
I\/obitidade eldtrica

Mudardeulda
E mais do que a mera decisao de ter um veiculo I000/o eletrico.

Para Marcos e a familia, a mobitidade eletrica 6 um modo de vida,

Mas a rotina matinal nao 6 muito diferente da de quem tem um

veiculo a combustflo.

andra, a mulher de
Marcos, nio trabalha
h6 dois anos para
ter mais tempo para
Gabriel (o filho mais

velho, de quatro anos) e para
Maria Rita, que jA fez um ano.
Marcos, que coordena em
Lisboa uma equipa de sistemas
de informag5o num dos
maiores grupos bancdrios
nacionais, tenta sair de casa
(na zona de Sesimbra) antes
das OThOO se for de carro.
Qual? O seu autom6vel de
sonho, um Tesla Model X, que
tem sete lugares para levar
i vontade toda a familia.
Se ndo chover ou achar que 6
mais conveniente, vai de mota,
tambEm ela el6trica (uma
Vectrix), e ai usa um percurso
que, n5o obstante ter mais
trinsito, 6 mais curto. Assim,
pode sair de casajd pelas
O8h3O, porque neo sofre tanto
com o trdnsito (demora 25
minutos a ir e outro tanto para
voltar). De Tesla, dependendo
do trdnsito, saindo cedo gasta
3O a 4O minutos para cada
lado. J6 Sandra usa o BMW i3
REr da familia, um eletrico
com extensor de autonomia

para levar Gabriel i escola
todas as manh6s, no que s5o
15 a2O quil6metros di6rios,
o que perrnite s6 carregar o
i3 na garagem da sua vivenda
uma vez por semana.
Marcos, aofazer 60a1OO
quil6metros por dia de
Vectrix ol Tesla, carrega nos
dias em que usa os veiculos.
"n algo rotineiro: quando
chego a casa, adiciono a
tarefa de colocar a carregar
na nossa garagem, algo que
leva menos de um minuto."
E quanto € que custa esse
uso? A estimativa de Marcos
num m€s normal envolve
(tem mesmo uma folha de
c6]culo) 65 c€ntimos a cada
100 quil6metros com a
Vectrix, ou seja, 15 viagens
com a scooter el6trica de ida
e volta a Lisboa custam seis
euros em eletricidade (9OO

quil6metros). Ji de Tesla
ModelX, dez viagens de ida e
volta a Lisboa custam 20 euros
(1OOO quil6metros).
A familia chega a percorrer
tr€s mil quil6metros mensais,
algo que custa em eletricidade
durante a noite (a tarifa
bihordria sai-lhe mais

barato) cerca de 46 euros.
"Em combustiveis f6sseis
deveria gastar cerca de 3OO
euros." Como raramente
usa postos priblicos (s6 para
viagens maiores), Marcos
n5o tem sofrido com o
aumento do nflmero de carros
el6tricos a ocupar postos
de carregamento.
A paixio pelo "maravilhoso"
mundo da mobilidade
el6trica comegou h5 dez
anos. Os motivos foram
"econ6micos e ecol6gicos".
Sempre se interessou pelo
tema da sustentabilidade.
Em 2O08, com a chegada da .

Vectrix a Portugal, estudou a
hip6tese de comprar a scooter
100% el6trica e comegou,
assim, umaaventura que
iria erradicar os veiculos
a combust6o da sua vida.
A adaptagio "foi ficil, mas
sem as deslocaq6es para
abastecer, porque carregava
em casa". Fez atd 2Oll 52 mil
quil6metros com uma Vectrix,
altura em que a substituiu por
outra com maior autonomia.
Marcos lembra os primeiros
tempos da mobilidade
eldtrica, com muitos a fazerem

perguntas. E ndo foi fdcil lidar
com oficinas que nio estavam
preparadas para avarias na
sua mota el6trica, "hoje n5o
6 assim". Lembra-se de fazer
viagens pelo pais, onde tinha
de pedir para carregar em
restaurantes, hot6is, juntas de
freguesia ou bancos. "Nunca

N/ u itas
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tive uma recusa, e era sempre
tema de conversa. Guardo
uma foto a carregar a mota
junto a uma arca frigorifica de
uma 6rea de servigo desses
tempos." Hoje os veiculos t6m
mais autonomia e h6 postos
priblicos e alguns rapidos.
Seguiu-se, em 2013, com a
mulher grdvida, para evitar as
viagens de mota, a compra do
seu primeiro carro el6trico,
tm Nissan Leaf de primeira
geragio. No caso do carro,
foi ainda mais ticil: "E um
carro como os outros, mais
silencioso e sem mudanEas,
ejd estava habituado a que
o meu veiculo carregasse
enquanto durmo." Para
flcat menos dependente da
autonomia limitada desse
Leaf, em2Oli avanqou para
umBMWi3REx, com 150
quil6metros de autonomia
el6trica e um gerador a
gasolina que carrega a bateria
em caso de necessidade.
Em 2O18, cumpriu o sonho
de comprar ttmTesla.
O Model X i€r tem autonomia
perto dos 5OO quil6metros.
Resultado? Leva mais de
265 mil quil6metros feitos
com energia el6trica.
A experi€ncia, diz, foi desde
o inicio fascinante. "Gostava
da novidade, da tecnologia,
da admiragAo dos outros
veiculos quando arrancava
num sem6foro", aproveitando
a potCncia el6trica mais
imediata. Uma das coisas que
tamb6m valoriza 6 a garagem
sem fumos nem 6leos.
"E extraordindrio, e a garagem
passou a ser uma dMsdo da
casa e sem criar problemas
respirat6rios."
L6 em casa estSo todos
rendidos, inclusive o pequeno
Gabriel, que adora ver as
portas do Tesla abrir como
asas de fa]c6o. Isso e "ver as
estrelas i noite", gragas ao teto
devidro doModelX.PA

soo
Mais de

postos de carregamento
MOB|.Eem Portugal

5
supercarregadores

daTesla no pais

Por 100 km gastamos:

€ 0,65 na mota Vectrix

€ 1,50 no carro BMW i3
€ 2 no carro Testa Model X

Demoramos

25 minutos
de mota,30-40
minutos de carro

270 000 km
feitos com energia

el6trica nos v6rios

vefculos
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