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A mobilidade eléctrica esteve em debate numa conferência promovida pelo Negócios. Os carros eléctricos
estão prontos. O passo seguinte é massificar a comercialização. Especialistas dizem o que falta, com os

olhos postos nas baterias. Os jovens que fizeram perguntas são os consumidores do futuro

O futuro visto pelo futuro
Um destes dias o Marquês de Pombal poderá ficar silencioso
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CH RI STOPH ER BORRON I -BI RD, DI RECTOR DA G EN ERAL M OTORS

“Os carros de hoje fazem-me
lembrar os computadores
dos anos 80”
O dirigente da General Motors apontou o caminho da empresa
para o carro eléctrico e revelou a sua concepção do carro do futuro

Christopher Borroni-Bird é direc-
tor da General Motors para a área
das tecnologias avançadas e de no-
vos conceitos de veículos. O Negó-
cios não perdeu a oportunidade
dadapelaconferência“Generation
Mobi.e” e falou com ele sobre o fu-
turo dos automóveis.

O carro eléctrico não é propriamente 
um conceito novo. Como explica  o res-
surgimento desta tecnologia no sector 
automóvel ? 
O carro eléctrico foi inventado

hámuitotempo.Há100anosatrás
havia concorrência entre o vapor,
o eléctrico e a combustão interna
utilizando o petróleo. Esta última
ganhou à concorrência. O que
aconteceéqueagoratemosproble-
mas ao nível da energia e do am-
biente que nos estão a forçar a en-

carar o veículo eléctrico de forma
mais séria.

Como é que a General Motors está a en-
carar a questão? 
Eu diria que há muitos tipos de

veículos eléctricos, mas penso que
os podemos agrupar em três tipos
fundamentais.Háveículoseléctri-
cos “puros”, há o tipo de veículos
eléctricos de “fuel cell”, em que o
motor trabalha com energia que
vem de uma bateria eléctrica mas
estafuncionaàbasedehidrogénio.
Depois há um terceiro tipo de veí-
culoeléctricocomumaextensãode
autonomia, também conhecido
como “híbrido”. Especificamente
nas cidades, nós podemos ter que
pensarnumtipodeveículodiferen-
te em si mesmo e não só diferente
pelo facto de sereléctrico.

Mas o veículo eléctrico, tal como está 
a ser concebido, já é um veículo citadi-
no... 
Se pegarmos no veículo citadi-

no tradicional, ele pode ser dese-
nhado para as cidades, mas pode
circularemauto-estradas.Ouseja,
pode ter uma autonomia de 150
quilómetros,podesercapazdecir-
cularavelocidadessuperioresa100
quilómetros por hora e pesará à
voltadeumatonelada.Assim,sefi-
zermososcálculos,estetipodeveí-
culo requermuitaenergiadabate-
ria. O tipo de veículo que nós pen-
samos ser interessante para o uso
citadino é um veículo que só pode
serusado no centro das cidades.

O que faz dele um veículo de uso exclu-
sivo nas cidades? 
Nocentrodascidadesháproble-

mas de estacionamento e de tráfe-
go congestionado, por isso as pes-
soasnãoprecisamnemconseguem
circular a grandes velocidades. O
veículo só precisa de viajar a velo-
cidadesarondaros40quilómetros
por hora e só precisa de fazer 40 a
50 quilómetros por dia. Desta for-
masó pesará400 ou500 quilogra-
mas e, assim, em vez das bateria
gastarem 20 kw/hora só gastam 5
kw/hora.

No fundo adapta-se o veículo à utiliza-
ção que se lhe dá... 
Sim.Trata-sedeumveículoque

só pode ser utilizado nacidade. Os
carros citadinos tradicionais, são
carrosquesãobonsparautilizarna
cidade,mastemacapacidadedeser
utilizados naauto-estradaporisso
têmmuito mais capacidades. Mas,

porque têm essas capacidades ex-
tra, são mais pesados e mais caros.
Porisso, euacho que háumaopor-
tunidade paraconstruirumveícu-
lo que é muito mais pequeno que o
carro citadino tradicional, muito
maisleve,commenosautonomiae
melhor“performance”.

Mas como resolve a questão do tráfe-
go com esse veículo? 
Nós não podemos resolver o

congestionamento do tráfego fa-
zendoapenasoveículomaispeque-
no.Existemoutrasvariáveis.Tam-
bém temos que fazer com que os
veículoscomuniquementresi.Por-
que o congestionamento acontece
quando há carros demais no mes-
mo sítio e àmesmahora. Se os veí-
culos conseguirem comunicar en-
tre si, usando uma conectividade

Mobilidade eléctrica
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semfiosentãoépossívelutilizaras
estradas de forma mais eficiente,
semterque construirnovas. Tam-
bém se pode reduzir o número de
acidentes. Se os veículos conse-
guem comunicar entre si, então
tambémconseguemevitarqueco-
lidamentresi.Eseconseguiremco-
municar com os parques de esta-
cionamento então os tempos de
procura por lugares de estaciona-
mento pode serreduzido.

Assim,seolharmosparaascau-
sas dos congestionamentos nas ci-
dades,umaquantidadesignificati-
vadoscongestionamentossãocau-
sados ou poracidentes ou porpes-
soas que estão à procura de lugar
paraestacionar.Ambosessescasos
podemsermelhoradosseosveícu-
los puderem comunicar entre si e
com as infraestruturas.

Essa visão é algo futurista. Quanto 
tempo falta para que se torne realida-
de? 
Não é diferente da tecnologia

que temos para os computadores
estaremligadosàinternet.Euolho
para os carros de hoje e fazem-me
lembraroscomputadoresdesecre-
tária dos anos 80. Eram muito
grandes e não estavam ligados a
nada.Oqueédesafiantenãoéatec-
nologia em si, mas a implementa-
ção dessatecnologia.

Vê a autonomia destes veículos eléc-
tricos  a aumentar  durante os próxi-
mos anos? 
Há medida que a tecnologia for

avançando pode-se fazer uma de
duas coisas: outornamos o veículo
maisbaratooucommaiorautono-
mia.

FRANCISCO CARDOSO PINTO

franciscopinto@negocios.pt

A conferência “Generation
Mobi.E” que teve lugar no Ocea-
nário na passada segunda-feira
procurou analisar a questão da
mobilidade eléctrica pelos olhos
de quem vai usufruir dela de for-
maplena–asgeraçõesfuturas–e
procurou fazê-lo tendo em conta
vários aspectos relevantes. Um
deles é a evolução do carro tal
como o conhecemos por forma a
que consiga tirar o máximo pro-
veito das infra-estruturas que es-
tão emfase de construção.

Oprojectodemobilidadeeléc-
tricaque se encontraaserimple-
mentadoincluiumsegmentoape-
lidado de “Mobicar”, que a orga-
nização da conferência define
como “uma plataforma de inves-
tigaçãoedesenvolvimentodeno-
vas gerações de veículos” que
“permitirá desenvolver novas
competênciasnaindústriaeesti-
mularnovosmodelosdenegócio,
nalógicadoveículocomoumser-
viço”.

Paradiscutirotemaforamreu-
nidosàmesmamesadediscussão
agentes dos mais variados secto-
resligadosàindústriaautomóvel.
Desde representantes do Centro
para a Excelência e Inovação na
Indústria Automóvel (CEIIA), a
profissionais da INAPAL Plásti-
cos(fornecedoradaAutoeuropa),
passando por académicos de fa-
culdadesdeengenharia,todosde-
ram o seu contributo para a dis-
cussão fosse proveitosa.

O objectivo foi, assim, debater
soluções de vanguarda e de que
forma essas soluções podem ser
potenciadasnumaplataformade
colaboraçãoqueestimuleaindus-
trialização de novas gerações de
veículos.

O carácter pioneiro da expe-
riênciaportuguesademobilidade
eléctrica oferece aos agentes do
sectorautomóvelportuguêsuma
vantagem que não deve ser des-
perdiçada. Nesse sentido, a dis-
cussão deve ser fomentada, para
que as conclusões apareçam (ver
caixaao lado).

Ana Brígida

Como vê o modelo português que 
está a ser implementado em Portu-
gal pelo Mobi.E? 
Penso que estáadefiniraso-

lução do carro eléctrico como
umasoluçãoválidae,nessesen-
tido,estáacriarumarededecar-
regamento.

Mas concorda com esta opção  de 
procurar cobrir o país todo com 
pontos de carregamento? 
Osestudosquenósfizemosre-

velaram que o sítio mais impor-
tantenoquetocaaocarregamen-
todasbateriaséanossacasa.Ose-
gundo mais importante é o local
detrabalho.Eoterceiromaisim-
portante são os centros comer-
ciais e outros locais com grande
aglomeradosdepessoas.Ossítios
ondeoscarrosestãomaistempo
parados são em casae no traba-
lho. Por isso é nesses dois sítios
que ainfraestruturade carrega-
mentoémaisprecisa.Porissoeu
não estou convencido de que os
veículos eléctrico “puros” sejam
asoluçãoindicadaparacondução
naauto-estrada.

Acha então que as atenções deviam 
estar centradas na construção de 
pontos de carregamento nas gran-
des cidades e não nas auto-estradas? 
Eu acho que a maioria das

pessoasqueestãoacomprarcar-
roseléctricossãopessoasquevi-
vem nas cidades. Penso que é
mais importante as pessoas te-
remacertezaque podemcarre-
garemcasaenotrabalhodoque
nas auto-estradas.

Como se exporta um modelo des-
tes para um país do tamanho dos 
EUA, por exemplo? 
Para os EUAeste é capaz de

não ser o melhor modelo. Os
EUA não têm os mesmos pro-
blemasdecongestionamentode
tráfego como na Ásia ou na Eu-
ropa,comaexcepçãodecidades
comoNovaIorqueouSãoFran-
cisco.Aquiloqueestãoafazerem
Portugal pode ser facilmente
aplicadoaoutraspartesdomun-
do, mas não acho que os EUA
fossemo locallógico.

Como explica então o sucesso de um 
carro como o Toyota Prius nos EUA? 
EunãoolhoparaoPriuscomo

umveículoeléctrico.Considero-
omaisumveículodecombustão
internamasmaiseficiente.Ocar-
ronuncaécarregado.Achoqueé
sóumaformamaiseficientedese
utilizaropetróleo.

“O que estão a
fazer aqui pode
ser aplicado a
outros países”

O que é dificil
não é a tecnologia
em si, mas
a implementação
dessa tecnologia.

Se os veículos
conseguem
comunicar entre
si então também
conseguem evitar
que colidam.

Não estou
convencido que
os veículos
eléctricos “puros”
sejam a solução
mais indicada
para condução
nas auto-estradas.
CHRISTOPHER BORRONI-BIRD
Director da General Motors

SESSÃO PARALELA “M OBI CAR”

Sector discute
novos conceitos
de veículos

I D E I AS - CH AVE

NOVAS GERAÇÕES
OBRIGAM À DIVERSIDADE
DA MOBILIDADE

Os futuros utilizadores obrigam a
que os projectos resultem em
produtos que ofereçam diversas
formas de mobilidade – carro,
mota, bicicleta ou outros.

PREOCUPAÇÃO
AMBIENTAL
Gerações futuras têm maior

consciência ambiental, pelo que a
aposta deve ser em materiais leves,
“verdes” e compósitos, assim como
sistemas inteligentes de
acumuladores de energia.

ESPAÇO PARA A
INOVAÇÃO DISRUPTIVA
Os utilizadores do futuro

são exigentes e criativos. Assim, a
ousadia tem que ser a regra nas
propostas e, consequentemente, o
espaço para inovações disruptivas é
maior.

2

1

3

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA
SESSÃO PARALELA “MOBICAR”

Objectivo é
desenvolver
novas
competências na
indústria e
estimular novos
modelos de
negócio na lógica
do veículo
como um serviço.
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FRANCISCO CARDOSO PINTO
franciscopinto@negocios.pt

Ohipotecardofuturoparacorri-
gir os erros do passado e do pre-
sente é muitas vezes apontado
comoumapráticarecorrenteem
Portugal.

As gerações futuras são mui-
to visadas mas pouco consulta-
das e foi precisamente esse défi-
ce de diálogo com os mais novos
que a conferência “Generation
Mobi.E”, organizada em parce-
ria pelo Negócios, pelo Centro
para a Excelência e Inovação na
Indústria Automóvel (CEIIA) e
pelo “Cluster da Mobilidade”,
procurou combater.

Os mais novos foram os acto-
res principais de um“espectácu-
lo”quetevecomoopalcooOcea-
nário de Lisboa e como actores
secundáriosresponsáveisdeem-
presasdasmaisvariadasáreasdo

sectorautomóvel,regulatório,da
energiaedastecnologiasavança-
das.

O programa contou com ses-
sõesdedebatecomtemasdefini-
dos (“MobiCar” e “Infra-estru-
turas e Território”), com inter-
venções de especialistas portu-
gueses e internacionais nas vá-
rias áreas, e foi apadrinhado pe-
los jovens que, no início da con-
ferência deixaram as perguntas
e, no final, fizeram questão de
deixar as sugestões.

Oscondutoresdofuturoserão
mais informados, mais conecta-
dos e mais conscientes ambien-
talmenteoqueostorna,também
aeles,emespecialistasquandose
falanumprojectocujopioneiris-
mo e inovação são muitas vezes
relevados e cujaprovaé aexpor-
taçãodomesmoparaoutraspar-
tes do globo.

A conferência da passada se-

Mobilidade eléctrica

Generation Mobi.E | Os sectores automóvel, regulatório, da energia e das telecomunicações estiveram em debate na conferência realizada no Ocenário de Lisboa.

CON F ERÊN CI A “GEN ERATI ON M OBI .E”

Objectivo: dar
a palavra aos que
(ainda) não têm voz

No processo de implementação da mobilidade eléctrica há
uma pergunta que ninguém quer fazer daqui a uns anos:
“Mas por que é que não perguntámos isto aos jovens”? Para
evitar erros passados, a solução é consultar os futuros adultos
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Uma temática muito
abordada no contexto
de reformulação do

centro das cidades e
optimização dos percursos
percorridos foi a questão do
“car-sharing”. A hipótese de
haver zonas definidas da cidade
onde haja veículos disponíveis
para as pessoas os utilizarem
consoante as suas necessidades
foi apontada por mais que um
interveniente como uma boa
solução para carro eléctrico no
futuro. Christopher Borroni-Bird
deixou mesmo a pergunta:
“Por que é que as cidades,
em vez de comprarem um
autocarro, não compram 20 ou
30 carros eléctricos?”

“Car-sharing”
cada vez mais
presente

gunda-feiraprocurouassimabor-
darosmaisdiversostemasrelacio-
nados com amobilidade eléctrica
e procuroufazê-lo sempre através
dos olhos daqueles que vão usu-
fruir de forma plena das valências
que o projecto proporcionará.

Os jovens presentes na confe-
rência tiveram a oportunidade de
se familiarizarem com as diferen-
tes facetas da mobilidade eléctri-
ca, comespecialenfoque no veícu-
loeléctrico..Mesmonãotendoain-
da a habilitação necessária para
conduzirem o veículo, os jovens
nãodeixaramdeo“experimentar”
e de perceberem como funcionao
processo de carregamento.

O objectivo da conferência foi,
assim, o de evitar erros passados
por não se consultar o futuro e,
nesse aspecto, com base no balan-
ço feito pelos vários intervenien-
tesamissãofoiconseguida.Seofoi
ou não, só o futuro o dirá.

Ana Brígida

FRANCISCO CARDOSO PINTO
franciscopinto@negocios.pt

Portugal oferece boas condições
para servir de “laboratório vivo”
paraaexperiênciadamobilidade
eléctrica.Àreduzidadimensãodo
território – as distâncias entre as
principais cidades são apontadas
pelos especialistas como favorá-
veis ao teste de soluções de mobi-
lidadeeléctrica–alia-seapropen-
sãodosportuguesesparaainova-
çãoeestãoreunidososingredien-
tes parafazer de Portugal um es-
paçodetesteeexperimentação.

Sob esse ponto de vista, a mo-
bilização de 25 municípios por
todo o País para integrar a Rede
Piloto da Mobilidade Eléctrica é
paradigmática da abertura de
Portugalparaencontrarnovasso-
luções. E que, inclusivamente, já
levou à celebração de parcerias
com empresas internacionais de
referência.

As cidades são, de resto, apon-
tadas pelos especialistas como o
local de eleição para os veículos
eléctricoscircularem,umavezque
é nesses espaços que a poluição
(atmosférica e sonora) é mais si-
gnificativa.Abaixaautonomiados
veículostambémcontribuiparao
caráctercitadinodosmesmos.

Opaineldedebatecontoucom
intervenientes pertencentes às
grandesconstrutorasautomóveis,
empresasde“software”,decomu-
nicaçãoeescritóriosdeadvogados,
entreoutros.

As conclusões alcançadas fo-
ram variadas (ver caixa ao lado),
comdestaqueparaofoconoutili-
zadorenquantoumacaracterísti-
ca-chave no processo de imple-
mentação damobilidade eléctri-
ca, e autilização dos futuros mo-
delos de negócio resultantes da
nova realidade enquanto ferra-
mentas de gestão e planeamento
doterritório.

Cidades são
habitat natural do
veículo eléctrico

I D E I AS - CH AVE

ENFOQUE NO UTILIZADOR
As novas gerações obrigam a que
o enfoque primordial seja dado aos
utilizadores. Esta característica foi
apresentada como chave para a
democratização de serviços através
da plataforma Mobi.E.

FERRAMENTA DE GESTÃO E
PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO
Os modelos de negócio resultantes
da experiência, se construídos de
acordo com uma perspectiva da
mobilidade como um serviço
integrado, serão também
importantes ferramentas de gestão e
pleaneamento do território – uma
exigência das gerações futuras.

PRINCIPAL ACTIVO:
A INFORMAÇÃO
A informação gerada pela rede será,
por si só, um activo e uma fonte de
novos serviços. Toda a informação
gerada pela interacção dos
utilizadores com a rede é um
importante activo desta e significa
a mudança de paradigma segundo
a qual as novas gerações deixam
de ser apenas utilizadores de
informação para passarem a ser
também produtoras.

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
A preocupação com o ambiente é
mais vincada nas gerações futuras,
pelo que a evolução do modelo de
negócio para a integração da
perspectiva de “consumos evitados”
será uma das áreas a explorar.

ESPAÇO DE CRIAÇÃO
DE NOVAS SOLUÇÕES
O sistema Mobi.E é uma plataforma
sobre a qual se construirão novas
soluções tecnológicas e aplicações,
com o objectivo de responder às
necessidades das gerações futuras.

PORTUGAL: ESPAÇO DE TESTE
E EXPERIMENTAÇÃO
Olhar para Portugal como um espaço
de teste e experimentação
envolvendo os agentes do território e
os utilizadores e comunidades locais
será um elemento distintivo, que
permitirá testar soluções para os
mercados internacionais.

CONCLUSÕES DA SESSÃO “INFRA-
-ESTRUTRAS E TERRITÓRIO”

As cidades são
apontadas pelos
especialistas
como o local
de eleição para
os veículos
eléctricos
circularem.

Os condutores
do futuro serão
mais informados,
mais conectados
e mais
conscientes
ambientalmente.
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PAI N EL “ TECH N OLOGY M OBI .E”

Êxodo rural
e população
envelhecida
justificam
aposta

Em 2030 haverá mais 1,5 mil milhões
de pessoas a viver nos centros
urbanos. Êxodo obriga a mudanças

Seháumpontocomumatodosos
intervenientes do painel “Te-
chnologyMobi.E”,compostopor
especialistasinternacionaisena-
cionais, é o da causa que justifica
a necessidade de reformar a for-
macomo nos deslocamos.

De acordo com o director da
General Motors, Christopher
Borroni-Bird, dentro de 20 anos,
60% da população mundial resi-
diráemcentros urbanos. Actual-
menteonúmerositua-seporvol-
tados50%,masdentrodemenos
de20anososcentrosurbanoste-
rão que albergar, sensivelmente,
mais 1,5 milmilhões de pessoas.

Este dado, aliado ao facto de a
populaçãoestarnumprocessode
envelhecimento – 16% da popu-
laçãoestaráacimados65anosem
2050–levaaqueasnecessidades
de optimização dautilização que
sefazdaestradasurbanas(comas
consequências que isso acarreta
ao nível dos acidentes e da segu-
rança) seja, cada vez mais, uma
prioridade.“Ascidadesprecisam
de melhores condições para as
pessoas se deslocarem”, afirma
Borroni-Bird. Não só porque são
cada vez em maior quantidade,
mas porque a sua capacidade de
locomoção é cadavez mais dimi-
nutacomo avançardaidade.

Ocarroeléctricoéapenasuma
partedesseplanodereformularo
transporte urbano e procurares-

ponderàspreocupaçõesdeíndo-
leambientalassimcomocomba-
ter a dependência de uma maté-
ria-prima que está reconhecida-
mentenumprocessodiminuição
das reservas existentes. Segundo
dados fornecidos por Bastian
Fischer, da Oracle, desde 2008
que o número de campos de pe-
tróleo em produção está a dimi-
nuir, sendo previsível que, em
2030, seja menos de metade da-
quele que se verificavaem2008.

As cidades aliam, assim, as
preocupações ambientais à ne-
cessidade de combater a depen-
dênciado petróleo.

Mobilidade eléctrica

NOME Christopher Borroni-Bird
EMPRESA General Motors

O director da General Motors para
a área das tecnologias avançadas
e novos conceitos de veículos centrou
a sua intervenção na mobilidade
urbana do futuro. O dirigente
apontou duas principais causas para
a necessidade de reinventar a forma
como nos deslocamos nas cidades:
o crescente êxodo rural que se
verifica a uma escala global
e o envelhecimento da população.
De acordo com os dados
apresentados por Borroni-Bird, em
2030, 60% da população mundial
residirá em centros urbanos. Em
2050, apenas 6% da população
mundial terá menos de cinco anos.
Com base nestes dados, o director
da GM defende que os novos veículos
citadinos serão movidos
exclusivamente a energia eléctrica
(por razões ambientais), serão mais
pequenos, terão baixa autonomia
(porque não necessitam de mais)
e terão a capacidade de comunicar
entre si e com as infra-estruturas por
forma a optimizar a utilização que se
faz das estradas e evitar
os acidentes.

O CO N TRI B U TO DA TE CN O LO G I A PARA O D E BATE

RE I N VE N TAR
A MOBIL IDADE
URBANA

NOME João Silva Marques
EMPRESA Siemens

“As redes inteligentes são
elementos chave da mobilidade
eléctrica”. Com esta frase, João Silva
Marques definiu o contributo
da Siemens para a implementação
da mobilidade eléctrica em Portugal.
As redes inteligentes, caracterizadas
por terem um fluxo de energia bi-
direccional, fazendo com que os
consumidores deixem de ser apenas
consumidores de energia para
passarem a ser também produtores.
Nesse sentido, Silva Marques advoga
a necessidade de um novo
paradigma da mobilidade eléctrica
assente na exploração da capacidade
instalada em Portugal ao nível das
energias renováveis.
Essa aposta portuguesa nas energias
renováveis foi, de resto, apontada
pelo dirigente como “a razão para
a Siemens ter aderido ao programa
Mobi.E” e para a escolha da filial
de Portugal para liderar o “cluster”
do sudoeste europeu (composto
pela Bélgica, França, Grécia, Itália,
Espanha e Suíça).

“ S M ART G RI D S”
SÃO ELEMENTOS
CHAVE

NOME Bastian Fischer
EMPRESA Oracle

O vice-presidente da Oracle para
as “utilities” fez uso de uma
comparação que, além de ilustrativa
do que é a rede Mobi.E, é sintomática
da capacidade de inovação dos
portugueses em áreas de vanguarda.
“Para nós, o acto de carregar um
veículo no posto de carregamento
é semelhante ao de levantar dinheiro
num comum multibanco”.
A rede de multibanco (sistema
concebido por portugueses) foi assim
utilizado para avaliar a rede Mobi.E.
Em ambos, Fischer defende que o
enfoque no utilizador que deve estar
por trás de todo o processo de
implementação da rede deverá ser
especialmente vincado. Porque o
aspecto mais importante é que, “no
fim do dia, o cliente não quer saber
a complexidade por trás do sistema”.
As semelhanças são várias. “Se uma
pessoa estiver a levantar dinheiro
de um multibanco não está
necessariamente a fazê-lo numa
caixa do seu banco”, e é esta
capacidade de ter vários operadores
sem que isso signifique dificuldades
acrescidas para os utilizadores que
Fischer ressaltou.

S E M E L H AN ÇA
ENTRE MULTIBANCO
E MOBI .E

Cinco especialista de áreas ligadas à tecnologia deram o seu contributo
para que a discussão fosse o mais fundamentada e proveitosa possível

FRANCISCO CARDOSO PINTO e ANA BRÍGIDA Fotografia

As cidades
precisam
de melhores
condições para
as pessoas se
deslocarem.
CHRISTOPHER BORRONI-BIRD
Director da General Motors
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PAI N EL “POLI CY M OBI .E”

Mobi.E:
inovador por
definição
e concepção

Oliveira Neves defende que
modelo representa “inversão
completa do paradigma” do sector

Dasconclusõesdecorrentesdas
discussões relativas à “policy”
querodeiaomodeloportuguês
demobilidadeeléctricaháuma
que se parece sobrepor às res-
tantes:ainovaçãoqueopróprio
modelo comporta não se resu-
me ao facto de ser pioneiro no
quadro europeu, mas também
porqueaconcepçãodomodelo
obedece a regras também elas
inovadoras.

Rui OliveiraNeves, advoga-
dodaMoraisLeirão,GalvãoTe-
les, Soares da Silva & Associa-
dos destacou o aspecto inova-
dornaconcepção do modelo.

O quadro legal e regulatório
que sustenta o actual modelo
português de mobilidade eléc-
tricafoidestacadopeloadvoga-
docomosendoumexemplode
um modelo potenciador da
concorrência, uma vez que é
compostopor“serviçoseinfra-
estruturas sem condiciona-
mentos ou desincentivos eco-
nómicos de acesso”.

Do ponto de vista da rede
propriamentedita,OliveiraNe-
ves não deixou de referir a im-
portância da separação jurídi-
ca,funcionaledegestãoentrea
infra-estrutura e a exploração
darede. Parao advogado, “este
aspecto é absolutamente ino-
vador porquepermiteconcen-
traros‘players’decadaumadas

actividades na sua área, sepa-
rando infra-estrutura e explo-
ração”. Isto vai permitir que a
“mobilidade eléctrica tenha
uma plataforma à qual acede
qualquer comercializador de
electricidade”,adiantouoadvo-
gado.

Istolevaaqueaspessoasnão
saibamaquemacadamomen-
toestãoacomprarenergiaere-
presenta “uma inversão com-
pleta do paradigma do sector
eléctrico”.

Atransparência e a concor-
rência saem reforçadas com
este modelo.

NOME Gonçalo Quadros
EMPRESA Critical Software

Questionado sobre o que falta fazer
no sentido de conseguir um ainda
maior envolvimento das gerações
futuras, o líder da Critical Software
referiu que “o desafio principal é um
desafio de marketing”. Gonçalo
Quadros referia-se ao
desconhecimento que ainda existe
relativamente ao veículo eléctrico e
que leva as pessoas a terem alguma
ansiedade no que diz respeito à
autonomia. “As pessoas têm medo de
não chegar a casa”, referiu. Importa
por isso mudar mentalidades, para
além de mudar infra-estruturas.
O CEO da Critical Software aproveitou
uma conferência direccionada para
os jovens para enaltecer o papel
destes nas mais relevantes
transformações. Para Quadros, foi a
irreverência, a disrupção, a fraca
exposição a rotinas e a capacidade
de “pensar fora da caixa” que fez dos
jovens factores essenciais nas
grandes mudanças. Nesse sentido
Gonçalo Quadros ressaltou a
importância de, também na área da
mobilidade eléctrica, se dar
importância àquilo que as gerações
futuras pensam.

M ARKE TI N G
É O PRINCIPAL
DESAFIO

NOME Francisco Ferreira
EMPRESA Comissão Europeia

O assessor científico da unidade TIC
para os transportes da Comissão
Europeia aproveitou a sua
intervenção para revelar valores que
atestam a importância de encontrar
sistemas de transporte alternativos
aos baseados no petróleo. De acordo
com Francisco Ferreira, “a factura
anual da Europa com o petróleo
ronda os 210 mil milhões de euros”.
O sector dos transportes “emprega
mais de 10 milhões de pessoas na
União Europeia e representa mais de
5% do PIB da região”. Os números
apresentados ajudam a perceber a
importância do sector dos
transportes, e foi com base nessa
importância que Francisco Ferreira
apresentou a estratégia 20/20/20 da
Comissão Europeia. Em Dezembro de
2008 ficaram definidas três metas
para 2020 que almejam a utilização
de energia crescentemente limpa.
São elas: uma redução de 20% nas
emissões de gases com efeito de
estufa; o consumo de 20% de
energias renováveis do total de
energia consumida na UE; redução
de 20% na utilização de energia
primária.

2 10 M I L M I LH Õ E S
FACTURA ANUAL
COM PETRÓLEO

Q U ATRO
O LH ARE S

POLICY.MOBIE.E FOI UM DOS TEMAS
TEMAS EM DEBATE NO DECURSO
DA CONFERÊNCIA

António
Albuquerque.
coordenador
da unidade de
Micro Sistemas
da DG INFSO,
da CE.

José Mendes,
vice-reitor da
Universidade
do Minho.

Rui Oliveira
Neves, advogado
e docente da
Universidade
Católica
Portuguesa,
em Lisboa.

João Dias,
coordenador
do GAMEP
(Gabinete de
Apoio à
Mobilidade
Eléctrica).

40% do nosso
défice externo
resulta da
importção
de energia
primária.
JOÃO DIAS
Coordenador do GAMEP

FRANCISCO CARDOSO PINTO franciscopinto@negocios.pt

O modelo
português
de mobilidade
eléctrica
obedece a regras
inovadoras.
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EmentrevistaaoNegócios, o direc-
tor-geral da Siemens para o sector
daenergia,JoãoSilvaMarques,ex-
plicaaestratégiadaempresaparaa
mobilidade eléctrica.

Qual tem sido o papel da Siemens nes-
te processo de implementação da mo-
bilidade eléctrica? 
ASiemensfarápartedoforneci-

mento dainfra-estruturade carre-
gamento dos automóveis, de acor-
do com o protocolo que assinámos
comoMobi.E.Somosmembrosdo
consórcio Mobi.E. Além disso, já é
umfacto que estamos aincluirtec-
nologia Mobi.E dentro do mundo
Siemens.

É uma pareceria proveitosa para am-
bas as partes... 
Sim. E, nesse aspecto, Portugal

pode serum projecto-piloto auma
escala já totalmente integrada. É
umpaíscomumadimensãojásufi-
cientementegrandeparaqueosre-
sultados que aqui são obtidos te-
nhamumsignificadoimportante,e
para que sirvam de exemplo para
aquiloquesevaipassarnoutrospaí-
ses. Para além disso, faz parte do
“business”daSiemensemPortugal
acompanharastendênciase,dessa
forma, sermos uma das alavancas
da modificação e transformação
queénecessáriaparaqueopaíspos-
saprogredir.

Poroutroladoéimportantepara
as empresas emgeral, emPortugal,
nosentidodecriarsubstitutospara
outrasáreasdeactividadequeseca-
lhar estão adesaparecer. Portanto,
trata-sedecriaralgocomaquiloque
éendógenodecá,nomeadamentea
produção de energias renováveis, e
utilizá-lo da melhor forma, neste
caso na mobilidade eléctrica. No
fundooqueestamosaquiatentarfa-
zeréumprocessodesubstituiçãode
combustíveisfósseiseproduçãofós-
silnaáreadaenergiaedeveículosde
combustão interna por veículos
eléctricos. Isto vai trazer oportuni-
dades atodas as empresas que qui-
seremacompanharestamudança.

O carro eléctrico é o carro do futuro? 
Não temos qualquer dúvida

quantoaisso.Detodasasexperiên-
cias que estamos afazer, e convém

referir que estamos na “infância”
deste projecto, podemos dizer que
osresultadossãomuitorecompen-
sadores.Eugostosempredefazero
paraleloentreoqueeraumtelemó-
vel no início dos anos 90 e o que é
hojeumtelemóvelqueémuitomais
queumtelemóvel.Todosos“featu-
res” que serão possíveis no carro
eléctrico representam uma evolu-
çãomuitosemelhanteàdotelemó-

vel. É essa a visão que devemos ter
eécombasenessavisãoqueacredi-
tamosnocarroeléctrico,paraalém
detodasasnecessidadesquetemos
ao nível de sustentabilidade das
nossas cidades e dos nossos países.

O que falta para ser o carro do presen-
te? 
Nósprecisamosdepassarparaa

massificação.Eujáouvidecenários

optimistasapessimistasemtermos
de massificação do carro eléctrico,
e está muita coisa dependente da
evoluçãodatecnologiadasbaterias,
dacapacidadedecarregamentosrá-
pidos, mas, como disse, estamos
ainda no início. Na Siemens já cir-
culamosnumcarroeléctricoepos-
sodizerque,paraautilizaçãourba-
na, é um carro que possibilita um
tipo de condução extremamente

“relaxed” [relaxada].

Onde se insere a mobilidade eléctrica 
no contexto da aposta  portuguesa nas 
renováveis? 
O carro eléctrico poderá ser o

“nextstep” que tornarámais apro-
veitável todo este esforço que hoje
emdia,decertamaneira,éumpou-
co criticado, porque requer ainda
umreforçodeapoiofinanceiropara
que sejaviável. Mas as pessoas têm
quepensarénolongoprazo.Temos
quepensaréoqueseráopaísdaqui
a10anosedaquia20anos.Nanos-
sa opinião este é um caminho que
viabilizará todo o esforço na ener-
giaeólica. É umaquestão de evolu-
ção datecnologia. Mais nada.

Sendo o carro eléctrico um carro emi-
nentemente urbano faz sentido insta-
lar postos de carregamento noutros si-
tos que não nas cidades? 
Eudiriaque no finalseráo mer-

cado a dizer o que quer. Diria que
nestafase é muito mais necessário
terpostosdecarregamentonacida-
de,emzonasondesejapossívelpar-
quearo carro de formaconfortável
e sem ser vandalizado. Mas para
aqueleutilizadorqueestánolimite
da autonomia, um posto de carre-
gamento, porexemplo emAveiras,
faz todo o sentido. Aideia é ir alar-
gando este raio de acção. Depois, a
evoluçãodatecnologiadasbaterias
vaipermitiraumentaraautonomia.

Acredito que as coisas vão evo-
luirde formanatural, e aquinão há
que ter pruridos. Esta é uma opor-
tunidade paraaindústriaautomó-
vel europeia. São tecnologias de
substituição, não são de disrupção,
oquevaipermitirutilizarosnossos
meios endógenos e não podemos
nuncaesquecerasituaçãogeopolí-
ticaassociadaaopetróleo,queéum
dos calcanhares de Aquiles da Eu-
ropa.

Quão longe é que acha que estamos da 
visão de um  Marquês de Pombal silen-
cioso?
Cincoanos.Acreditoquedentro

decinco anosjáteremosumapene-
traçãomuitofortedecarroseléctri-
cos.Éimpressionanteaadesãodas
pessoassemprequeexperimentam
umdestes veículos. FCP

J OÃO SI LVA M ARQU ES, DI RECTOR-G ERAL DA SI EM EN S

“Em cinco anos teremos um
Marquês de Pombal silencioso”
Responsável da Siemens para o sector da energia acredita que o carro eléctrico está
pronto para a massificação. Um passo dependente da evolução tecnológica das baterias

Mobilidade eléctrica

Ana Brígida

Para a
utilização
urbana, é um
carro que
possibilita
um tipo de
condução
extrema-
mente
“relaxed”.

Para aquele
utilizador
que está
no limite da
autonomia,
um posto de
carrega-
mento
em Aveiras,
faz todo
o sentido.
JOÃO SILVA

MARQUES

Director-geral

da Siemens
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