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Comunicado	de	Imprensa	
 

Os automóveis elétricos triunfarão e bem mais depressa do que se julga 

 

A Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos – UVE, saúda as declarações do 
Ministro do Ambiente e da Transição Energética sobre o futuro próximo dos carros com 
motor de combustão interna, movidos a gasóleo, assim como a ascensão dos veículos 
elétricos, uma das formas de a sociedade atual avançar para a descarbonização da 
economia, a eletrificação dos transportes e da mobilidade dos humanos, parte 
absolutamente necessária no combate atual às alterações climáticas e ao cumprimento 
das decisões da COP 21 tomadas em Paris e reforçadas na COP 24 em Katowice - Polónia, 
que Portugal subscreveu. 

No final do século XX, na década de 90, também foram poucos os que apostavam na 
fotografia digital e insistiam na longevidade da fotografia analógica. Todos nos 
recordamos como o império da fotografia analógica desabou em poucos anos levando 
à falência da Kodak com o despedimento de 170.000 trabalhadores e ao fim da 
fotografia analógica. Esta analogia serve para podermos antever as profundas 
transformações que os avanços tecnológicos têm provocado no desenvolvimento da 
sociedade. 

O alerta tem sido, por nós, UVE, sistematicamente difundido desde a nossa criação. Os 
motores de combustão interna não têm futuro pois são muito menos eficientes e mais, 
muito mais poluentes que os motores elétricos. O futuro é elétrico. Para muitos de nós 
é o presente e até o passado. Temos associados com mais de 200.000 km percorridos 
em veículo elétrico e com uma adesão aos veículos elétricos que já tem mais de uma 
década. 

Estamos conscientes que esta alteração não será imediata, até pela simples razão de 
que não existem baterias suficientes, nem os fabricantes de automóveis têm capacidade 
para produzir e fornecer os automóveis elétricos que a crescente procura por parte dos 
cidadãos exige. No entanto, sabemos que a adoção dos veículos elétricos será 
exponencial e disruptiva, e que as nossas cidades mudarão radicalmente em meia dúzia 
de anos, para bem de todos. Basta acompanhar o que já acontece na China e nas 
maiores cidades da Europa e do Mundo. 
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A UVE congratula-se com a visibilidade que o assunto está a merecer da comunicação 
social, dando-lhe a visibilidade e a importância que lhe demos desde a nossa criação. O 
debate e os diferentes argumentos sendo agora generalizados, permitirão que todos e 
cada um de nós possam tomar as suas decisões individuais, mais conhecedores e 
esclarecidos de todas as vertentes e implicações futuras que terão as nossas presentes 
opções, em termos da nossa mobilidade. 

Pela descarbonização da economia e eletrificação da mobilidade dos humanos. 

Salvemos o nosso Planeta. 

 

Saudações Elétricas, de preferência renováveis, 

 

 

Lisboa, 30 de janeiro de 2019 


