, os funcionários percecionam o serviço 
de e-car sharing como uma melhoria da sua mobilida-
de diária, contribuindo para uma menor utilização dos 
seus próprios veículos e fornecendo acesso a veículos 
inovadores. Para além disso, um número de funcio-
nários do serviço de apoio domiciliário indicaram que 
tal solução deve ser estendida a serviços similares no 
hospital.

81 Frotas de veículos cinzentas são normalmente veículos privados dos 
funcionários, ou um veículo que o funcionário contratou fora de qualquer 
esquema de empresas. Quilometragem cinzenta são as distâncias de viagens de 
negócios percorridas com uma frota de veículos cinzenta (Fonte: Fleet News)

Criação do comité de car sharing elétrico das Ilhas 
Baleares

O ECSCBI foi oficialmente lançado em Dezembro de 
2014. Reuniões futuras incluem a participação de outros 
municípios das Ilhas Baleares acoplado ao programa 
“Mobilidade Elétrica nas Ilhas Baleares” (MELIB - Mobi-
litat Elèctrica a les Illes Balears). Mais informação está 
disponível na página do MELIB (http://melib.caib.es).
O cartão MELIB é a etiqueta de identificação para os 
VEs nas Ilhas Baleares. Este foi criado pelo governo 
regional em cooperação com stakeholders privados e 
públicos para promover a normalização das medidas 
e incentivos pela região. Os VEs com o cartão MELIB 
podem beneficiar de privilégios de estacionamento e 
condução, como por exemplo estacionamento gratui-
to e benefícios fiscais em todas as cidades das Ilhas 
Baleares que aprovaram estes incentivos. Um certo nú-
mero de empresas mostraram um interesse crescente 
no e-car sharing pois as distâncias de viagem nas ilhas 
são ideais para os VEs.

3.5.3 LIçõES APREnDIDAS

Como o car sharing e o e-car sharing são ainda relativa-
mente conceitos novos, é crucial uma promoção inten-
siva dos serviços E:Sharing para sensibilizar potenciais 
clientes sobre os benefícios da mobilidade elétrica e uti-
lização de VEs. Em tais condições, a resiliência é de extre-

imagem 23. etiqueta de identificação do MeliB. Fonte: CAIB
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ma importância: os operadores de e-car sharing precisam 
adaptar-se às necessidades e expectativas dos clientes, 
mudando estratégias de marketing quando necessário, 
introduzindo novos produtos e procurando ativamente 
nichos de mercado para a sua oferta de negócio.
Para além disso, os operadores em mercados desafian-
tes devem esforçar-se por fornecer serviços de manu-
tenção de grande qualidade e atendimento ao cliente 
para assegurar a lealdade do cliente. Os resultados do 
piloto E:Sharing indicam um elevado potencial do e-car 
sharing para clientes empresariais, com custos de via-
gens reduzidos e imagem da organização melhorada. 
Para além disso, o e-car sharing contribui para diminuir 
a quilometragem cinzenta para viagens de negócios. 
O E:Sharing substituiu o uso dos automóveis privados 
dos funcionários, libertando-os de tarefas de manuten-
ção e melhorando a mobilidade em geral.
Em termos de futuros desenvolvimentos, o elevado 
número de SMEs em Valência e o facto de estas em-
presas não terem a sua própria frota ou estratégia de 
viagens, são condições favoráveis a uma maior promo-
ção do serviço E:Sharing.

Atitudes do utilizador

O E:Sharing é bem aceite pelos clientes. Os funcioná-
rios das organizações participantes apreciaram a utili-
zação de VEs. A adaptação e aceitação da nova tecno-
logia foi rápida e não levantou maiores problemas. 
A utilização regular do serviço E:Sharing provou ser 
altamente eficaz em reduzir as barreiras comuns à 
utilização de VE, como por exemplo, as preocupações 
com a autonomia e falta de conhecimento e confiança 
nos VEs. Isto contribuiu para uma seleção de veículos 
mais racionalizada de acordo com os requisitos de via-
gem, incluindo planeamento de rotas e carregamento 
quando necessário. Utilizadores regulares mostraram 
rotas otimizadas, reduzindo a quilometragem em ge-
ral e como resultado, melhorando a produtividade (em 
termos de número de visitas médicas) com apenas um 
carregamento da bateria. Os utilizadores regulares 
com melhor conhecimento sobre os seus custos de mo-
bilidade indicaram melhores atitudes perante os VEs e 
uma disponibilidade para pagar positiva. 

operação da frota

O E:Sharing provou ser uma alternativa eficaz à utiliza-
ção de frotas cinzentas, reduzindo a quilometragem, 
custos e emissões das viagens de negócio. As organiza-
ções podem beneficiar de custos de viagem reduzidos 
e melhoria da imagem.
No caso do Hospital Virgen de los Lírios, os custos foram 
reduzidos em aproximadamente 12% com a utilização 
do serviço E:Sharing. No caso da Câmara Municipal de 
Valência, as poupanças em comparação com os carros 
a combustão foram de aproximadamente 50% (compa-
rado com um carro alugado e custos de combustível). 
As emissões de CO2 foram cortadas em 67% por veícu-
lo e km (baseado nas emissões de Renault Mégane 106 
g CO2/km, e Peugeot iOn 35 g CO2/km, com a combina-
ção energética Espanhola). 
Como resultado da implementação do serviço 
E:Sharing no hospital de Alcoi, foi desenvolvida infraes-
trutura local adicional de carregamento público. Uma 
iniciativa de parceria público-privada implementou 4 
estações de carregamento com carregadores lentos e 
rápidos na Cidade de Alcoi.

nível político

O Governo das Ilhas Baleares mudou recentemente. 
O trabalho desenvolvido até agora tem sido fruto de 
uma vontade política forte para apresentar a mobili-
dade elétrica: a criação do ECSCBI é apenas uma das 
numerosas iniciativas que o governo anterior apoiou.
Mudanças políticas na estrutura do governo requer 
tempo. Neste momento, e até as estratégias do novo 
governo estarem definidas, as atividades e planos 
desenvolvidos pelo antigo governo continuam como 
planeado.

3.6 VIGo: AJuDAnDo EMPRESAS A 
ConheCer oS veS

Vigo é a maior área metropolitana da Galiza e onde 
nasceu o Cluster Automóvel Galego (CEAGA - Cluster 
de Empresas de Automoción de Galicia). Desde a sua 
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criação em 1997, o número de empresas pertencendo 
ao cluster cresceu para 106 empresas, incluindo a fábri-
ca PSA Peugeot-Citroën e o Centro Tecnológico Auto-
móvel Galego.
Em 2011, o governo regional Galego e o CEAGA desen-
volveram o Plano Galego de Mobilidade Elétrica MO-
BEGA (Plan de Movilidad Eléctrica de Galicia), com o ob-
jetivo de aproximar a mobilidade elétrica aos cidadãos. 
O projeto foi uma iniciativa pioneira na Europa para a 
promoção da mobilidade elétrica e a criação de uma 
rede de carregamento interurbana. Após a conclusão 
do projeto, parte da frota MOBEGA foi mantida para o 
piloto do eBRIDGE em Vigo em 2013 para criar a frota 
de e-car sharing do CEAGA.
O CEAGA e-car sharing é uma frota elétrica corporativa 
de 4 VEBs (Citroën C Zero e Peugeot iOn) gerida pelos 
parceiros do projeto eBRIDGE, a Fundação CEAGA e a 
Empresa consultora tecnológica INOVA (I Nova Consul-
tores en Excelencia e Innovación Estratégica).

Durante o piloto, uma seleção de 35 empresas do cluster 
CEAGA, heterogéneas em termos de tamanho e área de 
atuação, testaram e avaliaram o desempenho dos VEs 
para viagens de negócio com o objetivo de melhorar o de-
sempenho da frota e aumentar a sensibilização sobre os 
VEs entre as empresas do cluster e outros stakeholders. 
Sendo um cluster automobilístico, o CEAGA desempe-
nhou um importante papel para a promoção de VEs atu-
ando como um poderoso multiplicador dos benefícios da 
mobilidade elétrica e VEs entre os stakeholders do cluster.

3.6.1 ATIVIDADES Do PRoJETo

O piloto de Vigo explorou o potencial dos VEs para via-
gens de negócios entre as empresas do CEAGA. Cada 
empresa-piloto participante incluiu atividades de mo-
nitorização de veículos, inquéritos aos funcionários e 
entrevistas com os quadros dirigentes, e um relatório 
abrangente para a empresa participante.

Imagem 24. Piloto eBRIDGE em Vigo. Fonte: CEAGA
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Qualquer empresa do cluster podia participar como 
parceiro. Apoiado pela INOVA, o CEAGA coordenou e 
cedência do VE à empresa parceira e forneceu os do-
cumentos de apoio e orientação para a operação dos 
veículos. O CEAGA foi também responsável pela manu-
tenção dos VEs de teste, tratando de questões como 
troca de pneus ou pequenas reparações.
As empresas-piloto foram organizadas através de uma 
pessoa de contato (normalmente do departamento 
dos recursos humanos das empresas) que atuou como 
“gestor de frota” e recebeu uma breve formação em 
como gerir os VEs. O gestor de frota tomou conta das 
reservas através da folha de utilizador de controlo, fo-
lha essa que foi entregue com a chave do veículo, o in-
quérito, e o Guia de utilizador e de carregamento de VE.
Os VEs podiam ser reservados para viagens de negócio 
durante os dias úteis e foram normalmente estaciona-
dos e carregados ao final do dia nos parques de esta-
cionamento das empresas.
No final da reserva, os VEs eram devolvidos ao gestor de 
frota, que verificava o estado do veículo, recolhia a cha-
ve, os documentos de apoio e o inquérito do utilizador.
O desempenho do VE foi analisado através da avalia-
ção do veículo e da recolha de dados da viagem. Os VEs 
estava equipados com uma unidade de bordo que gra-
vava os dados gerais da reserva do automóvel e da via-
gem, como por exemplo total km, duração da viagem, 
velocidade média, etc., bem como dados de consumo, 
por exemplo, estado da bateria, custos médios por km, 
etc. Os dados estavam acessíveis através de uma pla-
taforma online. Esta recolha extensiva de dados per-
mitiu uma análise mais profunda da utilização de VE e 
padrões de viagem que foram reportados à empresa 
no relatório dos resultados finais.
Foram realizados inquéritos pré e pós condução aos 
funcionários para avaliar o potencial para atitudes me-
lhoradas e mudanças de comportamento com relação 
aos VEs. Entrevistas com os gestores de frota foram 
conduzidas na base de um questionário desenhado em 
cooperação com a Universidade de Cardiff. 
Finalmente, os resultados dos testes foram consolida-
dos num relatório de resultados que incluiu aspetos 
tais como custo médio por km, consumo de bateria por 
viagem, etc. Fazendo isto, foi fornecida informação útil 

sobre a experiência do seu próprio VE às empresas, e 
estas foram capazes de aprender sobre os benefícios 
dos VEs para viagens de negócios. 
Como parte do piloto, foram realizadas atividades 
promocionais adicionais com o objetivo de aumentar 
a sensibilização na mobilidade elétrica e VEs em geral.

3.6.2 PRInCIPAIS RESuLTADoS

O piloto em Vigo provou a adequação dos VEs para via-
gens de negócios das empresas-piloto. Um grupo he-
terogéneo de empresas forneceu informação útil no 
desempenho de VEs, aceitação do utilizador e gestão 
de atitudes dos funcionários em relação aos VEs para 
viagens de negócio.

Desempenho de frota 

De Junho de 2013 a Março de 2015, mais de 500 fun-
cionários conduziram VEs para viagens de negócios.
Os padrões de mobilidade das viagens monitorizadas 
mostraram que as viagens de negócio podem ser facil-
mente desempenhadas com VEs: em média as viagens fo-
ram de menos de 10 km, com uma duração de aproxima-
damente 15 minutos, e uma velocidade média de 30 km/h. 
Com mais de 62,000 km e 7,300 viagens de negócio, a 
frota do CEAGA e-car sharing contribuiu para poupan-
ças de mais de 7 toneladas de CO2 ao corrente custo de 
eletricidade de 0.04 EUR/km. As poupanças no custo 
de combustível (resultante da diferença do preço de 
gasóleo e da eletricidade) foram de 12,000 EUR.82

Atitudes dos funcionários em relação aos VEs

Comparando os resultados dos inquéritos antes e 
depois do período de teste, pode ser observada uma 
mudança positiva nas atitudes dos utilizadores e acei-
tação dos veículos: a percentagem de funcionários que 
apresentaram uma atitude indiferente ou negativa em 
relação aos VEs antes do teste (44%) diminuiu para me-
nos de 17% após o teste. 

82 Preço de combustível para um automóvel convencional em Espanha de 0.24 
EUR/km (Fonte: FleetData Market Research) e 0.04 EUR/km para VEs durante 
o piloto eBRIDGE em Vigo.
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As repostas mais frequentes relativamente aos VEs 
foram positivas. Os funcionários consideram os VEs 
como um bom conceito para a utilização urbana, com 
condução confortável (sem ruído) e boa resposta de 
motor, bem como outros aspetos positivos ambientais.
Entre as barreiras à utilização de VEs, as preocupa-
ções com a autonomia foram uma questão para qua-
se 60% dos funcionários, apesar de claramente não 
os afetar, tendo em conta as distâncias médias per-
corridas e durações das viagens. Barreiras adicionais 
foram os elevados preços dos VEs comparados com 
os automóveis convencionais, a falta de conhecimen-
to sobre VEs e a sua manutenção bem como a falta 
de pontos de carregamento. Considerando o nú-
mero atual de pontos disponíveis, a última barreira 
pode corresponder à falta de sensibilização do atual 
estado da infraestrutura de carregamento, possivel-
mente devido às ineficientes medidas de informação 
e promoção.
A disponibilidade para pagar entre funcionários an-
tes do teste foi relativamente elevada: 33% conside-

ram ou consideraram comprar um VE, mas a disponi-
bilidade de pagar diminuiu para 18% após o período 
de teste (15%). Os funcionários indicaram como bar-
reiras à compra de VE a capacidade da bateria, o pre-
ço, falta de conhecimento sobre a manutenção, falta 
de estações de carregamento, e espaço limitado no 
veículo.
Quando se compara o desempenho dos VEs e dos 
automóveis convencionais, os funcionários indicaram 
os VEs como melhores em termos de ambiente, en-
quanto que previsivelmente, o preço, capacidade e 
experiência de reabastecimento dos VEs foram ava-
liados como piores. Em termos de segurança e capa-
cidade, o desempenho do VE foi considerado pior por 
uma maior percentagem de funcionários (12% e 14%, 
respetivamente). Neste caso, deve referir-se que con-
siderando o comprimento médio de viagem das via-
gens monitorizadas (menos de 10 km) isto pode cor-
responder a ideias erradas persistentes sobre como 
os VEs devem funcionar, e não como eles efetivamen-
te funcionam. 
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Figura 14. Atitudes dos funcionários em relação aos VEs antes e depois do teste. Fonte: INOVA
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Gerindo atitudes dos funcionários em relação aos 
VEs

Os Quadros Dirigentes indicaram as seguintes van-
tagens dos VEs: manutenção barata, baixo custo de 
combustível por km, conforto, boa aceitação pelos fun-
cionários e a possibilidade de carregamentos em casa. 
Os benefícios ambientais dos motores elétricos foram 
especialmente mencionados. Em termos de desvanta-
gens, os entrevistados mencionaram os elevados pre-
ços de aquisição, pouca autonomia, longos períodos de 
carregamento, seguro mais caro e falta de pontos de 
carregamento públicos. 

Carlos Casal, gestor de rh da Benteler automotive 
em Vigo
“No projeto eBRIDGE a nossa empresa testou o Ci-
troën CZero por três meses. Nós percorremos cerca de 
2,520 km e gastámos aproximadamente 49 EUR para 
recarregar o automóvel, o que significa um custo de 
0.02 EUR/km. Isto é um preço muito competitivo com-
parado com os veículos a combustível.”

Imagem 25. Cedência de veículo a Carlos Casal (Benteler 
Automotive). Fonte: CEAGA

Rogelio Fernández, Viza Automoción
“É muito positivo que os funcionários do setor auto-
móvel possam conduzir este tipo de veículos com o 
objetivo de aprender mais sobre aspetos ambientais 
e testar novas tecnologias. As pessoas gostam do si-
lêncio destes veículos e iriam gostar de repetir a ex-
periência.”

Atividades promocionais

O CEAGA realizou várias atividades promocionais en-
tre funcionários e outros stakeholders. As atividades 
do piloto e notícias relevantes do eBRIDGE foram 
disseminadas através das páginas web dos parceiros 
locais, redes sociais, notícias na Revista do CEAGA “In-
focluster”, artigos na imprensa e outros meios de co-
municação locais. O CEAGA informa via e-mail mais de 
1,500 funcionários sobre notícias relevantes no setor, 
incluindo comunicações internas. Durante o projeto, 
mais de 10 comunicações direcionadas foram envia-
das para impulsionar o envolvimento das empresas 
do piloto em Vigo.

3.6.3 LIçõES APREnDIDAS

Os resultados do piloto de Vigo mostram que as via-
gens de negócios das empresas participantes pode 
ser perfeitamente acomodadas pelos VEs, com bene-
fícios adicionais económicos e ambientais em termos 
de poupanças em custos de combustível e emissões 
locais reduzidas. Isto aplica-se particularmente quan-
do a rede de carregamento fornece e é fornecida com 
energias renováveis.
O piloto contribuiu com sucesso para o aumento da 
sensibilização dos VEs entre funcionários e stakeholders 
do cluster, aumentando o número de empresas e fun-
cionários familiarizados com VEs, reduzindo a quilome-
tragem de automóveis privados de viagens de negócios 
e aumentando o número de empresas usando VEs. 

Aceitação dos funcionários

Oitenta e um por cento dos funcionários não tinham 
conduzido um VE antes do piloto. Isto pode justificar a 
indicação da falta de conhecimento em termos opera-
cionais, custos de manutenção e segurança do inquéri-
to pré experiência de condução. 
Fornecer informação específica, formação e aprendiza-
gem contínua aos condutores ajuda a reduzir ideias er-
radas sobre o desempenho de um VE, equilibrando as 
expectativas com a operação real. Adicionalmente, aju-
dando os utilizadores a entenderem as suas próprias 
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necessidades de mobilidade, pode contribuir para au-
mentar a confiança na fiabilidade do VE em geral.
A experiência geral de condução de VE antes e depois 
do período de teste mostrou atitudes melhoradas 
em relação aos VEs. A grande maioria dos funcioná-
rios (93%) indicaram a experiência de condução de VE 
como boa ou muito boa. Adicionalmente, 95% gostaria 
de repetir a experiência: note que esta percentagem 
é ligeiramente maior do que a dos que indicaram a ex-
periência como boa ou muito boa, o que pode refletir 
um interesse adicional para aprofundar o processo de 
aprendizagem daqueles com uma experiência menos 
positiva. Contudo, as preocupações com a autonomia é 
uma questão que persiste.

Empresas e gestão da aceitação dos funcionários

As empresas participantes reconhecem o potencial dos 
VEs para reduzirem os custos de combustível e os im-
pactos ambientais das viagens de negócio. Os Quadros 
Dirigentes particularmente valorizaram o baixo custo de 
combustível por km, aceitação positiva pelos funcioná-
rios e benefícios ambientais. Elevado preço, capacidade 
limitada e longos períodos de carregamento foram con-
firmados como as principais barreiras à adoção de VE. 
Oferecendo aos funcionários e-car sharing para viagens 
de negócio é uma maneira prática de neutralizar a bar-
reira do preço. A barreira de longos períodos de carrega-
mento pode ser diminuída fornecendo estações de car-
regamento nas instalações da empresa (incluindo talvez 
carregadores rápidos) bem como permitir aos funcioná-
rios carregarem em casa. Isto iria implicar que o VE possa 
também ser usado para viagens privadas (casa-trabalho).

3.7 CarMarthen: liderando a 
TRAnSIção PARA FRoTAS ELéTRICAS 
EM CARPooL Do GoVERno LoCAL

O Conselho do Condado de Carmarthenshire é a enti-
dade administrativa de Carmarthenshire, uma das 22 
autoridades locais do país de Gales e empregador de 
mais de 9,000 pessoas localizadas em várias áreas por 
todo o condado. 

A sede está localizada no Parque Myrddin em Carmar-
then com 140 funcionários. Devido à estrutura organi-
zacional do condado e à sua distribuição geográfica, os 
funcionários têm muitas vezes de viajar por locais do 
condado em trabalho. Como os locais estão localizados 
em várias direções e distâncias, o condado optou ini-
cialmente por viagens com frota cinzenta, pagando aos 
funcionários pelos quilómetros apresentados numa 
base de viagem a viagem.
Preocupado com o aumento de custos e impacto am-
biental das viagens dos funcionários, em 2010 o Conse-
lho decidiu centralizar 6 dos seus automóveis a gasóleo 
nas instalações do Parque Myrddin. Após um ano de 
operação, os encargos com as viagens do pessoal re-
duziram enquanto que o uso dos automóveis em pool 
aumentou.
Encorajado pelos resultados positivos, em 2011 o Con-
selho adicionou 2 VEBs ao carpool, que também con-
tribuiria para melhorar a qualidade do ar e alcançar 
as metas do governo do Reino Unido de redução das 
emissões. O bem-sucedido teste dos primeiros 2 VEs 
foi seguido pela introdução de 4 VEBs em 2013.
A introdução de carpool misto não foi acompanhado 
por uma estratégia mais abrangente de monitorização 
ou validação da frota nem por uma abordagem de ma-
rketing. Para abordar esta questão, o Conselho do Con-
dado de Carmarthenshire juntou-se ao eBRIDGE com a 
Universidade de Cardiff como o parceiro líder local do 
eBRIDGE no início de 2013.
A introdução de VEs em áreas rurais e pequenas cida-
des tipo Carmarthen pode ter um impacto direto no 
potencial de difusão de VE, via aumento da sensibiliza-
ção e familiarização dos condutores com a tecnologia 
do VE. O piloto eBRIDGE em Carmarthenshire exami-
nou se isso se aplica no âmbito do enquadramento de 
uma frota municipal mista de automóveis convencio-
nais e elétricos.

3.7.1 ATIVIDADES Do PRoJETo 

O carpool do Conselho do Condado de Carmarthenshi-
re juntou-se ao eBRIDGE com uma frota mista de 6 au-
tomóveis a gasóleo e 2 VEBs – 2 Mitsubishi iMiEV. Qua-
tro VEBs adicionais (Peugeot iOn) foram adquiridos 
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durante o projeto. Os carregamentos ocorrem ou nas 
instalações do Conselho ou nos destinos. Com o ob-
jetivo de encorajar uma maior utilização de VEs redu-
zindo as preocupações com a autonomia, o Conselho 
instalou 2 estações de carregamento adicionais fora do 
campus em Carmarthen. 

As reservas são feitas através do gestor de frota que 
fornece e recolhe as chaves do veículo manualmente. 
Existe uma disponibilidade razoável de veículos e nor-
malmente, não é necessário reservar com antecedência, 
por isso, os funcionários podem reservar o automóvel 
nos dias que eles precisam, ou apenas no dia anterior. 
Em 2013 e 2014 teve lugar uma formação profissional 
em condução numa base rotativa para assegurar que 
todos os funcionários elegíveis para usar o carpool es-
tariam familiarizados com os VEs antes de os reservar 
pela primeira vez. O programa de formação ajudou os 
condutores a aprender como lidar com as pequenas 
diferenças entre um automóvel convencional e um elé-
trico e como conduzi-los de forma eficiente. 
Para o sucesso do piloto foi essencial entender as ne-
cessidades e padrões de viagens dos funcionários, bem 
como os padrões de utilização de ambos os tipos de ve-
ículos, pois isso permitiu um melhor planeamento do 
futuro investimento em carregamento e a avaliação do 
impacto financeiro do carpool. 
A monitorização da utilização dos veículos da frota e 
dados de viagem (incluindo quilometragem e duração 
da viagem) foi registada regularmente e foram realiza-
das avaliações adicionais às atitudes dos condutores e 
perceções.

A monitorização da experiência de condução foi regis-
tada através de entrevistas cara a cara e discussões de 
grupo, inquéritos online e entrevistas com os gesto-
res de frota.
Enquanto muitos funcionários escolhem os VEs 
como o seu meio de transporte principal para as 
viagens dentro do Condado, em vez de veículos a 
gasóleo, outros parecem ser relutantes a adotar VE 
principalmente devido às preocupações com a au-
tonomia com base em ideias erradas sobre a capa-
cidade do VE, tal como as entrevistas mostraram, e a 
falta de confiança. 
Para dar resposta a isto, foram desenvolvidos cartões 
informativos e colocados em todos os automóveis de 
pool delineando as vantagens de conduzir um VE, en-
corajando os funcionários a experimentarem na próxi-
ma vez e particularmente focando a verdadeira capaci-
dade da bateria em condições realistas. 

Imagem 27. Cartão informativo colocado nos automóveis a gasóleo  
e VEs respetivamente. Fonte: Cardiff University, Dimitrios Xenias

Imagem 26. Frota elétrica do Conselho do Condado de 
Carmarthenshire. Fonte: Cardiff University, Dimitrios Xenias 
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Adicionalmente, uma mensagem normativa com o ob-
jetivo de aumentar a utilização de VE foi aplicada no 
início de 2015. Esta abordagem fornece feedback aos 
membros de um grupo identificado e comportamento 
de como um grupo comparável desempenha o mes-
mo comportamento. Neste caso, os funcionários do 
Conselho receberam um email atualizando-os sobre o 
desempenho da sua frota de VE em comparação com 
outros locais do projeto eBRIDGE. Desta forma, os con-
dutores percecionam conduzir um VE como a norma 
em vez de exceção.
Como uma autoridade local pioneira, o país de Gales, 
Conselho do Condado de Carmarthenshire foi abor-
dado por outras autoridades interessadas, aspirando 
a estabelecer a sua própria pool de VE. Aparte dos 
contatos formais e informais, um evento de transfe-
rência de conhecimento teve lugar na Universidade 
de Cardiff em Novembro de 2014. Foi organizado em 
colaboração com o CarPlus, uma instituiçao bene-
ficente líder do Reino Unido de car sharing e trans-
porte sustentável, e participaram mais de 25 profis-
sionais de mobilidade partilhada e elétrica, entre os 
quais representantes de várias Cidades de Regiões e 
Conselhos de Condado e o Governo do País de Gales, 
ONGs relevantes para a mobilidade e a Comissão das 
Mudanças Climáticas do País de Gales. 

3.7.2 PRInCIPAIS RESuLTADoS

A introdução de VEs no carpool do Conselho do Con-
dado de Carmarthenshire resultou em poupanças 
financeiras e ambientais substanciais, e provou que 
os VEs podem cobrir um bom número de viagens de 
trabalho. 

poupanças financeiras e ambientais

Em termos de emissões de CO2, uma viagem de 60 
milhas com bateria total iria emitir 7.9 kg de CO2, tra-
duzindo-se em aproximadamente 132 g CO2 por mi-
lha (82 g CO2 por km) ou 1,320 kg para 10,000 milhas 
por ano (energia combinada do Reino Unido em 2014 
produziu 494  g CO2 por kWh de eletricidade). Esta 
situação compara-se com 2,252 kg CO2 para um dos 

automóveis a gasóleo do Conselho (em média 225 g 
CO2  por milha ou 140  g CO2  por km) com emissões 
adicionais de poluentes locais do tubo de escape, por 
exemplo as partículas. 
Em termos de poupanças financeiras, o condado es-
tima que os VEs iriam alcançar o limiar de rendibili-
dade comparado com os automóveis a gasóleo, após 
aproximadamente seis anos da sua aquisição. Este é 
um cálculo feito sob pedido e complexo baseado nas 
particularidades do piloto de Carmarthen, que usa 
um acordo de aluguer para automóveis a gasóleo 
mas comprou VEs definitivamente. Este modelo é 
também baseado nas condições não favoráveis atuais 
para pós venda de VEs, distribuição, e manutenção da 
rede, por exemplo, falta de pessoas especializadas 
ou longos períodos de espera para pequenas repara-
ções. Desta forma, o limiar de rendibilidade mencio-
nado deverá diminuir significativamente para menos 
de seis anos à medida que as condições de mercado 
se tornarem mais favoráveis aos veículos ICE.

Taxas de utilização de VEs

A utilização de VE aumentou para uma média de mais de 
80% durante a vida útil do projeto comparado com me-
nos de 70%, em média, antes do eBRIDGE ter começado. 
A quilometragem média aumentou de 22 milhas (35 km) 
para 26 milhas (42 km) por VE por dia. Isto foi apesar do 
facto de dois dos VEs terem estado fora de circulação 
por um período considerável (de várias semanas) para re-
visão técnica em 2014, e que o número de VEs aumentou 
de 2 para 6 durante o projeto. Isto foi também apesar do 
facto de a primavera de 2015 ter sido das mais húmidas 
em Carmarthenshire desde 2010, e os condutores decla-
raram preferência pelos automóveis a gasóleo nos dias 
de mau tempo. Desta forma, em geral foram completa-
das substancialmente mais milhas elétricas ao passo que 
as milhas a gasóleo permaneceram estáveis.
A monitorização de VEs mostrou que os padrões de 
viagem mudaram notavelmente durante o piloto. 
Os VEs foram preferidos para viagens curtas entre 
1-20 milhas (1-32 km). Viagens excedendo 60 milhas 
(96 km) foram quase exclusivamente feitas com auto-
móveis a gasóleo. 
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Contudo, estes resultados não refletem a utilização 
total da verdadeira capacidade dos VEs. Mesmo se a 
capacidade fornecida pelo fabricante do automóvel, 
93  milhas (150  km), não é praticamente alcançável, 
pelo menos 60 milhas (96 km) deve ser alcançável em 
condições reais. Desta forma, maior uso de VE deve ser 
alcançável na capacidade de 2140 milhas (34-64 km), e 
mesmo na capacidade de 41-60 milhas (66-96 km).

Experiência do condutor

Muitos funcionários preferiram os VEs aos automó-
veis a gasóleo como o seu meio de transporte princi-
pal nas viagens dentro do condado. Contudo, outros 
pareceram ser relutantes a adotar VEs devido princi-
palmente às preocupações com a autonomia e falta 
de confiança. 
As potenciais barreiras à adoção de VEs foram avalia-
das através de inquéritos aos utilizadores e entrevis-
tas. Os resultados mostraram que pelo menos algumas 
preocupações com a autonomia expressas não se justi-
ficavam: alguns inquiridos reportaram uma capacidade 
percecionada do VE tão baixa quanto 5 a 10 milhas (8-
16 km). Em termos reais, a partir de 2015, a viagem me-
nos eficiente registada desempenhou em apenas um 
carregamento 40 milhas (60 km) principalmente devi-
do à carga pesada de equipamento auxiliar. A viagem 
mais eficiente registada foi de 70 milhas (112 km).
Especificamente, as barreiras percecionadas à adoção 
de VE foram preocupações com a autonomia, a não 
adequação do veículo por algum motivo de trabalho 
(por exemplo, carregar equipamento pesado) e preço 
de aquisição. Design do veículo, períodos de carrega-
mento e vida da bateria foram também mencionadas. 

Transferência de conhecimento 

A experiência de Carmarthenshire atraiu o interes-
se de outras autoridades locais que expressaram um 
interesse em prosseguir com iniciativas idênticas. O 
evento de transferência de conhecimento em cola-
boração com o CarPlus reuniu mais de 25 pratican-
tes nas áreas da mobilidade partilhada e mobilidade 
elétrica. Os participantes identificaram as barreiras 
para uma expansão alargada da mobilidade elétrica 
no Reino Unido com enfoque no País de Gales. Os 
principais resultados referiram especificamente as 
estruturas de carregamento, a falta de disponibilida-
de dos carregadores, as suas dificuldades de utiliza-
ção e a falta de compatibilidade do carregador com 
o tipo de veículo. 
O relatório completo do workshop pode ser encon-
trado aqui: www.ebridge-project.eu.
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Figura 15. Distribuição de viagens por tipo veículo e 
distância em Junho de 2013.  
Fonte: Trabalho próprio com base no Conselho do 
Condado de Carmarthenshire, Neal Thomas 

Figura 16. Distribuição de viagens por tipo veículo e 
distância em Junho de 2015.  
Fonte: Trabalho próprio com base no Conselho do 
Condado de Carmarthenshire, Neal Thomas
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3.7.3 LIçõES APREnDIDAS

A experiência do Conselho do Condado de Carmar-
thenshire mostra que a expansão do carpool com VEs 
tem sido um sucesso e que os VEs são adequados 
para a utilização numa frota municipal também em 
áreas rurais. Apesar dos custos de aquisição serem 
elevados, as poupanças de combustível, a utilização 
eficiente e os benefícios ambientais compensam a 
longo prazo. Para além disso, a criação de uma infra-
estrutura de carregamento local para a futura utili-
zação pública, bem como a acumulação de conheci-
mento específico na aquisição e gestão de VE criaram 
efeitos de segunda ordem adicionais que não teriam 
ocorrido de outra forma. 

Atitudes do utilizador

A grande maioria dos funcionários reportou uma ati-
tude positiva em relação aos VEs, sentindo-se mais 
confiantes com a utilização de VEs após um período de 
familiarização inicial. A sua participação nas atividades 
do eBRIDGE contribuiu para a clarificação de muitas 
conceções erradas sobre a autonomia dos veículos. 
Não obstante, existe ainda potencial para melhorar a 
utilização de VEs em termos de quilometragem e nú-
mero de viagens.
Os funcionários do Conselho tiveram a oportunida-
de de experimentar VEs através dos seus emprega-
dores, que contribuíram para a difusão de conheci-
mento sobre os VEs. Esta é uma oportunidade única 
que não estaria disponível aos condutores locais de 
outra forma, visto que dificilmente se encontram 
VEs em Carmarthenshire, e certamente nenhum 
publicamente acessível. Apesar disso, as aspirações 
iniciais em termos de repercussões de VE para a 
vida privada foram demasiado otimistas. A razão 
para isto é dupla: Por um lado, a abertura da frota 
do Conselho a uso privado tal como planeado não 
se pode concretizar. Por outro lado, mesmo com in-
centivos fiscais generosos e reduções fiscais, os VEs 
são ainda muito caros em relação aos automóveis a 
gasóleo, um facto que impede a aquisição de VEs 
privados. 

operação de frota

A frota elétrica do Conselho mais que duplicou durante 
o eBRIDGE: começando com 2 VEBs, existem agora 6 
VEs disponíveis para funcionários e para os seus deve-
res diários. Uma parte substancial da quilometragem 
dos funcionários do Conselho é feita por VEs, diminuin-
do assim as emissões e as despesas em combustível do 
Conselho.
Uma importante barreira para a expansão do carpool 
elétrico foi a falta de infraestrutura de carregamento 
na região. Apesar da maioria das viagens diárias po-
der ser percorrida pela atual capacidade do veículo, 
ou complementada pela bateria suplementar no des-
tino, um conjunto particular de viagens desempenha-
das pelos funcionários que inclui o transporte ferra-
mentas e equipamento pesado não foram adequadas 
ao uso de VEs.
A manutenção de pontos de carregamento fora do 
local, especialmente os carregadores rápidos, é ain-
da uma questão pois estes estavam frequentemente 
fora de serviço, e levaram muito tempo para serem 
reparados devido à falta de pessoal qualificado. Con-
tudo, é incerto saber se isto afeta o uso de VEs. Se 
o financiamento permitir, o Conselho planeia atu-
almente a instalação de pontos de carregamento 
adicionais em locais selecionados estrategicamente 
(por exemplo, ao longo do percurso para o destino 
mais popular de reuniões). Espera-se que isto con-
tribua para aliviar as preocupações com a autonomia 
para viagens longas.

nível municipal

O desempenho positivo financeiro e ambiental dos 
VEs comparado com os automóveis a gasóleo iden-
tificaram o potencial para maiores poupanças em 
carbono e custos para cada novo VE introduzido em 
carpool. Num momento crítico, o financiamento do 
Governo do País de Gales funcionou como catalisa-
dor para a aquisição de VEs por parte do Conselho. 
Apesar das vantagens realçadas da utilização de 
VEs em carpool de uma autoridade local, a imple-
mentação de tal esquema depende grandemente 
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de fatores externos (por exemplo, ciclos eleitorais 
ou políticas centrais do governo) fora do controle 
do Conselho do Condado de Carmarthenshire. Devi-
do a cortes na despesa, a futura expansão da frota 
de VEs terá de ser agora financiada de outra forma. 

Para que o Conselho siga com os seus planos de ex-
pansão, a Universidade de Cardiff realizou uma ava-
liação de oportunidades de financiamento com base 
em informação fornecida pelo Projeto Europeu Cle-
an Fleets (www.clean-fleets.eu). 
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Ao discutir modelos de negócio, a implicação óbvia é 
que eles devem ser capazes de criar lucro económico. 
No caso de frotas elétricas e e-car sharing, o maior de-
safio é reduzir os custos adicionais decorrentes da im-
plementação de VEs em comparação com frotas con-
vencionais. O capítulo seguinte visa apresentar uma 
visão geral dos diferentes modelos operacionais e de 
negócios da frota, bem como uma breve introdução às 
questões problemáticas de e-car sharing. Como resul-
tado, é apresentada uma abordagem operacional teó-
rica para um e-car sharing em larga escala.

4.1 MoDELoS oPERACIonAIS DE FRoTA

Os modelos operacionais para frotas elétricas, seja de 
propriedade da empresa ou em partilha de veículos, 
não diferem muito dos modelos para frotas conven-
cionais. Atualmente, os modelos de frota mais co-
muns são:

Frota de empresa

Uma frota de empresa (corporativo) é uma pool de ve-
ículos dedicados à mobilidade dos seus funcionários. 
Os funcionários podem ter um carro pessoal atribuído 
pela empresa ou utilizar os veículos da pool mediante 
requisição. Os carros podem ser alugados ou de pro-
priedade da empresa.

Car sharing corporativo

Frotas de propriedade da empresa implicam custos 
de operação, bem como recursos humanos dedicados 
para a gestão de frotas e manutenção, o que é demora-
do e caro. A partilha de carro corporativo é a forma de 
gestão de uma frota de propriedade da empresa num 
esquema de partilha de carro.
A implementação da tecnologia de partilha de carro, 
de acordo com alguns fornecedores, pode ajudar a re-
duzir custos até 40%, através por exemplo, do uso oti-
mizado do veículo e redução da frota, mas também ao 
cortar os custos administrativos associados à gestão da 
frota. A automação do processo oferece um potencial 

adicional de redução de custos, permite otimizar o uso 
da frota e facilitar a sua gestão.

Car sharing comercial

A partilha de carro é o curto-prazo e ultra-curto prazo 
de aluguer de um carro. Os clientes registam-se uma 
vez como membros do sistema e os veículos podem 
ser reservados mediante pedido, sem reserva prévia. 
Há duas formas de car sharing: com uma estação base, 
onde os veículos devem ser retirados e devolvidos a 
uma estação fixa e livre, e outra em que os veículos 
podem ser apanhados e deixados em qualquer lugar 
de estacionamento autorizado dentro da área de ope-
ração. As ofertas de car sharing são adequadas tanto 
para uso profissional como privado.

Peer-2-Peer car sharing

Peer-2Peer car sharing (P2P CS) é uma forma especial 
de car sharing, onde uma série de veículos, quer de 
entidades públicas, empresas ou particulares estão 
conectados a uma frota virtual, via dispositivos eletró-
nicos que estão instalados nos veículos. Plataformas 
online e aplicações móveis permitem que o utilizador 
possa reservar carros da frota. Com exceção do facto 
dos veículos não serem propriedade do operador, P2P 
CS funciona como car sharing “convencional”.

cAso MoDElo: E-cAR shARinG coMERciAl4
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4.2 ÁREAS PRoBLEMÁTICAS Do CAR 
Sharing elétriCo

A operação de frotas elétricas é influenciada negativa-
mente por uma série de áreas problemáticas. No caso 
de e-car sharing, o efeito global é muitas vezes amplifi-
cado por um conjunto de circunstâncias.

Investimentos e valor residual

Além do investimento necessário ser mais elevado 
para a aquisição de veículos elétricos, o rápido desen-
volvimento da tecnologia e o facto do desempenho 
da bateria diminuir ao longo do tempo de vida útil es-
perada, tornam os VEs tecnicamente obsoletos num 
curto período de tempo em comparação com os carros 
convencionais. Além disso, as frotas de car sharing têm 
uma rotação de veículos maior do que outras frotas. Os 
carros convencionais têm um tempo de vida útil típico 
até 3 anos. No caso de VEs, o tempo de vida pode ser 
ainda menor, embora a nossa experiência coletiva no 

eBRIDGE sugira até agora prazos mais longos. Além 
disso, ainda não há parâmetros para o valor residual 
de VEs. Tudo isso faz com que a revenda de VEs seja 
questionável e é em grande parte refletida em valores 
residuais mais baixos no momento do abate do veículo.

Experiência e visibilidade

Até agora, os utilizadores potenciais dificilmente expe-
rimentariam por iniciativa própria a mobilidade elétrica. 
Apesar de vários projetos piloto e um número crescente 
de frotas fornecer acesso a VEs, a visibilidade das ofertas 
ainda é pequena e os operadores devem lidar com proble-
mas de comerciabilidade. Muitas vezes, a mobilidade elé-
trica é um conceito desconhecido e teórico para a maioria 
dos indivíduos e não da prática diária. Isso reflete-se nal-
guns dos resultados da pesquisa do eBRIDGE, como é o 
caso do Conselho do Condado de Carmarthenshire, onde 
alguns funcionários designados percecionou a capaci-
dade dos VEs muito baixa como 5 a 10 milhas (8-16 km). 
Ainda assim, a maioria dos utilizadores envolvidos nos 
pilotos do eBRIDGE indicou que as preocupações com a 
autonomia diminuiu significativamente após se familiari-
zar com a nova tecnologia e funcionalidades dos veículos.

ovo ou a galinha

A mobilidade elétrica ressente-se de um problema 
fundamental quando se trata de infraestruturas dispo-
níveis para recarga e a aceitação de mercado de VEs. 
Numa situação com apenas alguns VEs, a administração 
pública hesita em investir as grandes quantias necessá-
rias para desenvolver a infraestrutura de carregamento 
público adequada. A falta de infraestruturas de carre-
gamento por sua vez inibe o setor privado e os utiliza-
dores finais de escolherem os VEs, o que leva à descida 
de preços uma vez que a procura de VEs é baixa. Estes 
efeitos formam um círculo vicioso que dificulta a im-
plantação generalizada de VEs sem apoio externo.

Infraestrutura de carregamento

Uma infraestrutura de carregamento deficiente é mui-
tas vezes a razão para processos complicados de demo-

Figura 17. Áreas problemáticas do car sharing elétrico. 
Fonte: choice GmbH
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rada procura de carregamento, resultando em ansieda-
de nos utilizadores. Para os operadores de frotas a falta 
de infraestruturas limita as oportunidades de negócios 
(uso de veículos), devido à curta duração da bateria dos 
VEs. A falta de estações de carregamento públicas, bai-
xa percentagem de carregadores rápidos e a falta de in-
teroperabilidade dificultam um carregamento eficien-
te, limitando assim a disponibilidade do veículo devido 
à duração longa de carregamento ou distâncias longas 
entre os pontos de carregamento compatíveis.

Burocracia

Em comparação com a operação de uma frota conven-
cional, seja no modo de partilha de carro ou corpora-
tiva e / ou frota da administração pública, a carga de 
burocracia torna-se consideravelmente mais pesada 
sempre que infraestruturas de recarga de origem pri-
vada estão previstas para serem construídas em locais 
públicos. O tempo de aprovação e a lacuna de proces-
sos de aprovação padrão atrasam uma implementação 
global de infraestruturas de carregamento, e com isso, 
de frotas elétricas. 

autonomia e fiabilidade

A maioria dos VEs ainda apresentam relativamente bai-
xa autonomia total (abaixo de 150 km). Mesmo que esta 
autonomia abranja facilmente quase todas as desloca-
ções na cidade, a maioria dos utilizadores ainda sente 
uma significativa ansiedade neste aspeto. Como discu-
tido anteriormente, este deverá ser verificado principal-
mente entre utilizadores não-habituais, mas até mesmo 
os utilizadores regulares de VEs podem sofrer desta an-
siedade dependendo da finalidade da viagem. Um fato 
revelador é que os veículos com níveis de bateria fraca 
muitas vezes não são alugados, embora a autonomia 
restante fosse suficiente para a viagem em questão.

Despacho e serviço

Os veículos com níveis de bateria média e baixa normal-
mente não são escolhidos pelos utilizadores, tanto no 
modo de frota ou no modo de partilha de carro. Isto leva 

a um atraso na descarga até o nível de bateria crítico ser 
atingido, provocando um processo no serviço, que con-
siste em colocar de lado os veículos sem bateria dispo-
níveis da rede até que o carregamento esteja completo. 
Embora trivial, vale a pena mencionar que, da mesma 
forma que os veículos convencionais devem ser rea-
bastecidos pelo respetivo motorista na capacidade do 
tanque específico, os VEs devem ser ligados à corrente 
elétrica. A definição clara de responsabilidades no lado 
do operador de frota iria apoiar a que os motoristas as-
sumam o compromisso de recarga dos veículos como 
parte de uma rotina habitual. Adicionalmente, a falta de 
disponibilidade (fora de uso) de pontos de recarga no 
momento da devolução do veículo ou simplesmente a 
falta de familiarização com o processo de carga, muitas 
vezes impede os utilizadores de VEs de ligarem o veícu-
lo no regresso, induzindo a um esforço de serviço mais 
elevado para o operador de frota e com isso levando a 
custos de funcionamento mais elevados.

Proposta única de venda

Além do facto de que os VEs são altamente eficientes 
em termos energéticos, têm uma aceleração mais rápi-
da, bem como baixos níveis de ruído, quase não existem 
outros fatores para persuadir os potenciais utilizadores 
a escolher um VE, em vez de um convencional. Os bene-
fícios ambientais, tais como a ausência de gases de esca-
pe nocivos parecem não ser suficientemente apelativos, 
uma vez que têm um efeito positivo na sociedade como 
um todo, em vez de no utilizador real. Uma proposição 
única de venda (USP – Unique Selling Proposition) origi-
nal e forte, atraente o suficiente para captar e reter to-
dos os utilizadores finais ainda não foi encontrado. 

Disposição para pagar

Na ausência de um forte USP, a disposição adicional 
para pagar por um e-car sharing em comparação com 
os serviços convencionais é bastante baixa, o que sig-
nifica que os custos suplementares gerados pela ope-
ração com VEs não podem ser passados para o cliente 
como um preço de serviço superior e devem ser inte-
grados pelo operador. 
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4.3 EXTERnALIDADES DE MoBILIDADE 
ELéTRICA

Externalidades são benefícios ou custos que afetam 
uma parte que não a causou. A parte afetada não paga 
por estes benefícios nem recebe qualquer compen-
sação para os custos causados por terceiros. De um 
ponto de vista económico, esta falta de compensação 
em qualquer das situações é considerada uma falha 
de mercado que requer intervenção governamental, 
especialmente quando os desequilíbrios entre ganhos 
privados e perdas da sociedade se tornam um proble-
ma global relevante, como a poluição do ar, as ameaças 
à saúde e a perda de espaço público.
Externalidades positivas causadas pela mobilidade elé-
trica são:

• A redução de ruído e com isso uma redução dos efei-
tos na saúde induzidos por ruído ou riscos de saúde 
para os cidadãos.

• Redução das emissões de partículas e poluentes 
e com isso uma redução dos efeitos na saúde in-
duzidos por poluição ou riscos para a saúde dos 
cidadãos.

• Redução dos GEE em geral e subsequente impacto 
mitigador nas alterações climáticas.

• Aumentar a independência de combustíveis fósseis 
para indivíduos e organizações.

• Melhoria da imagem e efeitos de marketing positi-
vos para as empresas ou administração pública que 
operam frotas elétricas.

Medidas de incentivo da mobilidade elétrica também 
podem induzir externalidades negativas iniciais. Estas 
incluem:

• Inicialmente, o aumento do número total de VEs em 
sistemas de car sharing dentro das cidades, até que 
outros efeitos se verifiquem, como a redução da 
aquisição de carro privado induzida pelo uso da par-

tilha de carro, que acabará por equilibrar o número 
adicional de veículos de car sharing.

• Intensificação da ocupação de espaços no centro da 
cidade e problemas de espaço de estacionamento 
no curto prazo, gerada pelo aumento da quantidade 
de veículos e frotas.

• Redução do volume de negócios para gestão de es-
tacionamento onde o estacionamento livre se apli-
car para VEs.

• Sobrecarga da capacidade de faixas exclusivas (por 
exemplo, corredores de autocarro), onde VEs estão 
autorizados a usá-los.

4.4 Car Sharing elétriCo CoMo uM 
SERVIço DE TRAnSPoRTE PúBLICo

À luz da problemática descrita acima, podemos concluir 
que até ao momento o e-car sharing comercial não é 
economicamente promissor, especialmente quando 
se considera a falta de oportunidades de receita. A di-
ferença entre os custos e o volume de negócios é atu-
almente tão alto, que VEs em frotas e-car sharing só 
podem ser introduzidos suportados por financiamento 
público. Uma possível solução poderia ser os operado-
res serem compensados pelas externalidades positivas 
causadas pela oferta de e-car sharing. Para isso, novos 
atores do mercado e stakeholders devem ser envolvidos 
no processo de encontrar uma abordagem adequada.
Um olhar geral sobre ofertas de bike sharing e car sha-
ring mostra que o sucesso a longo prazo dos sistemas 
de partilha depende principalmente da dimensão ini-
cial do serviço, com base na premissa de “a oferta cria 
a procura.” Isto é particularmente verdadeiro para sis-
temas livres. Por esta razão o e-car sharing deve ser 
aplicado a uma escala maior, com uma cobertura mais 
ampla de rede e carregamento operacional, apoiada 
por uma frota maior.
Consequentemente, os potenciais utilizadores per-
ceberiam uma maior visibilidade do e-car sharing e, 
idealmente, iriam sentir-se motivados para reservar 
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veículos. Ao mesmo tempo, uma dimensão de serviço 
em larga escala abre a oportunidade de alcançar os 
grupos-alvo adicionais. Para a complexa e dispendiosa 
oferta de veículos ao serviço o operador de frota deve, 
idealmente, ter uma grande rede de stakeholders, bem 
como o apoio político e recursos financeiros.
Assim, um próximo passo natural seria uma adminis-
tração da cidade, que assumisse o papel de operador 
e comercializasse um serviço de e-car sharing em lar-
ga escala como um serviço de transporte público. Isso 
pode ser feito, quer diretamente (através de um ope-
rador de serviço público) ou por procuração (através 
de um subcontratante). Uma vantagem em compara-
ção com os operadores privados é que as cidades con-
sideram uma série de objetivos globais que vão além 
de considerações de ordem económica. Neste sentido, 
a cidade-operador pode beneficiar dos benefícios não 
monetários de tais esquemas e, assim, promover o ser-
viço como uma parte essencial de uma estratégia inte-
gral de mobilidade sustentável. Estes benefícios são 
resumidos aqui:

Apoio a estratégias nacionais, regionais e locais
A maioria dos países, regiões e cidades estabeleceram 
metas para a difusão da mobilidade elétrica. Cidades-
-operadores podem influenciar a realização destes ob-
jetivos de uma forma mais direta e beneficiar de siner-
gias com as políticas e estratégias de apoio.

Gestão integrada
Administrações municipais-operadores estão na po-
sição de dirigir certos aspetos de uma oferta de e-car 
sharing de uma forma mais eficaz do que os operado-
res privados, tais como o desenvolvimento de políticas 
que favoreçam os efeitos da oferta de e-car sharing no 
transporte urbano, desenvolvimento urbano e ordena-
mento do território, compatibilidade com a paisagem 
da cidade, e desenvolvimento de infraestrutura.

Dimensão social 
Parte dos objetivos da UE para uma Europa sustentá-
vel é o desenvolvimento da competitividade e cidades 
com alta qualidade dos padrões de vida. A adminis-
tração da cidade está assim responsável por proteger 

e garantir a saúde e bem-estar dos seus cidadãos da 
melhor maneira possível. Nesse contexto, a redução da 
poluição atmosférica e sonora, bem como transportes 
limpos e acessíveis são alvos desejáveis.

Imagem e marketing
Administrações das cidades são responsáveis pelo 
posicionamento da cidade em termos de visão, de-
senvolvimento de estratégia de longo prazo, imagem 
e aparência urbana. Um operador público pode dirigir 
diretamente o serviço de e-car sharing em relação a es-
sas dimensões alvo.

Recursos humanos e conhecimento 
Idealmente, a cidade tem pessoal suficiente nas áre-
as de desenvolvimento urbano, planeamento de 
transportes e gestão de frotas. Estes recursos estão 
idealmente bem treinados e familiarizados com os 
processos internos, bem como com as condições de 
enquadramento específico da cidade.

Financiamento
As administrações públicas têm acesso a fundos e 
oportunidades de financiamento. Ou eles podem fi-
nanciar a oferta com orçamentos próprios ou solicitar 
financiamento de apoio nacional, regional ou local. Em 
comparação com o orçamento global de cidades maio-
res, os custos de um sistema de e-car sharing em gran-
de escala tendem a ser relativamente baixos.

Redes de stakeholders
As cidades têm uma imagem respeitável e são geral-
mente bem conectadas com os stakeholders mais re-
levantes. Isto representa uma vantagem considerável 
para as alianças proveitosas ao desenvolver um projeto 
que une muitas partes interessadas.
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O projeto eBRIDGE testou a adequação dos VEs para 
viagens de negócios e particulares em 7 frotas-piloto 
com resultados positivos: os VEs resultam para a gran-
de maioria das viagens e a aceitação dos utilizadores 
melhora com o uso regular.
A avaliação da mobilidade elétrica nos países do proje-
to forneceu informações relevantes em termos de po-
líticas e desenvolvimento de mercado. Com base nisto 
e nos resultados recolhidos pelos pilotos, elaborámos 
algumas conclusões e recomendações para a melhoria 
dos mercados de mobilidade elétrica nos países parti-
cipantes eBRIDGE, bem como para a possibilidade de 
transferência dos resultados do projeto para outras 
cidades interessadas.
Este capítulo começa com uma visão geral dos aspetos 
das políticas e medidas de incentivo em vigor nos países 
eBRIDGE. Segue-se um resumo dos aspetos mais rele-
vantes do desenvolvimento de cenários para a redução 
das emissões de CO2. Finalmente, o capítulo apresenta 
um conjunto de recomendações finais para a melhoria 
do desempenho operacional de frotas elétricas e dicas 
úteis para marketing e comunicação eficiente, com o 
objetivo de inspirar as partes interessadas a adotar VEs 
e aumentar a mobilidade elétrica. 

5.1 EnquADRAMEnTo DAS PoLíTICAS 
PARA A MoBILIDADE ELéTRICA

Um quadro político bem equilibrado é a chave para a 
difusão mais ampla da mobilidade elétrica. Incentivos 
estimulam a regulamentação e a procura para uma 
implantação bem sucedida de VEs. Existem alguns 
exemplos inspiradores incluindo a Noruega e os Paí-
ses Baixos. No entanto, é importante notar que não 
existe uma solução única que se adeque a todos, e até 
mesmo as políticas mais bem sucedidas podem não 
ser tão transmissíveis como desejado, e as políticas 
bem sucedidas num contexto específico não garan-
tem o grau equivalente de sucesso, mesmo em condi-
ções semelhantes.
O objetivo deste capítulo é o de fornecer uma visão 
geral dos atuais incentivos para a implantação de VEs. 
Uma lista não exaustiva das medidas de políticas mais 
comuns é também fornecida, incluindo uma breve re-
ferência às diretivas da UE. Também se espera que as 
políticas de sucesso abordem as seguintes questões:

os pRincipAis REsultADos Do eBRiDGE5
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• Cidades: A poluição do ar e ruído, ambientes 
urbanos congestionados são desafios comuns 
para as cidades Europeias. As autoridades 
locais precisam de medidas eficazes para 
resolvê-los.

• Operadores: Os gestores de frotas lidam com 
problemas relacionados com níveis elevados 
de emissões e elevados custos operacionais, 
em ambas as situações, durante o uso do 
veículo e durante o tempo de inatividade do 
mesmo.

• Frotas elétricas resolvem estes problemas 
de duas maneiras: os VEs produzem menos 
emissões locais, enquanto uma mudança para 
a utilização da frota (especificamente car 
sharing) reduz o número total de veículos a 
longo prazo (assumindo que os utilizadores 
substituem o próprio carro com serviços de 
car sharing).

• A implementação de VEs em negócios ou 
gestão de frotas reduz diretamente as 
emissões e os custos de funcionamento. A 
consequente mudança para e-car sharing 
reduz adicionalmente os custos de paragem 
do veículo e leva a uma utilização mais 
eficiente do automóvel.

• Além disso, as organizações que se juntam 
às ofertas de e-car sharing podem reduzir 
os custos de viagem consideravelmente, 
em comparação com os custos associados 
à operação de frota própria (ou usando 
veículos de funcionários).

Que problemAs  
estAmos A enfrentAr?

poDem As frotAs 
elétrIcAs contrIbuIr 
pArA resolver os 
problemAs?
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5.1.1 InCEnTIVoS MonETÁRIoS

Incentivos monetários são um meio eficaz para apoiar 
a aquisição e operação de VEs em esquemas de frota. 
No entanto, eles implicam uma autorização orçamen-
tal por parte das autoridades públicas, que é cara e 
deve ser cuidadosamente planeada.

Incentivos à compra direta
O elevado preço de compra dos VEs pode ser direta-
mente abordado através do pagamento de uma quan-
tia fixa ou uma quantia em dinheiro proporcional ao 
preço de compra por parte das autoridades públicas. 
Exemplos do eBRIDGE para isso são o Reino Unido, 
Áustria, Espanha e Portugal. Incentivos de compra dire-
tos são, sem dúvida, uma medida política que envolve 
grandes recursos orçamentais.

Depreciação
Veículos utilizados em empresas, seja como carros da 
frota da empresa ou como veículos de car sharing, são 
amortizados durante sua expectativa de vida útil seme-
lhante a qualquer outro ativo. Dependendo do país e 
da legislação fiscal aplicável, o período de amortização 
é de cerca de 7 anos para automóveis convencionais. 
Estas regras são frequentemente transferidas para os 
VEs sem reconhecerem que a bateria, como parte im-
portante do veículo, tem uma vida útil muito mais cur-
ta. Uma forma eficaz de abordar isto é permitir tempos 
de depreciação adequados para VEs que consideram a 
efetiva vida útil da bateria.

Redução de impostos
Redução fiscal é uma medida muito comum para reduzir 
os custos totais de propriedade. Redução de impostos ou 
mesmo isenção pode ser fornecido para todos os impos-
tos relacionados com a compra e operação de VEs. A No-
ruega é um exemplo de destaque na isenção de impostos 
sobre a compra de VEs. Aqui é fornecida uma isenção de 
impostos na compra e no IVA fazendo com que o preço 
bruto de qualquer VE seja competitivo com os convencio-
nais. A medida mais comum é a isenção total ou parcial 
dos VEs nos impostos sobre os veículos. Todos os países 
eBRIDGE aplicam alguma forma de redução de impostos.

Financiamento
Os governos nacionais ou regionais na maioria dos países 
eBRIDGE preveem um financiamento direto para veículos 
implementadas em projetos de I&D. Os efeitos dessas me-
didas são, obviamente, limitados, mas eles fornecem uma 
excelente oportunidade para mostrar frotas elétricas e 
como estes podem contribuir para a melhoria do sistema 
global de mobilidade. DB Station und Service AG, em coo-
peração com a DB FuhrparkService está a desenvolver um 
centro de transporte intermodal na estação de comboios 
de Berlim-Südkreuz incluindo e-car sharing (Flinkster), 
bike sharing (Call-a-Bike) e autocarros elétricos operados 
pelo Operador de Transporte Berlinense (BVG - BVG).

Empréstimos a juros baixos
Empréstimos a juros baixos proporcionam uma opor-
tunidade para os operadores de frotas reduzirem os 
custos de capital na compra de VEs. No entanto, em 
tempos de baixo nível de interesse, como é o caso atu-
almente, o efeito é muito limitado e a medida só pode-
rá ser de natureza complementar.

5.1.2 InCEnTIVoS não MonETÁRIoS

Incentivos não monetários são uma forma de tornar a 
operação e utilização de VEs mais atraente por moti-
vos diferentes do que colmatar a diferença do preço 
de compra.

Privilégios de estacionamento
Estacionamento gratuito para os VEs gera benefícios 
adicionais para os operadores de frotas e utilizadores de 
empresas e frotas municipais. Por um lado, eles reduzem 
os custos de operação através da redução de custos de 
estacionamento; por outro lado, acrescentam flexibilida-
de à real utilização do carro visto que o utilizador pode 
ter acesso ao espaço de estacionamento que não está 
disponível para carros convencionais. O estacionamen-
to gratuito para os VEs está disponível, por exemplo, na 
Áustria (Klagenfurt), Espanha (Palma de Maiorca), Itália 
(Região Emilia-Romagna), Portugal (Lisboa), e no Reino 
Unido (alguns bairros em Londres). A Alemanha aprovou 
recentemente uma lei que permitirá as cidades decidi-
rem a nível municipal se aplicam esta medida.
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Privilégios de condução 
Os utilizadores podem aceder quer a zonas de porta-
gens que não são acessíveis por automóveis convencio-
nais (ou a um determinado preço) ou usar faixas reser-
vadas para os transportes públicos ou veículos de alta 
ocupação. Isso faz com que usar VEs seja mais rápido e 
mais flexível em áreas urbanas congestionadas e, por-
tanto, acrescenta uma vantagem à sua utilização real. 
Milão, por exemplo, permite VEs nas zonas de porta-
gens, sem nenhum custo. O uso de faixas de autocarro 
e de alta ocupação é favorecido em Madrid, embora 
esta medida seja fortemente controversa.

Carregamento grátis
Carregamento grátis em pontos de carregamento 
públicos reduz os custos operacionais globais para os 
operadores de frotas. O efeito real depende dos cus-
tos de energia que ocorreriam sem o privilégio. O efei-
to total desta medida é limitado e deve ser combinada 
com privilégios de estacionamento (ou seja, estacio-
namento gratuito com carregamento). Carregamento 
gratuito está disponível nas estações de carregamento 
públicas em várias cidades nos países eBRIDGE como 
Berlim, Lisboa, Valência, Vigo, Milão e muitos municí-
pios austríacos. Além disso, estacionamento gratuito 
durante o carregamento é bastante usual em todos os 
países eBRIDGE.

5.1.3 REGuLAMEnToS

Limites das emissões
Os automóveis são responsáveis por cerca de 12% das 
emissões totais de CO2 da UE. A legislação da UE83 es-
tabelece metas obrigatórias de redução de emissões 
para os novos veículos que podem ser uma forte moti-
vação para a mobilidade elétrica. Para ajudar os condu-
tores a escolher automóveis novos com baixo consumo 
de combustível, os Estados-Membros da UE são obri-
gados a assegurar que seja fornecida informação rele-
vante para os consumidores, incluindo uma etiqueta 

83 Regulamento (UE) No 333/2014 do Parlamento Europeu e Conselho de 11 de 
Março de 2014 alterando o Regulamento (CE) No 443/2009 para definir as 
modalidades para atingir as metas 2020 para reduzir as emissões de CO2 dos 
novos automóveis de passageiros.

que mostre as emissões de eficiência de combustível 
e emissões de CO2.

84

orientações para os contratos
Orientações para aquisição de veículos como parte de 
uma empresa ou de uma estratégia de sustentabilida-
de da administração local pode influenciar a tomada 
de decisão e a vontade dos gestores de frota a adotar 
VEs. Dependendo se as orientações são voluntárias ou 
obrigatórias, estas influenciam a implementação de 
VEs diferentemente. Orientações para os contratos 
podem estabelecer alvos diretos para a introdução de 
VEs (absolutos ou partilhados) ou metas de emissão. A 
Câmara Municipal de Lisboa comprometeu-se a intro-
duzir VEs a uma quota de pelo menos 20% de todos os 
veículos recém-adquiridos. Da mesma forma, o Senado 
de Berlim persegue o objetivo de introduzir 10% de 
VEs de todos os veículos recém-adquiridos.85

5.2 CEnÁRIoS PARA A REDução DAS 
EMISSõES DE Co2 

Os VEs são potencialmente um elemento importante 
de um futuro no transporte limpo e sustentável. Em 
todo o mundo, os governos começaram a implementar 
cortes nas emissões de CO2 com base nos sistemas de 
tributação dos veículos, através de impostos de aquisi-
ção ou impostos anuais de circulação. O “50 by 50” Glo-
bal Fuel Economy Initiative (Iniciativa Global de econo-
mia de combustível) visa aumentar a eficiência global 
da frota de veículos em 50% até 2050. Para atingir este 
objetivo ambicioso, uma porção maior de transporte 
privado tem de ser eletrificada visto que os automó-
veis convencionais estão cada vez mais a aproximarem-
-se dos limites da eficiência teórica dos motores de 
combustão e é improvável melhorar muito mais. De 
acordo com o Citigroup Global Markets, as normas de 
emissão de CO2 são um forte impulsionador para intro-
duzir “zero” ou “quase zero” emissões dos automóveis.
A eletricidade é susceptível de se tornar o vetor de 

84 Diretiva relativa à rotulagem dos veículos – Diretiva 1999/94/CE, UE, 2015.

85 BEM, 2014.
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energia preferencial para uma nova geração de veícu-
los rodoviários. Mas o potencial de redução global dos 
VEs é altamente dependente da mistura assumida no 
fornecimento de energia elétrica e a intensidade de 
carbono relacionados. Os VEs podem deslocar as emis-
sões para as instalações de geração de energia. Os 
benefícios ambientais decorrentes de uma aplicação 
mais ampla de mobilidade elétrica deve ser concebida 
de uma forma holística assegurando que a redução das 
emissões no setor dos transportes não é compensada 
por aumentos de emissões em outros setores.
Esta secção apresenta os principais resultados decor-
rentes dos locais piloto do eBRIDGE Berlim (Alema-
nha), Bregenz (Áustria), Carmarthen (País de Gales), 
Lisboa (Portugal), Milão (Itália), Valência (Espanha) e 
Vigo (Espanha), a fim de analisar padrões de uso e com-
portamentos de viagem das frotas elétricas participan-
tes. As frotas são esquemas de car sharing de proprie-
dade privada ou comerciais e podem ser usados para 
viagens de negócio e/ou particulares.
Os dados recolhidos em cada experiência cobriram 3 
áreas: a) características da frota de VE; b) a distância e 
duração de cada viagem VE; e c) o estado de carga da 
bateria e o consumo de energia.
Esta análise é relevante em contexto europeu, que 
embora esteja em rápido crescimento, não é limitado, 
registando assim os dados atuais de uso de VEs e pa-
drões de carregamento. O relatório completo “ eBRID-
GE Avaliação e Cenários” está disponível aqui. 

5.2.1 AnÁLISE DE VIAGEnS DE VEs

Os dados recolhidos abrangem um período de mais 
de dois anos. A variação nos resultados depende do 
tipo de frota: veículos da frota só para trabalho ou ve-
ículos da frota com todos os fins, bem como pelo tipo 
e frequência dos dados recolhidos durante o período 
de teste.
A maioria das viagens ocorreram durante o dia, com 
diferentes horários de pico. O número de viagens di-
minuiu consequentemente durante a noite (00:00 - 
06h00). Além disso, a distribuição de viagens não são 
muito diferentes no caso das frotas só de trabalho e 
nas frotas de e-car sharing.

A distribuição semanal de viagens indicou os principais 
períodos de reserva, o que para todas as frotas de car 
sharing e para todos os fins era sábado. No caso das 
frotas só de trabalho, a distribuição ao longo da sema-
na foi mais uniforme, com um elevado baixo número 
de viagens durante o fim-de-semana, como esperado.
As viagens mensais não apresentam diferenças notáveis 
tanto para o tipo de frota, ou os meses abrangidos. O 
mesmo se aplica para a distância mensal percorrida, que 
mostra alguns picos devido a razões operacionais (por 
exemplo número de VEs disponíveis, a expansão da fro-
ta). Não há diferenças significativas entre os períodos 
quentes e mais frios. Contudo, todas as frotas mostra-
ram uma tendência de aumento da distância percorrida.
A duração da viagem difere de frota para frota. Para 
frotas só de trabalho, a duração média diferiu de acor-
do com as distâncias dos destinos alvo, sendo este mais 
curto para viagens urbanas e mais longas para viagens 
no condado, por exemplo. Todas as frotas de car sha-
ring para todos os fins mostraram durações de viagem 
mais longas, a maioria entre 1-6 h. Isso é altamente in-
fluenciado pela política de preços do operador (dura-
ção da viagem típica para sistemas de livre flutuação é 
de aproximadamente 30 minutos e 5 km).
A distância da viagem para a maioria das viagens em 
todos os casos, foi inferior a 50 km, com a maioria das 
viagens de menos de 15 km. Isso mostra que as pre-
ocupações com a autonomia não se justificam para a 
maioria das viagens.
As velocidades médias por viagem foram disponibili-
zadas apenas para Lisboa e Vigo. A velocidade média 
foi relativamente baixa em ambas as frotas, abaixo de 
30 Km/h, indicando que os VEs foram usados principal-
mente para viagens urbanas.

5.2.2 AnÁLISE Do ConSuMo DE ELETRICIDADE DE VEs

As características da procura de VEs são muito relevantes 
para a compreensão do comportamento de carregamen-
to e utilização das estações de carregamento. Isso pode 
ser usado pelos operadores de redes de distribuição para 
estimar a procura adicional de energia elétrica para o car-
regamento do VE e ajudar os operadores de planeamen-
to da rede para acomodar a carga adicional dos VEs.
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Identificar os horários de pico da procura de carrega-
mento é útil para os administradores da rede, a fim de 
conceberem uma estratégia sólida de carregamento. 
No caso de Lisboa, a maioria dos eventos de carrega-
mento começou durante o dia, o que pode resultar 
num aumento da procura de eletricidade no horário 
de pico (Portugal 18:30-21:00). A instalação de car-
regadores inteligentes poderia gerir os eventos de 
carregamento adiando-os para fora dos horários de 
pico num dia, minimizando a carga da infraestrutura 
elétrica existente.
Os eventos de carregamento semanais indicam os dias 
com alta procura de eletricidade, o que no caso da 
frota de Lisboa (viagens só de trabalho) mostrou um 
perfil homogéneo, sem grandes diferenças entre dias 
da semana. Ao considerar os eventos mensais de car-
regamento, a frota de Lisboa mostrou uma tendência 
crescente, congruente com o crescente uso dos VEs e 
a expansão da frota durante o projeto.
O consumo de energia das frotas está altamente cor-
relacionada com a quilometragem total da frota. O 
consumo de energia mensal das frotas só de trabalho 
mostrou uma maior procura de energia durante as es-
tações mais frias, o que poderia responder, adicional-
mente a um maior uso do sistema de aquecimento. As 
frotas de e-car sharing não apresentaram diferenças 
significativas na procura de energia ao longo do ano. 
Em qualquer caso, é importante notar que o número 
de veículos disponíveis em esquemas de e-car sharing 
flutua muitas vezes devido à manutenção do veículo, 
reparação, substituição, expansão da frota, etc. e com 
isso, a procura de energia da frota.
A duração dos eventos de carregamento fornece in-
formações sobre a utilização da infraestrutura de car-
regamento e, adicionalmente, sobre o comprimento 
de viagem e preocupações com a autonomia. No caso 
da frota de Lisboa, a maioria dos eventos de carre-
gamento durou entre 60-90 minutos, indicando que 
os VEs foram frequentemente carregados de modo 
a que a bateria não atingisse os níveis de carga mais 
baixas. Especificamente para Lisboa, verificou-se que 
os condutores carregavam normalmente a bateria 
sempre que possível, um indicador claro das preocu-
pações com a autonomia. Este comportamento foi 

melhorado ao longo do tempo devido ao facto de 
eles se irem familiarizando com a capacidade da bate-
ria em condições reais.
O consumo de energia por evento de carregamento 
fornece informações úteis sobre os requisitos técnicos 
das estações de carregamento, facilitando a conceção 
de estações de carregamento específicos com equipa-
mento de carregamento adequado, por exemplo car-
regadores lentos e/ou rápidos. Em Lisboa, a maioria 
dos eventos de carregamento exigiu entre 1-4 kWh.
Velocidades de condução diferentes resultam em 
consumo de energia diferente. Em Lisboa, a maioria 
das viagens foram realizadas em velocidades baixas 
(viagens urbanas) e mostrou o consumo da bateria 
entre 0 a 10%. A probabilidade semanal de ocupação 
da estação de carregamento para a frota de Lisboa 
mostrou perfis de ocupação idênticos durante os dias 
de semana, ou seja, maior probabilidade do que du-
rante os fins-de-semana, o que indica que a maioria 
dos eventos de carregamento teve lugar durante os 
dias da semana.
Em suma, é observado um efeito de diversidade na 
procura de carregamento entre pilotos devido à dife-
rente utilização das frotas. A análise dos dados do pe-
ríodo de teste mostraram que a forma da procura de 
carregamento de VEs depende de vários fatores, tais 
como o número de VEs envolvidos, o tipo de utilizador 
e o dia da semana. A energia utilizada por evento de 
carregamento depende de uma série de fatores: a ca-
pacidade da bateria, tempo de carga, o tipo de carga e 
comportamento de condução.
Pode-se esperar que o comportamento de carrega-
mento vá melhorar com o tempo dado que o utilizador 
torna-se familiarizado com a autonomia da bateria em 
condições reais, com um efeito benéfico em reduzir as 
barreiras para a adoção generalizada de VEs. Entender 
o perfil de carga dos veículos consoante o condutor e 
o impacto do carregamento para a confiabilidade da 
rede local é uma das principais preocupações para os 
prestadores de serviços públicos. Além disso, avalian-
do características e comportamentos de carregamen-
to podem-se fornecer informações valiosas sobre os 
níveis de carga ideais necessários para casa, local de 
trabalho e de carregamento público.
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5.2.3 AnÁLISE DAS EMISSõES DE Co2 

Ao considerar as emissões “do poço ao depósito” de 
VEs para 2020, a geração de eletricidade combinada 
prevista é de grande importância, pois os VEs não cau-
sam emissões locais, mas podem ser consideradas as 
emissões das instalações de geração de energia.
A análise das emissões de CO2 e desenvolvimento 
de cenários baseou-se em estimativas do número de 
ICEs e VEs e distâncias totais percorridas, bem como 
sobre a intensidade de carbono projetada para 2020 
e 2030 nos países eBRIDGE. Esta análise considerou 4 
cenários de aceitação de VE: Business as Usual (BAU), 
Médio (M), Alto (H) e Extremo (E), e a escolha desses 
cenários foi baseada na disponibilidade de dados para 
cada país.
Os cenários mostraram diferentes potenciais de redu-
ção de emissões para os países eBRIDGE. O potencial 
de redução (em mega toneladas, Mt) foi no caso do 
Reino Unido entre 0,5-2,2 Mt em 2020 e de 2 -10,5 Mt 
em 2030; Espanha 1,5-3,2 Mt até 2020; Alemanha 1,5 
Mt; Portugal 0,03 Mt em 2020; e na Áustria 0,35 Mt em 
2020. Estes resultados referem-se à eletrificação da 
frota de automóveis de passageiros totais de cada país.
Considerando apenas os veículos da frota no cenário 
de eletrificação, os números de redução de CO2 (em 
toneladas, T) são muito mais baixos, como mostra a ta-
bela seguinte.
Um dos fatores-chave para a determinação de qual-
quer benefício ambiental de VEs encontrado é a com-

binação de energia usada para recarregar os VEs. Esse 
fato, embora não surpreendente, destaca a relevância 
do acoplamento da mobilidade elétrica e desenvolvi-
mento de fontes de energia renovável.
Em 2013 os países eBRIDGE mostraram uma parte sig-
nificativa das energias renováveis na sua combinação 
de geração de eletricidade: Áustria 68.1%, Portugal 
49.2%, Espanha 36.4%, Itália 31.3%, Alemanha 25.6% 
e no Reino Unido 13.9%. A tendência crescente de fon-
tes renováveis na matriz energética dos países eBRID-
GE indica um maior potencial de redução de CO2 visto 
que a intensidade de carbono da produção de eletrici-
dade diminui ao longo do tempo.

5.3 Melhor deSeMpenho 
oPERACIonAL

Melhorar o desempenho operacional da frota é a chave 
para um sistema de frota eficiente e sustentável. Ope-
radores de frotas elétricos enfrentam uma série de 
desafios específicos que vão além dos de operar uma 
frota convencional.
O desempenho da frota foi reforçado através de me-
didas de otimização, como a adaptação da frota e con-
solidação e adequação da escolha do modelo de VE à 
finalidade do serviço. Da mesma forma, a integração 
com o transporte público e a adaptação da frota às 
restrições ambientais aumentou a intermodalidade da 
oferta de mobilidade e conveniência do utilizador.

País PORTUGAL REINO UNIDO ALEMANHA ÁUSTRIA

Cenário 2020 2030 2020 2030 2020 2030 2020 2030

BAU 494.9

-

1,052.6 7,881.3 2,163.3 10,336.5 -

-
M 1,016.5 3,118.7 10,771.1 - - 1,079.0

H - 6,042.6 29,423.5 3,328.2 18,376.1 -

E - 12,085.1 54,118.3 - - -

Tabela 8. Projeção da redução de emissões de CO2 das frotas alugadas dos países eBRIDGE (t). 
Fonte: Cardiff University, Marmaras, C; Xydas, E; Cipcigan, L.
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Benefícios financeiros e ambientais significativos sur-
giram a partir da utilização de VEs em todos os pilotos, 
com a redução das emissões de GEE locais e poupanças 
de custos de combustível, sendo os principais resulta-
dos alcançados.
Finalmente, novos nichos de mercado, como serviços 
de gestão da mobilidade especializados para a elabo-
ração de planos de viagem foram exploradas e inte-
grados no portfólio de atividades dos operadores de 
car sharing.

5.3.1 eSColha do veíCulo Certo para o devido 
PRoPóSITo

Os VEs sofrem de dois principais problemas em relação 
aos veículos convencionais. Por um lado, a autonomia 
eficaz é limitada a cerca de 150 km no máximo; por ou-
tro lado o carregamento leva substancialmente mais 
tempo do que simplesmente o reabastecimento.
Os efeitos dessas deficiências tornam-se evidentes 
se os VEs substituírem automóveis convencionais em 
frotas que são usadas para distâncias mais longas, ou 
muitas viagens em um curto período de tempo ou por 
longos períodos de tempo. Para evitar isso, uma análi-
se detalhada dos padrões de mobilidade do utilizador 
e padrões de utilização devem ser realizados antes e 
durante a implementação de VEs.

Padrões de mobilidade do utilizador

Durante o eBRIDGE, a avaliação dos padrões de mobi-
lidade do utilizador foi realizado principalmente por 
meio de inquéritos e análise de dados do utilizador re-
colhidas automaticamente. Por exemplo, o parceiro do 
projeto DB FuhrparkService introduziu uma aplicação 
móvel, DB Rent Tracks, que permite aos utilizadores 
monitorizar o seu comportamento de mobilidade indi-
vidual. O aplicativo é usado atualmente em empresas 
que desejam otimizar a sua gestão de viagens. Este 
software permite aos funcionários monitorizar o seu 
comportamento de mobilidade durante um determi-
nado período de tempo (por exemplo, duas semanas). 
Com base nesses dados, uma análise detalhada dos pa-
drões de viagem pode ser fornecida.

Padrões de utilização do veículo

A análise dos padrões de utilização do veículo ajuda a 
identificar o potencial da substituição dos automóveis 
convencionais por VEs.
Por exemplo, no caso do Conselho do Condado de 
Carmarthenshire, uma sólida compreensão das neces-
sidades e comportamentos de mobilidade dos funcio-
nários, bem como padrões de utilização dos VEs e auto-
móveis convencionais foram fundamentais para avaliar 
os impactos financeiros e ambientais do car pool, bem 
como melhor planear no futuro os investimentos de 
carregamento.
Recomenda-se considerar os veículos individuais, em 
vez de taxas de utilização médias, pois isso pode levar 
a conclusões enganosas. A recolha de dados pode ba-
sear-se num diário de bordo que é preenchido por fun-
cionários ou o registo automatizado de dados como no 
caso das unidades de bordo para o car sharing.

Imagem 28. Software de Gestão de Mobilidade: DB Rent Tracks. 
Fonte: DB Rent GmbH
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5.3.2 DIMInuInDo BARREIRAS

Aparte das limitações tecnológicas dos VEs, as barreiras 
percebidas pelo utilizador ainda são um grande proble-
ma para uma difusão mais ampla de mobilidade elétri-
ca. Os VEs disponíveis no car sharing ou empresa/frotas 
da administração local não são utilizados tão frequen-
temente quanto os automóveis convencionais disponí-
veis. Muitas vezes as preocupações com a autonomia, a 
falta de familiaridade e a confiança na nova tecnologia 
são as principais barreiras à aceitação e adoção de VE.
Aspetos práticos, tais como tempo de carregamento e 
capacidade de carga limitada são muitas vezes conside-
radas como barreiras suportáveis à medida que utiliza-
dores se familiarizam com os veículos.
Pode ser observado que a utilização regular de VEs 
melhora a confiança dos utilizadores, aliviando as preo-
cupações com a autonomia e favorecendo uma adapta-
ção mais rápida às características especiais do veículo.
Por exemplo, o parceiro do projeto CML relatou uma 
mudança no comportamento inicial de carregamento 
e estilo de condução dos utilizadores de VEs: no início 
do piloto, os funcionários da CML costumavam carre-
gar sempre que possível, um sinal evidente da preocu-
pação com a autonomia que diminuiu gradualmente 
quando os funcionários se familiarizaram com os veícu-
los. Além disso, o número de multas por excesso de ve-
locidade diminuiu, pois os condutores adotaram estilos 
de condução menos agressivos e conscientes.

Os clientes E:Sharing no Hospital Virgen de los Lirios em 
Alcoi apresentaram estilos de condução melhores e car-
regamentos eficazes, que levaram a um planeamento 
de rotas mais eficiente e maior número de visitas médi-
cas dentro da capacidade da bateria dos veículos.
Portanto, recomendamos tornar os utilizadores fa-
miliarizados com VEs como um primeiro passo para a 
aceitação e adoção de VEs. Isto pode ser feito em dife-
rentes níveis:

Aumentar a visibilidade

A visibilidade pode induzir o interesse e, eventualmente, 
a procura. A mobilidade elétrica é pouco percetível em 
muitas cidades. Para além de um número limitado de veí-
culos financiados principalmente com dinheiros públicos, 
apenas poucos VEs podem ser encontrados nas estradas. 
Tornar a mobilidade elétrica e VEs atraentes e apelati-
vos para o utilizador final requer um plano de marketing 
consciente, incluindo um boa marca e um design atra-
ente. Além disso, uma estratégia de comunicação eficaz 
direcionada especificamente para potenciais clientes e/
ou funcionários de car sharing por meio de publicidade, 
boletins de notícias, informações internas ou mesmo o 
contato direto, definitivamente que ajuda a aumentar a 
sensibilização em VEs e o serviço específico.
Por exemplo, os membros das iniciativas Austríacas 
P2P-eCS relataram que fazer parte da iniciativa fê-los 
sentirem-se como pioneiros de uma nova mobilidade 
que atuam como embaixadores de VEs e da mobilida-

Imagem 29. Carregamento no Conselho do Condado de 
Carmarthenshire. Fonte: Cardiff University, Dimitrios Xenias

Imagem 30. Iniciativa Peer-To-Peer e-Car Sharing Austríaca em 
Auersthal (Baixa Áustria). Fonte: Caruso Carsharing



815. OS PRINCIPAIS RESULTADOS DO eBRIDGE

de elétrica. Algumas das iniciativas desenvolveram a 
sua própria marca de VEs, o que aumentou o sentimen-
to de pertença e visibilidade do esquema P2P e-CS.

Facilitar a experiência do utilizador
Os recém-chegados são normalmente positivos e mui-
to entusiasmados com a sua primeira experiência de 
condução de VEs. Este contacto prático torna a mobi-
lidade elétrica uma experiência tangível, permitindo 
que os utilizadores aprendam a nova tecnologia de 
uma forma que é emocionante e reconfortante.
Os pilotos eBRIDGE realizaram eventos de demonstra-
ção e formação de utilizadores trazendo os VEs mais 
perto dos respetivos grupos-alvo. Isto é particularmen-
te importante para atrair novos clientes, e pode ser fei-
to por meio de sessões de formação profissional e/ou 
unidades de teste para clientes empresariais seleciona-
dos. No caso de frotas de car sharing, demonstrações 
de VEs e test drives durante os eventos é uma forma 
útil de sensibilização para os VEs e aumentar a aceita-
ção do cliente.

5.3.3 CARREGAMEnTo & GESTão DA DISPonIBILIDADE

Menor disponibilidade devido aos (longos) períodos 
de carregamento e menor utilização devido a níveis 
de bateria fraca torna as e-frotas bastante ineficientes 
em comparação com frotas convencionais, pois o nível 
de carregamento e o estado da bateria são fatores que 

influenciam fortemente a escolha do utilizador do tipo 
de veículo. As frotas de empresas podem facilmente 
resolver este problema com a gestão do carregamen-
to, incentivando os funcionários a conectar os veículos 
após a reserva sempre que uma estação de carrega-
mento esteja disponível.
Além disso, sistemas de reservas inteligentes são 
capazes de distribuir os VEs disponíveis, de acordo 
com o estado da bateria e da distância da viagem. 
Desta forma, os veículos com níveis de bateria mais 
baixas podem ainda ser usados para viagens curtas, 
enquanto os veículos com níveis de carga mais eleva-
das podem ser atribuídos a utilizadores com viagens 
mais longas.
Os operadores de car sharing podem incentivar os 
clientes a cooperar ativamente com o carregamento 
do veículo. Car sharing baseado em estações deve 
fornecer pontos de carregamento nas estações, pois 
o veículo deve ser devolvido lá, mas também poder 
usar qualquer um dos pontos de rede de carrega-
mento público entre destinos. Sistemas flutuantes 
livres podem igualmente fazer uso da rede de car-
regamento público, e também considerar a criação 
de sinergias com as companhias de energia para au-
mentar o número de pontos de carregamento dis-
ponível. Por exemplo, os utilizadores que conectam 
o veículo após a reserva podem ser recompensados 
com minutos grátis de condução, reservas, e incenti-
vos semelhantes.

Imagem 31. Evento da CML na Semana da Mobilidade em 
Lisboa. Fonte: CML, Departamento de Marketing e Comunicação

Imagem 32. Estação de carregamento eFlinkster em Berlim.
Fonte: choice GmbH, Benjamin Häger
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Finalmente, os operadores devem estar cientes de que 
o carregamento eficiente e gestão da disponibilidade 
apoiada pelo software adequado e pessoal dedicado é 
necessário para assegurar o funcionamento eficiente 
de e-frotas.

5.4 MARKETInG EFICAZ & CoMunICAção

O desenvolvimento de uma abordagem de marketing 
e comunicação eficaz é também muito importante 
para a promoção de sucesso de e-frotas.
Os pilotos eBRIDGE realizaram inúmeras atividades 
de sensibilização para os participantes das e-frotas e 
mobilidade elétrica em geral entre os seus grupos-alvo 
específicos. Estas atividades podem ser classificadas 
de medidas gerais de sensibilização a medidas mais es-
pecíficas para aumentar a aceitação do utilizador e me-
lhorar a experiência do utilizador com serviços avança-
dos e parcerias úteis.

5.4.1 AuMEnTAR A SEnSIBILIZAção

Marcas de veículos

Um VE de marca chama a atenção e atua como uma pro-
paganda móvel para si, conseguindo assim uma maior 
sensibilização do público para a mobilidade elétrica e 
VEs em geral. Veículos de marca são uma prática co-
mum de car sharing comercial para permitir aos clientes 
a rápida identificação dos VEs de car sharing, bem como 
uma maneira de diferenciá-los dos automóveis conven-
cionais. Isto é especialmente útil para VEs que benefi-
ciam de privilégios de condução e de estacionamento. 
Estendendo a marca para outros meios de transporte é 
muito útil se a e-frota está integrada com o transporte 
público. Por exemplo, a GuidaMi car sharing em Milão 
fornecido pela empresa de transporte local ATM com-
binou a rotulagem dos veículos de car sharing com a 
publicidade correspondente nos elétricos.
A marca pode ser desenvolvida em cooperação com os 
futuros utilizadores de veículos. Isto apoia a aceitação do 
utilizador e fortalece a identificação dos utilizadores com 

o esquema de veículo. VEs de marca também identificam 
os condutores como pioneiros, fazendo uma declaração 
ousada sobre o seu estilo de vida e atitudes ambientais. 

Relações públicas & agentes comerciais

Relações públicas profissionais e agentes de vendas 
são muito comuns entre os operadores comerciais de 
car sharing para promover e vender o serviço. Para 
frotas menores, agentes comerciais podem ser uma 
maneira muito útil para envolver novos clientes. Eles 
distribuem material promocional para a comunica-
ção social como parte das atividades de marketing, 
mas também constroem e mantêm relações com os 
grupos-alvo, principalmente como pessoa de contacto 
para a comunicação social e os pedidos dos utilizado-
res e agindo como defensores da mobilidade elétrica.
O parceiro do eBRIDGE em Valência, a MOVUS tem um 
agente de relações públicas e vendas dedicado, que 
é responsável pela promoção e divulgação do serviço 
E:Sharing. O contato pessoal e direto com órgãos públi-
cos, como universidades ou municípios e empresas priva-
das alarga o âmbito da promoção e facilita a organização 
de demonstrações de VEs e workshops, contribuindo para 
uma sensibilização mais ampla do e-car sharing e dos VEs.

Material promocional

Sensibilização dos VEs e sua integração em sistemas de 
e-car sharing em particular é ainda um problema. Ma-

Imagem 33. Veículo e-car sharing de marca GuidaMi e elétrico.
Fonte: ATM, GuidaMi
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terial de promoção dirigida, como folhetos, brochuras 
ou vídeos ajuda a tornar o público ciente da mobilidade 
elétrica e car sharing, abordando diretamente os equí-
vocos mais comuns em torno de VE e utilização de VE. O 
material direcionado pode fornecer informações para 
grupos de clientes específicos, por exemplo, clientes 
empresariais ou municípios. Canais de distribuição exis-
tem muitos, variando desde contatos cara a cara até aos 
canais online. O público-alvo alcançado varia de indiví-
duos para um público mais amplo, respetivamente.
Todos os pilotos eBRIDGE utilizaram vários materiais 
de promoção para espalhar a palavra sobre suas ativi-
dades. O piloto Valenciano por exemplo desenvolveu 
folhetos destinados contendo informações sobre tari-
fas especiais para hotéis e entidades públicas, a fim de 
promover o serviço E:Sharing entre estes grupos-alvo.

O piloto Austríaco usou um vídeo com testemunhos mos-
trando os utilizadores entusiastas de VEs que falam sobre 
as suas experiências de condução, o que é especialmente 
inspirador para novos utilizadores. O vídeo, bem como 
outros materiais de promoção podem ser encontrados 
na seção de download da página web do eBRIDGE. 

Comunicados de imprensa

Cuidar de uma boa promoção de imprensa pode ser 
muito útil especialmente na fase inicial de um novo 

serviço de e-frota. Um comunicado de imprensa é 
uma atraente peça de notícias, curta, para se comu-
nicar com o público em geral, mas também com os 
grupos-alvo e stakeholders sobre uma conquista espe-
cífica, lançamento de novos serviços, e assim por dian-
te. Usando diversos canais de comunicação, incluindo 
jornais, TV, rádio, websites, e listas de e-mail ajuda a 
atingir diferentes grupos de utilizadores; canais de 
notícias locais ou boletins internos podem ser usados 
para atingir diretamente grupos-alvo em áreas locais, 
empresas e instituições.
O parceiro eBRIDGE CEAGA promoveu o piloto Vigo 
entre os stakeholders locais, através de comunicados 
de imprensa e notas informativas através da página 
web da CEAGA e da revista do cluster automóvel “IN-
FOCLUSTER”, mas também em jornais regionais, tais 
como La Voz de Vigo.

5.4.2 ACEITAção Do uTILIZADoR

Workshops e informações de eventos

Abordar novos clientes que não estão familiarizados 
com VEs e car sharing pode ser uma tarefa desafiadora, 
visto que o car sharing e o e-car sharing em particular 
não serem conceitos muito conhecidos. Neste sentido, 
workshops e eventos de informação (também ligado a 
grandes eventos, como conferências ou seminários so-
bre o tema) são muito úteis para abordar diretamente 
o público-alvo desejado, fornecendo informações es-
pecíficas, permitindo discussões de peritos, e facilitan-
do um espaço para a troca de experiências. Este tipo 
de eventos pode ser combinado com test drives, permi-
tindo as pessoas interessadas experimentarem os VEs.
A informação e workshops de troca de experiências de-
sempenharam um papel crucial no estabelecimento e 
fortalecimento das relações locais no piloto Austríaco. 
Estas são ocasiões privilegiadas para falar diretamente 
com a comunidade de utilizadores e potenciais novos 
membros, aprender sobre a sua opinião e afirmar o seu 
comportamento. Eventualmente, os utilizadores de VE 
satisfeitos e motivados são uma maneira ideal de dis-
seminar os benefícios da e-car sharing e atrair novos 
utilizadores.

Imagem 34. Folheto da E:Sharing direcionado para 
entidades públicas. Fonte: MOVUS
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Formação de condutores

As sessões de formação para novos utilizadores de VEs 
desempenham um papel central na utilização correta 
dos automóveis e alivia preocupações novas dos con-
dutores num ambiente seguro. A informação específi-
ca sobre as características do veículo e manuseio são a 
chave para os condutores se tornarem confiantes com 
novas funcionalidades, tais como a falta de ignição do 
motor, caixa de velocidades automática, processo de 
carregamento, ou para entender as informações for-
necidas no visor do automóvel. Ter formação de como 
usar um VE adequadamente (carga, estilo de condução 
eficiente) é de grande importância, pois isso contribui 
para a melhoria dos estilos de condução e desempe-
nho da bateria otimizado, atingindo viagens mais lon-
gas com uma única carga.
A formação contínua permite que um maior número 
possível de condutores participem nas sessões. A for-
mação deve ser planeada com bastante tempo para 
explicar a tecnologia em detalhe e dar tempo para 
perguntas, bem como instrução da condução atual. 
Estas podem ser conduzidas diretamente através for-
madores profissionais ou indiretamente através de 
funcionários com formação específica (por exemplo, 
gestores de frota) que passam as informações para os 
condutores de VEs. Além disso, proporcionando orien-
tações aos utilizadores de VEs de forma escrita (instru-
ções simples apoiadas por imagens ilustrativas) pode 
substituir a instrução cara a cara.

Os funcionários das empresas participantes em Vigo 
receberam, em conjunto com a chave do veículo, um 
guia de utilizador para o uso e carregamento do VE. 
Além disso, os gestores de Recursos Humanos foram 
informados sobre o manuseamento adequado dos au-
tomóveis, fornecendo apoio aos condutores e respon-
dendo a perguntas específicas.
Os funcionários do Conselho do Condado de Carmar-
thenshire participaram num programa de formação 
contínua que os habilitaram para a condução dos VEs. 
Este foi um requisito de segurança do Conselho, que 
ajudou os funcionários a se familiarizarem com os VEs 
com a ajuda de um instrutor profissional.
Os motoristas da Câmara Municipal de Lisboa recebe-
ram sessões de formação específica em técnicas de con-
dução e aspetos gerais de VEs. Os condutores dos veí-
culos em pool foram informados pelo gestor de frota.
Na Áustria, foram fornecidos aos utilizadores dicas 
para uma condução eficiente em termos de energia, ou 
seja, uma condução suave em velocidades mais baixas 
que fazem um uso racional e inteligente dos disposi-
tivos elétricos (estéreo, sistema de navegação GPS) e 
sistemas de aquecimento e ar condicionado.

Eventos de demonstração

Eventos de demonstração permitem aos participan-
tes experimentarem a tecnologia de VE em primeira 
mão. Durante estas informações e mostra de even-
tos, os VEs podem ser totalmente experimentados, 
incluindo sessões de informação e test drives. Tais 
eventos dão um importante contributo para a miti-
gação de equívocos e falta de conhecimento dos VEs. 
Um evento de demonstração bem-sucedido deve 
atender aos interesses e necessidades de informa-
ção dos participantes (gestores de frotas, funcioná-
rios, autoridades públicas, partes interessadas, bem 
como o público em geral). é recomendável organizar 
eventos específicos como parte integrante de um 
evento maior para atingir um público mais amplo. 
Estas demonstrações costumam gerar grande inte-
resse e são muito bem recebidos pela grande maio-
ria das pessoas que ainda não tenham estiveram em 
contacto com mobilidade elétrica anteriormente. 

Imagem 35. Discussões de mesa-redonda no workshop 
Austríaco. Fonte: NÖ Energie- und Umweltagentur 
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Repetindo esses eventos periodicamente mantém o 
tema vivo e ajuda a aumentar a confiança dos utiliza-
dores na tecnologia VE.
O parceiro eBRIDGE DB FuhrparkService apresenta 
vários modelos elétricos, entre outros automóveis 
elétricos e pedelecs na Plataforma Electromobility 
no campus EUREF. Isso faz parte de um laboratório de 
demonstração, frequentemente visitado pelas dele-

gações e empresas nacionais e internacionais. Duran-
te eventos específicos, por exemplo, a Conferência 
eBRIDGE “Urban eMobility 2020», realizado em Outu-
bro de 2014, os participantes tiveram a oportunidade 
de testar VEs no campus.

Modelos a seguir

Como os VEs ainda não são comuns, a confiança e 
disposição dos utilizadores finais para abraçar a 
mobilidade elétrica são bastante baixas. Pessoas 
conhecidas e reconhecidas tais como diretores de 
departamentos ou gestores de topo que utilizam 
regularmente VEs enviam uma mensagem poderosa 
de compromisso da organização para a mobilidade 
elétrica e, assim, estabelecer um exemplo para os 
outros seguirem.
O Presidente e o Executivo da Câmara Municipal de 
Lisboa fazem uso de VEs oficiais para as suas viagens 
diárias. Acompanhado por várias atividades de pro-
moção, a Câmara Municipal contribui para construir 
confiança na mobilidade elétrica como uma alterna-
tiva aos automóveis convencionais entre os funcioná-
rios e cidadãos.

Imagem 37. Test drive na Conferência eBRIDGE em Berlim em 
2014. Fonte: choice GmbH, Benjamin Häger 

Imagem 36. Guia do utilizador para condutores de VE em Vigo. Fonte: CEAGA; INOVA 
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Mensagem normativa

Provocar a mudança de comportamento em relação ao 
uso e adoção de VE é uma questão complexa tendo em 
conta que uma série de barreiras como a autonomia da 
bateria e preço de compra ainda persistem. Há, no entan-
to, técnicas úteis que em certos contextos podem ajudar 
a motivar o utilizador final e mitigar essas barreiras.
Mensagens normativas é uma técnica de psicologia so-
cial onde é dado feedback aos membros de um grupo 
identificado e seu comportamento sobre como outro 
grupo comparável procede para o mesmo comporta-
mento. De maneiras subtis, que devem ser cuidadosa-
mente concebidas, o grupo-alvo pode ser encorajado a 
melhorar o seu desempenho em relação ao comporta-
mento desejado. Mensagens normativa é mais eficaz 
quando implantadas diretamente no ponto de com-
portamento relevante.
A Universidade de Cardiff usou mensagens normati-
vas, a fim de atualizar os funcionários do Conselho do 
Condado de Carmarthenshire do seu desempenho da 
frota de VE em relação a outros pilotos eBRIDGE com-
paráveis. Ao comparar com outros utilizadores de fro-
tas elétricas, a condução de VE é comunicada aos uti-
lizadores como a norma e não a exceção. Esperava-se 
que com isto a utilização de VE aumentasse pois con-
duzir um VE para viagens de negócios seria percebido 
como a coisa normal a fazer.

5.4.3 EXPERIênCIA Do uTILIZADoR

Software de gestão da mobilidade

Os planos de viagem são um instrumento útil para otimi-
zar a mobilidade nos negócios. Suportado por ferramen-
tas de base tecnológica e conselhos de especialistas, as 
organizações podem beneficiar de uma ampla gama de 
serviços de mobilidade integrados num portfólio de mo-
bilidade adaptado para as necessidades da organização, 
as políticas ambientais e as restrições orçamentais.
Estas ferramentas são usadas para avaliar os padrões de 
mobilidade da organização, ajudando a identificar neces-
sidades de viagem e potencial de otimização. Através de 
aplicativos de smartphones, por exemplo, os funcionários 

podem acompanhar as suas viagens diárias automatica-
mente. Essas informações fornecem a base para uma ex-
trapolação das necessidades de viagem da organização.
As ferramentas de gestão de mobilidade estão a melho-
rar a forma como os operadores fornecem serviços de 
mobilidade, uma vez que estas ferramentas permitem 
a avaliação comparativa das necessidades de viagem de 
uma organização e facilitar a implementação de novos 
serviços, tais como o e-car sharing num plano de viagem 
otimizado. Desta forma, os operadores podem benefi-
ciar de uma vantagem competitiva sobre os prestadores 
de mobilidade tradicionais. Para o sucesso da implemen-
tação do software de gestão da mobilidade, os operado-
res devem assegurar ferramentas de alta qualidade que 
combinam a análise de padrões de mobilidade e poten-
cial de melhoria em contextos específicos. Os operado-
res devem se esforçar para se parceiros parceiro da or-
ganização e contribuir para o plano de viagem desejado. 
Nesse sentido, a equipa de vendas devem ter formação 
idêntica à dos consultores de mobilidade holísticos, em 
vez de apenas vendedores de serviços de mobilidade.
Um grande desafio é convencer as organizações a 
substituir ou complementar as próprias frotas com 
(e) serviços de car sharing. Com base nas condições 
favoráveis do campus EUREF em Berlim, os parcei-
ros eBRIDGE DB FuhrparkService e a choice desen-
volveram um conceito para uma avaliação baseada 
na tecnologia de comportamento de mobilidade de 
uma empresa com base no princípio descrito acima. 
A ferramenta escolhida foi o “Tracks DB alugar”, um 
aplicativo de smartphone baseado na “InnoZ rastre-
ador”, uma ferramenta similar desenvolvida fora do 
projeto eBRIDGE. Como resultado, a DB FuhrparkSer-
vice oferece não só produtos de mobilidade Flinkster, 

Imagem 38. Serviços integrados de mobilidade em empresas. 
Fonte: DB Rent GmbH
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e-Flinkster, Call a Bike (partilha de bicicletas), serviços 
de motorista e leasing de automóveis, mas também 
serviços abrangentes de gestão de mobilidade que 
ajudam a definir um portfólio de mobilidade que se 
adapte melhor à organização.

Comunicação Web 2.0

Enquanto a Web 1.0 é caracterizada por uma comu-
nicação dimensional estática, a Web 2.0 é baseada na 
interação com os utilizadores de internet. O conteúdo 
não só é consumido, mas também é produzido pelos 
próprios utilizadores, sendo um meio eficaz de envol-
ver os grupos-alvo. Com a ajuda de ferramentas onli-
ne, plataformas de colaboração, comunicação social e 
um enfoque na disponibilidade móvel e web design 
responsivo ou aplicações móveis dedicadas (aplicati-
vos), os utilizadores podem interagir em tempo real 
com o prestador de serviços e compartilhar informa-
ções valiosas sobre a experiência do cliente, suges-
tões para melhoria, e expressar preocupações e / ou 
expectativas específicas. Além disso, os utilizadores 
podem facilmente envolver outras pessoas através da 
divulgação da sua experiência pessoal nas suas redes 
sociais online.
Os parceiros eBRIDGE, FLI e ATM em Milão desenvolve-
ram um conceito de marketing baseados em tecnolo-
gias digitais, combinados com uma abordagem de jogo 
(por exemplo diário de bordo digitais, redes sociais 
usando informações georreferenciadas). Desta forma, 
os clientes de e-car sharing GuidaMi podem comuni-
car as suas experiências de condução em tempo real 
e fornecer sugestões para a melhoria dos serviços. Os 
resultados serviram de base para a personalização do 
esquema de GuidaMi de acordo com as necessidades e 
expectativas dos utilizadores.
Os instrumentos de participação online para o desen-
volvimento da cidade são um instrumento inovador 
para envolver ativamente os cidadãos no planeamen-
to urbano, garantindo a aceitação pública e aumentan-
do a eficiência de intervenção. Fora do projeto eBRID-
GE, a choice, em cooperação com a cidade de Berlim, 
desenvolveu e testou uma ferramenta de participa-
ção pública com base num mapa digital. Através des-

ta ferramenta os utilizadores de um serviço de e-car 
sharing e outros utilizadores da internet interessados 
podem sugerir locais para estações de carregamento, 
contribuindo para uma melhor implementação espe-
cífica da infraestrutura de carregamento.

Cooperação com parceiros líderes

Parcerias com os principais parceiros podem contribuir 
para uma maior difusão da mobilidade elétrica. Parcei-
ros-chave credíveis podem ser reconhecidas empresas, 
instituições e organizações não-governamentais ativas 
no domínio da mobilidade, mas também indivíduos 
com redes significativas, que podem atuar como em-
baixadores da nova tecnologia e ajudar a trazer mobili-
dade elétrica para o centro do palco.
Isto é especialmente importante para as frotas de pe-
quena escala e áreas rurais, onde o contato pessoal é 
muito valioso. Multiplicadores e formadores de opi-
nião, como políticos, peritos, energia local ou associa-
ções ambientais podem apoiar a iniciativa e contribuir 
para a criação de uma rede de disseminação bem-su-
cedida, co-desenvolver workshops, eventos de infor-
mação, e assim por diante, ajudando a construir a con-
fiança e inspirar outros. Além disso, a cooperação com 
parceiros com objetivos semelhantes, tais como proje-
tos europeus, é uma forma altamente recomendável 

imagem 39. Citifier Website: participação pública online para o 
desenvolvimento da infraestrutura de carregamento.
Fonte: choice GmbH
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Imagem 40. Cooperação entre parceiros na Semana da 
Mobilidade em Lisboa em 2015. 
Fonte: CML, Departamento de Marketing e Comunicação

para expandir a rede do projeto e o desenvolvimento 
de atividades relacionadas.
A ATM, o operador de transporte público em Milão fez 
parceria com o IKEA para promover a utilização da e-
-frota GuidaMi. A parceria introduziu descontos so-
bre as taxas de inscrição GuidaMi, viagens gratuitas e 
incentivos semelhantes. Nas lojas participantes IKEA, 
foram designados espaços de estacionamento para 
os VEs partilhados e equipados com carregadores. A 
campanha de comunicação social encorajou os clientes 
a publicarem fotos a irem às compras com automóveis 
GuidaMi em redes sociais.
Em Lisboa, o município está a promover ativamente a 
experiência adquirida com a frota elétrica municipal 
dentro do projeto eBRIDGE. Workshops co-organi-
zados pela Occam e outros projetos financiados pela 
UE, como o “PRO-E-BIKE”, permitiu aos participantes 
aprenderem através da experiência e troca de conhe-
cimentos de outras pessoas sobre o uso de VEs. Por 
ocasião da Semana da Mobilidade 2015, a Câmara Mu-
nicipal de Lisboa organizou uma campanha de dissemi-
nação em cooperação com alguns dos atores mais re-
levantes no campo da mobilidade elétrica, incluindo as 
autoridades públicas, projetos europeus, fabricantes 
de automóveis e utilitários.
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Imagem 41. As principais mensagens eBRIDGE. Fonte: eBRIDGE Workshop em Lisboa 2015
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As e-frotas eBRIDGE testaram soluções inovadoras 
para melhorar a utilização de frota e envolver os utili-
zadores atuais e potenciais grupos-alvo de VEs e e-car 
sharing. Do ponto de vista operacional e do utilizador, 
os VEs testados foram capazes de satisfazer as neces-
sidades de viagem da maioria dos utilizadores envolvi-
dos no projeto, em termos de desempenho do veículo 
e expectativas do utilizador.
Após 3 anos de desenvolvimento do projeto, com uma 
frota total de mais de 150 VEs e mais de 1.800 utiliza-
dores, os Impulsionadores de Mudança eBRIDGE pro-
varam que as frotas elétricas são uma forma eficaz de 
aumentar a sensibilização para a mobilidade elétrica e 
melhorar as atitudes dos utilizadores em VEs. A intro-
dução de VEs nas frotas participantes também gerou 
impactos ambientais e financeiros positivos.
A operação de VE em frotas municipais e em empresas, 
embora ainda difíceis devido aos custos de investimen-
to, incertezas de operação e desconfiança dos utilizado-
res iniciais, demonstrou que os VEs desempenham tão 
bem como automóveis convencionais para a maioria 
das viagens e propósitos. Mesmo no caso das iniciativas 
P2P e-CS, a maioria em áreas rurais, os VEs alcançaram 
uma maior aceitação, sem grandes problemas no aten-
dimento das necessidades dos utilizadores. Nesses ca-
sos, tanto a vontade política como o compromisso com 

a sustentabilidade a longo prazo foram fundamentais 
para superar as desvantagens atuais dos VEs.
As frotas de car sharing diferem das frotas municipais 
e de propriedade privada num aspeto crucial: os opera-
dores comerciais devem gerar receitas a partir da ope-
ração do sistema. Este aspeto, considerando os custos 
de aquisição mais elevados de VEs e custos operacio-
nais adicionais, torna o e-car sharing bastante caro e, 
até agora, economicamente inviável para os operado-
res privados, exceto se for atingida uma elevada qui-
lometragem, conforme descrito nas seções anteriores.
À luz disto, gostaríamos de salientar que, em vez de 
revelar uma orientação definitiva sobre as frotas elé-
tricas, este capítulo fornece um resumo das principais 
conclusões e lições recolhidas ao longo do projeto. 
Para nós, este tem sido um processo de aprendizagem 
que tem levado a uma melhor visão sobre o potencial 
da mobilidade elétrica e dos VEs para transporte urba-
no e viagens casa-trabalho. E talvez este seja o ponto 
principal: aceitar que qualquer potencial vem com cer-
tas restrições que se têm de enfrentar.
Nós, no eBRIDGE estamos confiantes de que a revo-
lução Urbana da e-Mobilidade 2020, tal como o pre-
vimos, está prestes a começar. E estamos muito posi-
tivos sobre o papel que os VEs irão desempenhar em 
tornar isso a realidade.

As pRincipAis MEnsAGEns eBRiDGE6
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• A mobilidade elétrica é uma boa maneira de reduzir as emissões 
(locais) e melhorar a qualidade de vida nas cidades somente se a 
eletricidade usada para carregar os VEs for gerada a partir de fontes 
renováveis de energia.

• Os VEs como uma medida isolada não funcionam: uma abordagem 
holística, incluindo a geração de energia, infraestrutura de 
carregamento, desenvolvimento urbano integrado e envolvimento dos 
cidadãos é indispensável.

• Os VEs têm o potencial para cobrir uma grande parte das viagens 
realizadas em áreas urbanas e rurais. A tecnologia e infraestrutura de 
carregamento deve desenvolver-se de modo a resolver as atuais barreiras.

• A mobilidade elétrica não é (ainda) economicamente sustentável 
em quase nenhum o campo de aplicação. é necessário investimento 
para explorar ainda mais as incertezas relevantes, por exemplo, a 
depreciação de VEs e a vida útil da bateria, bem como para desenvolver 
a infraestrutura de carregamento padrão.

• As políticas podem induzir campos sustentáveis de aplicação, por 
exemplo, zonas de portagens nos centros das cidades.

• Incentivos monetários (por exemplo, subsídios de compra, redução 
de impostos) têm um forte efeito sobre a tomada de decisões dos 
operadores de frotas. Em comparação com os incentivos para a compra 
privada, são alcançados mais utilizadores. No entanto, é necessário 
estimular a procura do utilizador final em VEs adequadamente para 
atingir um mercado maduro.

• Eventualmente, o mercado de VE de segunda mão ( por exemplo carros 
de frotas ) pode induzir efeitos colaterais em atuais utilizadores para 
adotar VEs.

• Incentivos não monetários (por exemplo, estacionamento e privilégios 
de condução) e políticas de mobilidade adequadas devem-se esforçar 
para alcançar efeitos sustentáveis a longo prazo.

• Promoção da utilização das energias renováveis e expansão é crucial 
para o sucesso da implementação da mobilidade elétrica. A cooperação 
com os atores locais na forma de alianças com vários stakeholders é 
altamente recomendável.

Questões 
globAIs

polÍtIcAs

As pRincipAis MEnsAGEns eBRiDGE 
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• Manutenção e gestão de carga é caro. Esquemas de livre flutuação 
implicam maiores esforços de carregamento. A geração de energia 
renovável no local e disponibilidade de pontos de carregamento 
ajudam a reduzir os custos. Menor disponibilidade de veículos aumenta 
o custo de oportunidade.

• Os modelos atuais de VEs não têm custos de manutenção 
mais elevados do que os automóveis convencionais, embora a 
disponibilidade de oficinas de reparação é bastante limitada.

• A necessidade de carregamento determina os pontos de 
disponibilidade e aumenta a visibilidade nos VEs.

• O e-car sharing não podem gerar volume de negócios adicional em 
comparação com as ofertas convencionais. A disposição adicional 
para pagar é percetível apenas para as autoridades locais e empresas. 
Modelos topo de gama (Tesla, BMW i8) e marcas subtis podem 
aumentar a disposição de pagar dos utilizadores finais.

• O e-car sharing fornece acesso fácil e economicamente eficiente 
aos VEs, neutralizando a barreira do preço de compra. Este pode ser 
facilmente integrado em planos de viagem adicionando flexibilidade 
para as opções de mobilidade.

• O e-car sharing é um produto complexo para vender. Os operadores 
devem considerar a prestação de serviços adicionais como serviços 
de gestão de mobilidade e esforçar-se para tornar-se parceiro de uma 
organização na definição e implementação do plano de viagem ideal.

• Os utilizadores regulares de VEs apreciam as vantagens de VEs 
(aceleração mais rápida, motor silencioso). A condução e privilégios de 
acesso pode favorecer a escolha de VE em detrimento aos automóveis 
convencionais.

• A ampla disponibilidade da infraestrutura de carregamento 
interoperável é fundamental para atingir o funcionamento eficiente e 
disponibilidade do veículo. Este é especialmente relevante no caso de 
car sharing de livre flutuação. Os serviços mediante pedido, necessitam 
de acesso imediato.

operAção

As pRincipAis MEnsAGEns eBRiDGE 
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• Os VEs podem cobrir viagens de curta distância e de negócios de curto 
prazo sem problemas significativos de autonomia. Test drives, formação 
de condução e uso regular de VEs são necessários para tornar plana a 
curva de aprendizagem.

• As formações de condução devem ser planeadas de forma diferente 
para utilizadores privados e utilizadores de negócios pois a sua 
motivação na utilização deVE e propósito de viagem podem ser 
diferentes.

• e-frotas de empresas e e-car sharing ajudam a familiarizarem os 
utilizadores com a tecnologia, evitando a barreira do custos de compra.

• Falta de conhecimento sobre VEs gera barreiras artificiais, pois os 
não-utilizadores percecionam barreiras comuns de forma mais forte. 
A familiarização com a tecnologia de VE reduz significativamente as 
barreiras percebidas.

• Repercussões das empresas para a utilização privada não foi observada 
no eBRIDGE. A intenção de compra entre os utilizadores eBRIDGE foi 
bastante baixa.

• A caraterística “elétrico” não é uma USP em car sharing. Os utilizadores 
não têm praticamente nenhuma disposição adicional para pagar mais 
por uma oferta de car sharing do que para ofertas convencionais.

utIlIzADor
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o projeto ebrIDge 

eBRIDGE é um projeto cofinanciado pela União 
Europeia que promove frotas elétricas para 
transporte de passageiros com o objetivo de 
contribuir para cidades mais habitáveis, vibrantes e 
competitivas na Europa. 

Baseado na introdução de veículos elétricos 
em frotas, o projeto eBRIDGE reúne 7 cidades 
pioneiras, chamadas “Impulsionadores de 
Mudança” (Drivers of Change), que testaram 
soluções inovadoras para tornar a mobilidade 
elétrica uma parte relevante do seu sistema de 
transportes urbano.

Durante o eBRIDGE, estes pilotos implementaram 
ações para otimizar o desempenho operacional 
de frotas, testaram e lançaram soluções para 
aumentar a conveniência e a facilidade na 
utilização das ofertas de car sharing, e aumentaram 
a sensibilização sobre a adequação da mobilidade 
elétrica no transporte urbano e nas viagens diárias.

Os pilotos das frotas estão localizadas na 
Alemanha, Áustria, Itália, Portugal, Espanha e 
Reino Unido, e têm o objetivo de se tornarem 
reais impulsionadores de mudança nas suas 
comunidades e no exterior.
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os pArceIros ebrIDge 

A equipa do eBRIDGE envolve especialistas técnicos, académicos, associações, 
administração pública, fornecedores de serviços de mobilidade, operadores de 
transportes públicos e car sharing. 

www.choice.de

www.dbfuhrpark.de

www.mobilitaetsinstitut.at

www.fgm.at

www.legambiente.it

www.atm.it

www.caib.es

www.movus.es

www.ceaga.com

www.inovaportal.com

www.cm-lisboa.pt

www.occam.pt

www.cardiff.ac.uk
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