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novos modelos eletrificados

lodos os modelos el6lricos e hibridos a venda ern Portugal
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O que o ano de 2O2O resetva
pata a Mobilidade El6tfica?

mobilidade ele[rica

Henrique 55nchez
Presidente da UVE - Associaq6o
Utilizadores Veiculos Eletricos

Com o aproximar do final do anoja podemos fazer um peque-
no balanqo do que foi2019 e das perspetivas para 2020.

Vendas de vefculos el6tricos
Este ano todos os recordes de vendas foram novamente batidos,
quer no que respeita aos veiculos 100% eldtricos (BEV - Battery
Electric Vehicles), quer aos veiculos hibridos plug-in (PHEV - Plug-
-in Hybrid Electric Vehicles). Faltando apenas poucos dias para
fecharmos o ano, estes s6o os ntmeros atuais das vendas de li-
geiros de passageiros:
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Vendas de BEV+PHrV em Poft!Bal {201:-2O19}

ram beneficiar desse mesmo incentivo em 2020, tendo adiado
a sua aquisigSo para o m€s de janeiro, visto que est5 confirmada
a sua renovagSo e at6 um ligeiro reforEo dos incentivos para o
ano de 2020.

Tesla e Nissan continuam na lideranea das vendas de veiculos 1 00%
el6tricos em Portugal.

Estas duas raz6es indiciam que o ano de 2O2O promete arrancaI
com um almento significativo das vendas de veiculos eletricos
em Portugall Muito desse aumento de vendas dever-se-a, nao so
pelas raz6es referidas, mas tambem pelo langamento de varios
novos modelos de veiculos eletricos no decorrer do proximo ano.

Novas marcas e novos modelos a chegarem
ao mercado nacionalem 2O20
A partir de 2020 serSo poucos os fabricantes de vefculos auto-
moveis que n5o far5o lanqamentos de modelos 100o/o el6tricos,
com mais autonomia e com preEos cada vez mais ajustados 5

realidade do mercado portugu6s.
As cinco grandes novidades nos modelos 100o/o eletricos serSo
o DS3 Crossback e-Tense, o Opel e-Corsa, o Seat Mii electric, o
Volkswagen lD3 e o Peugeot e208, marcas muito populares em
Portugal.

DS3 Crossback e-Tense.
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A diminuiqSo do ritmo de crescimento das vendas de veiculos
BEV e PHEV em novembro tem uma raz6o muito forte: a ind(stria
automovel serS sujeita a pesadas multas a partir de 2021. Cal-

cula-se que poderSo atingir os 32.000.000.000€ (trinta e dois
mii milh6es de euros), com base nas emiss6es da totalidade
dos veiculos vendidos durante o ano de 2020, que estar5o su-
jeitos a um maximo de 95 g/km. Por isso, as vendas dos veiculos
eletricos tOm sido adiadas por algumas marcas, especialmente
neste 0timo trimestre do ano, para o inicio de 2020, para dimi-
nuirem o valor total de emiss6es da respetiva maTca.

Adiciona mente, os incentivos do Estado para a aquisiqao de vei-

culos eletricos encontram-se esgotados para o ano em cu[so.
Muitos dos potenciais compradores de veiculos eletricos espe-
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Opel e-Corsa

Seat Mii electric,
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Volkswagen lD3.

Peugeot e208.

Outras ma[cas apresenta[eo modelos
renovados, com mais potencia, com
mais autonomia, ou ampliam
a oferta ja existente.

S5o os casos do Nissan

Leafe+, do VW e-UP,

do Tesla Model Y
e do Volvo XC40.

lniciado ha cerca de '1 0 anos, o Projeto Piloto parece, finalmente,
aproximar-se do seu fim.
Este Projeto, por muitos conhecido como Rede MOBl.E, foi na ver-
dade lm Projeto Piloto que deveria ter durado um ano e meio,
e que, pelas mais diversas [az6es, se foi arr-astando durante o
tempo.
Na Cimeira Portugal Mobi Summit, Tecentemente reaiizada, foi
anunciado o fim do Projeto Piloto atraves do lanqamento do con-
cutso para a concessao dos PCN - Postos de Carregamento Nor-
mal, instalados na via pLtblica, portanto em espaqos publicos de
acesso publico, os Liltimos que faltavam ser concessionados a

operadores privados. O prazo anunciado para a conclus6o deste
concurso e para o inicio desta concessAo e ate ao final do primei-
ro semestre de 2a20.
Esta concessao dos postos da rede piloto aos diversos OPC -
Operadores de Posto de Carregamento devera ser um catalisa-
dor ha muito necessario para que a Rede Publica de Carregamen-
to passe a funcionar em pleno, seja fiavel e atinja a capilaridade
necessaria e ha muito exigida pelos utilizadores de veiculos ele-
tricos.

A UVE - Associaqao de Utilizadores de Veiculos Eletricos defende
o modeio atual da Mobilidade Eletrica em Portugal, tal como faz
questao de o referir em todas as suas intervengoesjunto da tu-
te a e diversas enlidades relacionadas com a Mobilidade Eldtrica

em Portugal.

Contudo, e urgente resolver as principais dificuldades, ineficien-
cias e bloqueios da atlal Rede Publica de Carregamento. Para tal,
e no seguimento do "Manifesto - O Estado da Rede", publicado
em julho deste ano, a UVE foi convidada peio CEiiA - Centro de
Excel€ncia para a lnovaESo da lndristria Automovel para, em
conjunto, auscultarem os diversos agentes da fileira da Mobili-
dade Eletrica em Portugal.
O objetivo do Grupo de Trabalho UVE/CE|iA e que, ja no inicio de
2020, sela submetido, junto da tutela, um documento com as
propostas que forem consideradas necessarias para a fiabilida-
de da Rede P(blica de Carregamento, para o seu alargamento a

todo o territorio nacional, para a sua eficiente uti izaqSo por par-
te dos utilizadores de veicu os eletricos, bem como ajustada aos
restantes agentes da Mobilidade Eletrica em Portugal.
A mudanga de paradigma nao e mais uma utopia, ou uma moda,
trata-se de uma necessidade, que passa pela responsabilidade
de cada um de nos de fazer parte dessa mudanca. :,
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