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Portugal
quer continuar
a dar cartas na
mobilidade eléctrica
Existem poucas dúvidas de que a mobilidade eléctrica vai assumir
um papel cada vez mais relevante num futuro próximo, a nível dos
automóveis particulares, motociclos e autocarros e outros veículos.
E a indústria portuguesa está a preparar-se para aproveitar
as oportunidades a nível nacional, apostando ainda na
internacionalização, onde quer um papel de liderança.

Bruno Simão
Pub
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Mobilidade eléctrica
DE BATE

Fabricantes têm papel
determinante na
equação da mobilidade
Os fabricantes têm recorrido a diferentes estratégias para
posicionar uma oferta que ainda está a explorar mercado,
mas que já mostra sinais de precisar de um “marketing novo”
Commetas agressivas paraaadopção de carros eléctricos naEuropa
em 2020 (4 milhões) e noutras regiõesdoglobocomoosEstadosUnidos,ondeaprevisãoéde1milhãode
unidades naestradajáem 2015, os
fabricantes olhamparaeste mercadocomexpectativaecautela.
A generalidade das marcas garante já hoje uma oferta para este
mercado ou conta fazê-lo a muito
breveprazo.Nãonegamqueacrise
económicateve um impacto negativonoarranquedasvendasdestes
automóveis e concordam que há
ainda algum caminho a percorrer
atéqueoautomóveleléctricoganhe
massacrítica.
AprimeiraapostadaMitsubishi
naalternativaeléctricafez-seháquatro anos. Em2012, surgiuo primeiro veículo eléctrico de série damarca,oi-MEV.ComoexplicouGuilhermeCastronaconferênciadaAPVE,
aexperiênciatempermitidoàfabricante recolherinformação sobre o
mercadoetiraralgumasconclusões:
a"autonomiae o preço" são os dois
grandesobstáculosaumamaiorprocuradeste tipo de produtos, admite
odirectordemarketing.
Os incentivos públicos são por
issofundamentaisparadinamizara
procura. Do lado dos fabricantes só
aredução dos custos de produção,
através de maiores níveis de procura, permitirá avançar para preços
mais competitivos, defende o mesmoresponsável.
Até lá, os fabricantes procuram
estratégias que ajudemacontornar
o factorpreço. ARenaultoptoupor
diluircustos,usandoumaestratégia
comercial que assentanavendado
carroenoaluguerdabateria.ExplicaJorgeGrave,responsáveldevendade frotas dafabricante francesa,
que é umaformade retirarentre 10
a12 mil euros ao preço do automóvel,criandoumapropostacompetitivae garantindo que o cliente não
temencargoscomamanutençãoou
substituição desse equipamento

numaalturaemqueasualongevidadeaindanãoémuitoelevada.
Mais do que vender carros é
necessário vender serviços

Outrasmarcas,comoaVolkswagen,
defendemque dinamizaro interesse do cliente poreste tipo de oferta
implicamais.Sóaconteceráseosfabricantes tiverem a capacidade de
criar pacotes de serviços, complementaresàvendadaviatura,quefacilitemaexperiênciade propriedadedeumveículoeléctricoeatornem
tãoidênticaquantopossívelàexperiênciade utilização de um veículo
convencional, no que se refere aaspectoscríticoscomoacomodidade,
conveniênciaouconforto.
Umdosexemplosapontadospor
Ricardo Tomaz, responsável de
marketingdogrupoSIVA,sãoosserviçosqueajudamoclienteaultrapassaras limitações daautonomiadas
baterias,comosejamagestãodecarregamentos àdistância, ouo acesso
aumveículocommotordecombustão,quandoéprecisopercorrerdistânciasmaislongas.
"Éummarketingnovo",defende,
que os fabricantes têmde aprender
afazerequepassaporajudaraesclareceras dúvidas do cliente emrelaçãoàmobilidadeeléctrica.
Masmesmocomapoiosnoterrenoeumaofertaricadeserviçoscomplementares, os representantes da
indústriaconcordamque o veículo
eléctricotemumcaminhoapercorrer,antesdesebanalizarcomoalternativaaosveículostradicionais.Nestatravessia,oshíbridosdeplug-inpodemterumpapelcentral,antecipase. Ricardo Tomaz vê-os como um
instrumento capaz de atenuaruma
transiçãoentreduassoluçõestecnológicasradicalmentediferentes,que
este tipo de veículos pode virsuavizar. Paraaindústria, o sucesso destesveículoshíbridos–quemantêm
o recurso ao motor de combustão,
mascontamcommaiorcapacidade
debateriaepossibilidadedecarrega-

mentoatravésdeumatomadaeléctrica, dependendo cadavez menos
desserecurso–tambémpodeserrelevanteaoutronível.
Osucessodoshíbridosdeplug-in
pode criar a folga necessária para
prosseguirinvestimentosnummercado de poucaescalacomo o 100%
eléctrico, acrescentou Guilherme
Castro,partilhandoaexperiênciada
Mitsubishiquetemusadoessaestratégia.

Debate | Luís Reis (APVE), Guilherme Mascarenhas de Castro (Mitsubishi), Jorge Grave

PA R A O N D E V Ã O O S FA B R I C A N T E S ?

COMO AS MARCAS ESTÃO A CONDUZIR OS SEUS NEGÓCIOS
MITSUBISHI QUER 20% DA
PRODUÇÃO DEDICADA AOS
ELÉCTRICOS EM 2020
Estreou-se com o I-MEV, em 2012 e
tem vindo a alargar a oferta. Este
ano já lançou o Outlander PHEV, que
garante uma autonomia total de 40
a 50 quilómetros em modo
eléctrico, definição prioritária do
veículo, que funciona até que a
bateria atinja um limite mínimo de
30% ou até que o automóvel atinja
uma velocidade de 120km. Nessa
altura entra em acção o motor a
gasolina. O Outlander recarrega em
5 horas ou em 30 minutos, no modo
rápido. Tem um preço a partir dos
43 mil euros.
Para os próximos dois anos, a
Mitsubishi tem previsto o
lançamento de mais dois veículos de
plug-in híbrido (dois SUV PHEV).
Para os anos seguintes um dos
grandes objectivos é estender a
autonomia das baterias acima dos
300 km. Em 2020, 20% da
produção da Mitsubishi estará
dirigida aos veículos eléctricos,
definiu a fabricante.

ESTRATÉGIA DA RENAULT
PROCURA ATRAIR MERCADO
DE MASSAS
A Renault tem concentrado todos os
esforços da sua estratégica nesta área
em veículos 100% eléctricos. Até há
data não comercializa híbridos. No
desenvolvimento da actual oferta de
veículos eléctricos já investiu 4 mil
milhões de euros que suportaram o
lançamento de quatro modelos:
Fluence, Kangoo Express, Twizy e Zoe,
propostas que cobrem segmentos
distintos, com preços entre os 6.990
euros (no caso do quadriciclo Twizy) e
os 26.600 euros. Os preços não
incluem a bateria eléctrica dos
veículos que são disponibilizados em
regime de aluguer, por valores entre
os 50 e os 83 euros mensais. No
desenvolvimento de novos modelos a
fabricante tem procurado diversificar
os públicos a que se dirige e ir o mais
longe possível em termos de
autonomia das baterias. O Zoe, que a
marca apresenta como o primeiro
veículo eléctrico de série com preços a
partir dos 21.750 euros, já garante
uma autonomia em torno dos 200 Km
(em condições óptimas).

VOLKSWAGEN VAI LIGAR MODELOS
À TOMADA MODELOS MAIS
EMBLEMÁTICOS
A Volkswagen está a preparar o
lançamento do seu primeiro veículo
100% eléctrico. O e-UP chegará ao
mercado português só no início do
próximo ano e dá um novo sinal
numa estratégia agressiva da
fabricante para a electrificação do
seu portefólio de modelos nas mais
diversas gamas. A Volkswagen
defende que a passagem para estes
novos conceitos de mobilidade deve
ser feita mantendo os valores das
marcas e a continuidade dos
modelos e por isso uma das grandes
apostas é a criação de versões
eléctricas de modelos emblemáticos,
como o Golf, sem qualquer alteração
do ponto de vista do design e outras
características do carro. Embora a
nova versão o e-UP seja o primeiro
veículo 100% eléctrico da fabricante
será apenas mais um passo numa
estratégia que já assentava numa
gama variada de opções, onde os
híbridos e os motores a gás também
ocupam um espaço importante.
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M O B I L I DA D E
ELÉCTRI CA
N A N ORU EG A

15.277
carros eléctricos matriculados
no final de Setembro.

4.000
pontos públicos existem e estão
hoje disponíveis para carregar
veículos eléctricos.

83
pontos de carregamento
rápido.

100.000
pontos que constituirão a rede
pública de carregamento
daqui a quatro anos.
(Renault Portugal) e Ricardo Tomaz (SIVA).

Rune Haaland | Os postos de carregamento são essenciais para sucesso.

Inventivos criativos são fundamentais
para desenvolver mobilidade eléctrica
A Noruega é um caso de sucesso na Europa. O automóvel mais vendido no país é eléctrico e os planos para uma rede
nacional de carregamento são agressivos, uma aposta que Bruxelas vê como vital para desenvolver este mercado
Amobilidadeeléctrica,desenvolvidanumalógicaderecursoaenergias
limpas, daráum contributo fundamentalparareduzirafacturadiária
de 1 bilião de dólares pagapelaEuropa para importar combustíveis
fósseis,sublinhouOlivierOnidi,directordeinovaçãoemobilidadesustentável daComissão Europeia, na
suaapresentação durante aconferênciadaAPVE.Oresponsávelsublinhou que, já no estado actual de
desenvolvimento, a mobilidade
eléctricarevelaaflexibilidadenecessáriaparase afirmarcomo umaalternativaaosmodelostradicionais,
comumleque interessante de possibilidadesporexploraraoníveldas
tecnologiasquelhedãosuporte.
Amobilidadeeléctricaéencarada pelo responsável, já hoje, como
uma forma de responder aos problemasdascidadesmodernas,mas
também como uma instrumento
importante paracriar alternativas
aosmodelostradicionaisanívelna-

cional“comomostramosplanosde
muitos países para criar redes de
carregamentorápidoanívelnacional”, destacouOnidi.
ANoruegaé aeste nível um dos
países europeus com importantes
avanços concretizados e com planos ambiciosos para os próximos
anos, como partilhou no mesmo
evento Rune Haaland, presidente
daElectro Vehicle Union.
Espalhadospelopaísexistemhoje
quase4milpostosdecarregamento
deveículoseléctricos.Nospróximos
quatro anos o plano de expansão da
redepassaporgarantirumainfra-estruturacom100milpontosdecarregamento, 3% dos quais (3.000) de
carregamentorápido.AmedidaévistaporRuneHaalandcomoabsolutamentecríticaparapermitirqueamobilidadeeléctricasejaumaopçãoanívelnacional, tirando partido do entusiasmado comaalternativaeléctrica. Em Setembro, o carro mais
compradonaNoruegafoiumveícu-

As nossas
fábricas têm feito
o caminho
necessário para
se tornarem
“limpas”, mas
continuamos
a usar uns
dispositivos que
penalizam a nossa
qualidade de vida.
RUNE HAALAND
Presidente da Electro Vehicle Union

loeléctrico(daTesla),querepresentou 9% das vendas. Em Outubro, a
quotade mercado damarcacontinuou a aumentar, garantindo 10%
dasvendasdeveículos.
As alternativas
aos apoios financeiros

As medidas implementadas pelo
Governonorueguêsparaimpulsionarautilização de veículos eléctricostêmsidocríticasparafomentar
o interesse pelaalternativa. Os automóveis eléctricos não pagam estacionamento, nem portagens e
usam as faixas dos transportes públicos, apoios que acumulam com
incentivos fiscais.
Opassoseguinte,comosublinha
RuneHaaland,terádeseroreforço
darede de pontos de carregamento, com umaforte apostanos pontosdecarregamentorápido,essencial para levar a mobilidade para
foradascidades,comotêmcomprovado as experiências no terreno.

AComissão Europeia também
vêamedidacomoimportante,para
promovero desenvolvimento destemercadoe,comoexplicouOlivier
Onidi,essaéprecisamenteumadas
áreas paraonde o organismo estáa
dirigirapoio.
Nestedomínio,Bruxelastemtrabalhadonosentidodeobterdospaísesplanosdemédioelongoprazorelativamenteàcriaçãodeinfra-estruturasdecarregamento,exemplifica
oresponsável,quevênamedidaum
ponto central paraque aindustria
possaplanearosseusinvestimentos
edesenvolverestesmercados.
Anormalização de sistemas de
carregamento tem sido outraárea
prioritária para a Comissão, que
aindanoiníciodesteanoemitiudirectrizes nesse sentido. Caminhar
paraauniversalizaçãodossistemas
decarregamentoéoutroaspectorelevanteparaodesenvolvimentodo
mercado, defendeu o mesmo responsável.
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Mobilidade eléctrica
M OBI LI DADE E LÉ CTRI CA SU STE N TÁVE L : ON DE E STAM OS E PARA ON DE I R?

Pioneirismo na mobilidade eléctrica
abre portas à indústria portuguesa
Primeiros passos foram dados para colocar Portugal na linha da frente da mobilidade eléctrica, mas é
preciso continuar a desenvolver o projecto para garantir a transferência de benefícios para a economia
O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS
António Vidigal,
Vice-presidente
da APVE e
presidente
da EDP
Inovação.

Fernando Ganso
Barão,
Administrador
da EDP.

Jorge Cifuentes,
Subdirector
de Tecnologia
e Inovação
da Endesa.

João Félix, CEO
da mobiag.

Luis Reis, vice-presidente
da APVE e
Coordenador da
Área Automóvel
e Mobilidade
da INTELI.

“O aparecimento de uma Energy
Web é inevitável. O veículo eléctrico
pode ser o primeiro consumo
eléctrico que o justifica”, defende
o Vice-presidente da APVE. A
integração entre as redes eléctricas
inteligentes e o carregamento
“smart” é uma realidade a curto
e médio prazo, permitindo uma
distribuição inteligente da energia
e a utilização do veículo como
sistema de armazenamento.

“Nos próximos 10 anos o carro
eléctrico não será o único
automóvel da família”, afirma o
administrador da EDP que admite
que esta solução poderá ser um
segundo veículo, usado no dia-a-dia,
mas que quando o sistema
funcionar de forma global poderá
transformar-se no principal carro.
“Os plug in vão ser uma transição,
um treino”, admite.

Com experiência na primeira pessoa
de utilização de um carro eléctrico
no dia-a-dia, mas também
nas deslocações em férias, Jorge
Cifuentes tem total confiança
no modelo, embora admita que
há ainda ajustamentos a fazer
em termos de modelo de negócio
entre o carregamento e o
estacionamento.

“Não me vou comprometer com
20 mil euros numa tecnologia que
não conheço mas se tiver usado
por uma semana ou um mês já
o poderia considerar”. A ideia
é defendida por João Félix, CEO
da mobiag, que acredita que
a utilização de carros eléctricos
em modelo de carsharing pode
ajudar a ultrapassar as barreiras
na adopção da tecnologia.

“A ‘electrificação’ é incontornável. […]
As soluções tecnológicas estão a
desenvolver-se e haverá em breve
uma forma de armazenara energia e
aumentara autonomia”, defende o
Coordenadorda Área Automóvel e
Mobilidade da INTELI, apontando
ainda o desenvolvimento de sistemas
de geração de energia a bordo que
possam garantirmaiorautonomia dos
veículos e mais tempo de deslocação
sem recurso ao carregamento.

Depois de tersido pioneiro namobilidade eléctrica para onde caminhaoprojectoemPortugal?Aquestão foi lançada como mote no painel“MobilidadeEléctrica:Ondeestamoseparaondeir?”,noqualAntónio Vidigal, vice-presidente da
APVE, traçouo percurso realizado
deixando as interrogações aos oradores convidados.
“No início de 2011, Portugalfoio
terceiro país do Mundo arecebero
Leaf, logo depois dos EUAe do Japão”, lembrou António Vidigal, recordando que aNissan fez o lançamento europeu do seu carro 100%
eléctricoemPortugal,tirandopartidodeumarededepostosdecarregamentojábastanteestruturada.Mas
ainiciativaqueconseguiumovimentardiversosparceiroseentidadespúblicas e privadas acabouporchegar
aumimpassequenãoépositivo,defenderamosparticipantesdopainel.
Mesmoassim,omomentodeinflexão tecnológicagerado pelamobilidade eléctrica, com ameaças e
oportunidades,podeserumagrande oportunidade para a indústria
portuguesa. “Um cluster de fornecedores de equipamento de mobilidade eléctrica já se desenvolveu
em Portugal”, afirma o vice-presidentedaAPVE,apontandoatecno-

logia aberta desenvolvida com o
Projecto OpenCharge e apresença
de tecnologia aberta pelo mundo,
emváriospostosdecarregamento.

decarregamentonoparquedasNações, que era ainda um protótipo.
“Fez-seacontecereopostofuncionou”, recorda. Em meados de 2011
já tinham sido instalados praticamentetodosospostosqueestãoactualmenteemfuncionamento,aindaantesdehaverlegislaçãoaregulamentar alguns dos elementos,
como o modelo de negócio e arelação entre o carregamento e o espaço de estacionamento.

que geramconfusão ao cliente. Actualmente existem mais de 2 mil
veículoseléctricosemEspanha,cercade900dosquaissãoautomóveis
particulares, e as expectativas são
tambémdecrescimentoacelerado.
Emdefesadainteroperabilidade,
LuísReis,vicepresidentedaAPVEe
CoordenadordaÁreaAutomóvel e
MobilidadedaINTELI,afirmouque
estafoi umadas preocupações iniciais do projecto português, apesar
deàdata(2008)existiremaindapoucosstandardsdefinidos.“InspirámonosemsistemascomoaViaVerdee
aSIBS”, explicou, justificando que
emPortugal temos sido capazes de
criarsoluções harmoniosas e partir
paraumasoluçãoderedeàescalanacionalquepermitisseoacessomassificadopelosconsumidores.
Atentativadetrazerenergiaverdeparaaequaçãofoiigualmentesublinhada, mas Luís Reis lamentou
quenãofossepossíveltestarextensivamenteomodeloporque“apartirdedeterminadaalturanãohavia
condições políticas paratal”.
Mesmoassimoresponsávelpela
áreaautomóvelemobilidadedaINTELIafirmaqueoprojectotemelementos de sucesso. “Estimulou-se
atecnologiaportuguesaecontinua
aestimularaexportaçãodessatec-

nologia”,afirmou,apontandoaEfaceceamobiagcomodoisexemplos
bemsucedidos.“Oquedevemosfazer é garantir ainteroperabilidade
de sistemas e não criar barreiras à
entradade pequenos operadores”.
Carsharingpelamobilidade
Amobiagjátinhasido apontada
comoumbomexemplododesenvolvimento daindústriaàvoltado carroeléctrico,umaresponsabilidadea
queJoãoFélix,CEOdaempresa,não
se escusa. “Somos beneficiários do
know-howquesecrioucomomobienosprocessosdepagamentoemodelosdenegócio”,admite.
Aideiadeaplicarocarroeléctrico
aoconceitodecarsharingsurgiunestamesmalógica,aplicandoumafilosofiade mobilidade inteligente. “Os
grandesimpedimentosàmobilidade
eléctricasãoaindaopreçodeaquisição e aansiedade quanto àautonomia.Estasquestõespodemrebaterse comestatísticas mas umcidadão
não vai comprar um automóvel só
para80%dasnecessidades”,lembra.
Por isso afirma ser mais lógico
umsistemaemque se compranão
umcarromasodireitoautilizarum
automóvel eléctrico é uma forma
de ajudar a alavancar a indústria e
resolver a barreira na adopção da
tecnologia.

Fazer acontecer

Fernando Ganso Barão, AdministradordaEDP,lembroutambémo
percursodoinvestimentodamobilidadeeléctricaemPortugal,desde
os primeiros passos, recordando o
planoinicialdeinstalar1300postos
de carregamento lento e 50 de carregamentorápido,númeroquenão
chegou aser alcançado, ficando-se
pelos1070postosdecarregamento
lentos, e apenas umrápido.
Argumentando que o projecto
“estáemstandby”,oadministrador
daEDPadmitequeasituaçãoéfrutodaalteraçãodocontextoeconómicoedamudançadoGovernoedapolíticaquenãoestádefinidanestesentido.Maspartedaresponsabilidade
cabe tambémàs autarquias que assinaramumprotocolocomoGovernoequedeveriamterdefinidooplano de integração do sistemade mobilidadeeléctricocomodesenvolvimentosustentáveldomunicípio.
“Ninguém tinha experiência.
Era tudo novo”, lembra Fernando
GansoBarão,recordandooprocesso de instalação do primeiro posto

Mercado deve funcionar

FernandoGansoBarãodefendeque
éprecisodeixarfuncionaromercado. “Não é preciso grande financiamento [paraque o modelo funcione].Éprecisoqueomercadofuncione, que apareçam carros e que seja
definidoumenquadramentoparao
modelo de mobilidade”, explicou o
administradordaEDP, que admite
que cada operador deve definir
comoquerestareterosseuspostos
noslocaisquedefinir.
Semcontrariaraideia,JorgeCifuentes,subdirectordeTecnologia
e Inovação, da ENDESA, lembrou
porémqueemEspanhaoGoverno
deixou funcionar o mercado, mas
que sem um plano director cada
operador criou a sua própria rede,
embora com sistemas distintos e

Jornal de Negócios | Quarta-Feira, 27 de Novembro de 2013 | 5
.

Bruno Simão

Os caminhos | António Vidigal (APVE), Fernando Ganso Barão (EDP), Jorge Cifuentes (Endesa), Luís Reis (INTELI) e João Félix (mobiag).

Fundos comunitários
uma oportunidade para dinamizar o sector
Miguel Poiares Maduro garante que o Governo vai “continuar a investir” na mobilidade eléctrica
A mobilidade eléctrica “é uma
prioridade” para o Governo, que
pretende “continuar a investir”
nessaárea, garantiu Miguel PoiaresMaduro,nojantarqueantecedeu a conferência anual da AssociaçãoPortuguesadoVeículoEléctrico.Oministro-adjuntoedoDesenvolvimento Regional explicou
que o tema assume destaque nos
eixos definidos como prioritários
peloGovernoparaaaplicaçãodos
fundos do próximo quadro financeiro plurianual da UE, a vigorar
entre 2014e 2020.
NaestratégiadefinidapeloGoverno, a competitividade e internacionalizaçãodaeconomiaassumemoprincipaleixodeacção,com
cerca de 40% do orçamento, mas
na mesma estratégia perfilam-se
outrosdomínios,comoasustenta-

bilidade e eficiência de recursos,
eixo onde a mobilidade eléctrica
desempenharáumpapelcentral.
Os objectivos definidos anível
europeu no âmbito da Estratégia
20-20-20 prevêem uma redução
das emissões de gases com efeito
de estufa na ordem dos 20%, o
mesmo valor fixado para a quota
de energia proveniente de fontes
renováveis no consumo, ouparaa
redução no consumo de energia
primária. Portugal acompanhaos
objectivos e emalgumas áreas definiumetasmaisambiciosas,como
éocasodareduçãodoconsumode
energia primária, que se projecta
em 25% até 2020, a nível geral, e
em30%paraaAdministraçãoPública.
Amobilidade eléctricaserácríticaparaalcançarestes objectivos

e apoiaratransição paraumaeconomiamais verde, defendeuPoiaresMaduro.Éumatransformação
queafectarátodosossectores,mas
aáreados transportes seráprioritária,nomeadamentenoqueserefereàconversãodaredemunicipal
de transportes. Um terço daenergia consumida a nível nacional é
hojeaplicadanostransportes,oque
tornafundamentalapromoçãode
umsistemamaissustentável.
ApropostaentregueporPortugal aBruxelas tem em contaestas
necessidades e reflecte as “várias
dimensões e virtualidades damobilidadeeléctrica,enquantofactor
de sustentabilidade e eficiência
paraumaeconomiamais competitiva”, esclareceu o ministro-adjunto.
PoiaresMadurosublinhouain-

daque o potencial dos fundos europeus para o horizonte
2014/2020, noqueserefereàmobilidadeeléctrica,nãoseesgotanos
investimentos públicos, na oportunidadeparaconvertertransportes ao nível dos municípios, ou de
criarredesdecarregamento.“Pode
também ser extremamente relevante em termos da competitividade”,queéendereçadanoeixode
apoio às empresas. Aí, a transformação do tecido económico, pela
apostaembenseserviçostransaccionáveis susceptíveis de substituir importações, é aprioridade e
isso abre umajanelade oportunidade a todas as empresas que encaixamnesse perfil. Os incentivos
previstosparaainovaçãoeI&Dsão
outro instrumento que pode ajudaro desenvolvimento do sector.

Um terço da
energia consumida
a nível nacional
é aplicada
nos transportes,
o que torna
fundamental
a promoção
de um sistema
mais sustentável.
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Mobilidade eléctrica
OPORTU N I DADE S DA M OBI LI DADE E LÉ CTRI CA PARA PORTU G AL

Portugal tem condições para liderar
tecnologia ligada à mobilidade eléctrica
O projecto português de mobilidade eléctrica serviu de rastilho ao desenvolvimento
de várias soluções e modelos de mobilidade sustentável que já procuram o caminho
da internacionalização e são considerados casos de sucesso internacionais

Desafiados a alinhar as oportunidades da mobilidade eléctrica, a
Efacec, Magnum CAP, AFIA e
INESC trouxeram ao terceiro paineldaconferênciaorganizadapela
APVE e o Jornal de Negócios as
suas experiências de desenvolvimento e internacionalização, traçando expectativas de garantir o
desenvolvimento das soluções e
conceitos criados para o mercado
nacional,masquetêmemvistaobjectivos mais vastos.
EaAssociaçãodeFabricantesda

IndústriaAutomóvel (AFIA) acredita mesmo que o país tem condições paraatrair novas fábricas automóveis, captando um investimento que pode dar lugar a novos
actoresenovasmarcaseliderando
numsectorondeopaístemcompetências relevantes.
Na linha da frente
em inovação

AEfacec é um dos exemplos que já
tinhasido antes apontado entre as
empresas que estão a explorar as

oportunidadesdamobilidadeeléctrica, e Alberto Barbosa, presidente da empresa, não esconde que
quer crescer rápido e montar uma
estruturaque lhe permitalideraro
desenvolvimento do negócio a nívelinternacional.
Emboraoprojectotenhacomeçadocomodesenvolvimentodesoluçõesdecarregamentointegradas
noMobi-e,aEfacecpercebeurapidamentequeasoluçãonãopoderia
limitar-seaomercadonacionalecomeçoulogoatentarexploraroutros

mercados.Opioneirismoconseguido, com a primeira certificação na
primeira norma de carregamento
que só existiano mercado japonês,
éapenasumdosmarcos,atéporque
osstandardssemultiplicarameactualmente aEfacec consegue ser a
primeiraempresaafornecercarregadores compatíveis com 3 sistemas diferentes.
Aempresa pretende especializar-se nos sistemas de comando e
gestão do carregamento e aexpectativaépositiva,atéporquemesmo

O objectivo
de produzir
veículos eléctricos
em Portugal
não é tão difícil
quanto possa
parecer.
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acreditando nos estudos menos
auspiciosos a taxa de crescimento
damobilidadeeléctricaémuitosignificativa.“Estaéumatecnologia
que se aplica muito facilmente ao
que os portugueses são capazes de
fazereaoqueaEfacecfaz”,explica
Alberto Barbosa, apontando o facto daáreade electrónicade potênciaestarbemdesenvolvidaedoinvestimentoemI&Dnecessárioser
de média dimensão, ao mesmo
tempo que a tecnologia é complexaeparameterizável,nãosendofacilmente “asiatizável”.

os Estados Unidos e o Japão.
“Estamos adesenvolveras condições para que nos próximos 10
anos estaunidade daEfacec tenha
umadimensãomuitosignificativa”,
garante.
Mais indústria automóvel
em Portugal

Representando a indústria de fornecedoresparaaindústriaautomóvel, Tomás Moreiraé também um
dos defensores de que existe uma
grandeoportunidadededesenvolvimentodenegócionaáreadamo-

Bruno Simão

Águeda mobilidade
sustentável
em duas rodas
O município de Águeda
trouxe à conferência da
APVE um exemplo muito
concreto da forma como a
bicicleta eléctrica pode servir
para dinamizar modelos de
mobilidade sustentável. Célia
Laranjeiro, da Câmara Municipal
de Águeda, defende que este
projecto é uma forma de fazer
mais com menos, melhorando o
serviço ao cidadão.
O beAgueda está a servir
também como pólo de
dinamização da indústria de
bicicletas na região, ganhando
reconhecimento a nível
internacional em projectos para
sustentabilidade nas cidades.
A ideia agora é aprofundar a
facilidade de utilização do
serviço com um sistema de
carregamento mais fácil e uma
aplicação que permita localizar
as bicicletas disponíveis e
verificar o nível de carga das
baterias, reservando a sua
utilização.

O painel | João Henriques
(Magnum CAP), João Abel Peças
Lopes (INESC P), Alberto Barbosa
(Efacec), Célia Laranjeiro
(Câmara de Águeda) e Tomás
Moreira (AFIA).

“Temos condições paraacreditarneste modelo e o investimento
já nos permitiu vender mais de 2
mil carregadores em mais de 20
países”,afirmaopresidentedaEfacec, que garante estar na crista da
onda, mas não quererperdero balanço. “Temos noção de que é preciso avançar muito depressa para
nos mantermos na crista da onda
e fazer um desenvolvimento rápido e produção forade Portugal”. A
ideia é ter no mínimo 3 unidades
de produção que sirvamaEuropa,

bilidade eléctrica. Nos próximos 5
anos estima-se que vão ser produzidos 100 milhões de carros por
ano,eemboraasprojecçõesparao
carro eléctrico se fixem em taxas
baixas o presidente da AFIA não
temdúvidasqueofuturopassapor
aqui.“Esteéumsectorquesópode
crescer e as taxas de crescimento
vãoserde2dígitosdurantemuitos
anos”, explica.
Paraaindústrianacionalaoportunidadeéelevada,atéporquemuitosdoscomponentesquejásãopro-

duzidosparaoutrosautomóveissão
necessáriostambémnocarroeléctrico,eháaindaespaçoparadesenvolvimento de componentes específicos. “Háapoios, mercado e procuradesoluçõescompotencialpara
desenvolvermateriais,tecnologias
e sistemas”, alerta, afirmando que
estaéumaoportunidadequeestáa
serbemaproveitada.
Oobjectivodeproduzirveículos
eléctricosemPortugalnãoétãodifícilquantopossaparecer,eTomás
Moreiradefendemesmoapossibilidadedecaptarfábricasnestaárea.
“É umaoportunidade que seriagigante e fantástica”, defende, afirmando que Portugal tem todas as
condições paracaptareste investimento mas que não estamos sozinhos nestacorrida.
O potencial de criação de uma
nova economia, com a entrada de
novos players no mercado e o surgimentodenovosconceitosdemobilidade, mais adaptados às reais
necessidades dos utilizadores, é
também um dos cenários advogados por José Henriques, CEO e
Presidente da Magnum CAP, que
recorreu a estudos internacionais
para mostrar que a tendência de
crescimento supera os 144% ao
ano, estimando-se a existência de
13a66milhõesdecarroseléctricos
em2020.
As vantagens de custo total de
propriedade, com a poupança na
manutenção e no “combustível”
que pode ser equivalente aapenas
60cêntimospordiaparapercursos
de 25 Km, são os argumentos que
vão conquistar os utilizadores, depoisdatecnologiadarprovasdeeficiênciae de se ultrapassar aansiedade sobre aautonomiados veículos. AMagnum já aplica a fórmula
dentro daempresa, com umafrota
de4carroseléctricosquejápercorrerammaisde180milquilómetros,
poupando 15.700 euros em combustível.
Soluções de
maior eficiência

Amudança de paradigma é igualmentedefendidaporJoãoAbelPeçasLopes,directordoINESCP,salientandoquePortugaltemcapacidadedeproduçãoeléctricainstaladaparadarsuporteaocrescimento
destesector,masquetemtambém
competênciaseminovaçãoparase
tornar um player importante. No
INESCfoimontadoumlaboratório
que contou com a colaboração de
váriasentidadesdaindústriaeonde
têmsidodesenvolvidasváriassoluções paratirar partido datecnologiaeléctrica,nomeadamenteuminversorinteligentequepermiteusar
abateriadoveículoparainjectarpotêncianaredeeléctrica.Olaboratório estáaberto aquemo quiserutilizar, num convite lançado pelo directordo INESC atodas as empresas do sector.

Reformular
e redefinir
a mobilidade
eléctrica

Governo quer tornar mais simples
e económico o carregamento
dos carros nas residências
O Governo está em pleno processoderedefiniçãodomodelo
de negócio e estratégia para a
Mobilidade Eléctrica e Artur
Trindade, secretário de Estado
daEnergia, admite que se aestratégiaqueantestinhasidodesenhadaestavacerta,“nãoacertámos natáctica”.
Numaintervençãoqueencerrou a conferência Mobilidade
EléctricadoFuturo,osecretário
de Estado garante que o Governo tem estado aacompanharo
temade formadetalhadae que
háquestõesqueprecisamdeser
reajustadas, emborareconheça
quehápontospositivosnaestratégiaquefoidefinida,nomeadamentenoincentivoaactividades
de valoracrescentado e optimização de recursos endógenos.
“Queremosaproveitarasvantagensdoinvestimentojáfeitonas
plataformasdamobilidadeeléctricae nos conceitos avançados
jáfeitos”,sublinhou.
O ministério colocou em
marchaumasérie de estudos e
análiseseestáarecolhercontributosparaaredefiniçãodomodelo de negócio, que passapela
possibilidade de actualização
tecnológica dos pontos de carregamento e pela inclusão de
novos municípios assim como
revisão dos Planos Locais de
MobilidadeEléctrica.Depoisde
todos os elementos recolhidos
edadefiniçãodaestratégiaserá
lançada uma consulta pública
do projecto de revisão do regulamentodaMobilidadeEléctricaaefectuarpelaEntidade Re-

Artur
Trindade,
secretário
de Estado
da Energia.

guladora dos Serviços Energéticos (ERSE), explicou o secretário de Estado.
As principais mudanças estão previstas nas questões de
ocupação de espaço de estacionamentoecarregamento.“Este
é um negócio interessante que
nãonecessitadesteapoio.(…)A
mudança fundamental passa
peladisseminação do conceito
de carregamento em parques
públicos, como edifícios de escritórios e espaço comercial”,
justificaArturTrindade.
O secretário de Estado quer
aindatornarmaissimples,fácil
e económico o carregamento
nasresidênciasdosutilizadores,
ondeoveículoestámaistempo
parado, com um impacto que
pode ser importante nas redes
inteligentes de energia.
“Estes são conceitos que
gostaríamos de incluir para
alémdaaberturaàindústriaautomóvel paraque sintao repto
dainovaçãoemenosdirigismo
sobre um modelo único”, defendeu na sua intervenção, salientando que esta é a táctica
que o ministério quer aplicar,
contando com o empenho das
empresas do sector.
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Mobilidade eléctrica
CON F E RÊ N CI A AN U AL

Debater a mobilidade
para antecipar o futuro
A conferência anual da Associação Portuguesa do Veículo Eléctrico decorreu este ano em Cascais. O evento acolheu cerca de duas dezenas de pessoas,
que analisaram o sector e espreitaram o futuro, antecipando as medidas e as estratégias que permitirão dar escala à mobilidade eléctrica, numa altura em
que o tema está em análise pelo Governo e vai assumindo lugar de relevo nas estratégias a nível europeu. Durante o evento uma exposição de veículos
e de sistemas de carregamento mostrou o que já permitem hoje os veículos eléctricos, com modelos à venda ou prestes a chegar ao mercado português

Conferência anual | A iniciativa
promovida pela APVE teve lugar em
Cascais. Além dos debates, houve também
um exposição de veículos eléctricos.

7 áreas prioritárias para relançar a mobilidade eléctrica
Falta de financiamento e ausência de um modelo de negócio sustentável comprometeram a Estratégia de Mobilidade Eléctrica que
tinha sido definida, mas a APVE acredita que há oportunidades para relançar o sector e aproveitar o seu potencial de crescimento
Jorge Vasconcelos, presidente da
Associação Portuguesado Veículo
Eléctrico (APVE) aproveitou o encerramentodaconferênciaparafazer o balanço do desenvolvimento
do sectore do seu potencial. “Conseguimosterumanoçãomaisclara
doqueosectorsignificajáhojepara
Portugal, no emprego, a nível económico e de investigação. Não é
umarealidademarginal,ébastante
vivae comumataxade crescimento extremamente interessante”,
afirma.
Mesmo reconhecendo que nem
tudocorreubemnaprimeirafasede
implementação da estratégia de

Mobilidade Eléctrica, definidaaindapelo anterior Governo, aAPVE
acreditaque existe umaoportunidadeparaaproveitaroinvestimentofeitoesugereacriaçãodeumObservatório daMobilidade Eléctrica
quepossaficarencarregadodeproceder a análise dos resultados da
FasePilotoeàmonitorizaçãodafase
seguinte. AAssociação disponibiliza-separaassumirimparcialmente
essepapelseoGoverno,osMunicípios e os agentes económicos o entenderem e proporcionarem o necessárioapoioàsuaconcretização.
Apardesterepto,aAPVEadmitequearevisãodoenquadramento

regulatórioqueestáemcursoconstituiumaoportunidadedeavaliaro
modelodemobilidadeexistenteea
qualidadedainfra-estruturaeidentificou 7 áreas prioritárias pararelançaramobilidadeeléctricaeaproveitardeformainteligenteoseupotencial de alavanca para o crescimento sustentável:
1) Encerrar rapidamente a fase
piloto,definiroenquadramentodo
mercado de mobilidade eléctricae
decidirofuturomodelodenegócio
dainfra-estruturadepostosdecarregamento herdadadafase piloto;
2) Definir uma estrutura de incentivos que sejaatraente, eficien-

te, transparente e estável;
3)Apoiariniciativasmunicipais
no âmbito damobilidade eléctrica
e articularessas iniciativas àescala
nacional, envolvendo os sistemas
de transporte público e o sistema
eléctrico;
4) Utilizar as frotas públicas
comoalavancadamobilidadeeléctrica,substituindoveículosobsoletos e ineficientes porveículos eléctricos através de contratos que se
traduzamnumareduçãoefectivada
despesapública;
5)Estabelecerumdiálogoaberto, regular e estruturado com os
construtoresdeveículoseléctricos

e alocadoras das diferentes tipologias com o objectivo de facilitar o
aproveitamento das vantagens
competitivasdePortugalnestaárea
e atrairinvestimento;
6) Promoveraformação de técnicoseespecialistasnasváriasactividadesrelacionadascomamobilidade eléctrica;
7)Apoiarainvestigaçãoedesenvolvimento,tantonosdomíniosespecíficosdastecnologiasdosveículoseléctricosedamobilidadecomo
na articulação entre a mobilidade
eléctrica,astecnologiasdeinformação e comunicação e as redes inteligentes de energia.

