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PODER PARA 
AS FROTAS URBANAS
O projecto eBRIDGE apresenta uma 
abordagem holística, com uma visão 
que é clara: em direcção a um sistema 
de transportes com zero emissões de 
carbono. O projecto pode ser parte da 
solução, apoiando as cidades Europeias 
a alcançar as metas 2020 relativas 
ao clima e energia, combatendo a 
poluição e o congestionamento, 
melhorando assim a qualidade de 
vida urbana. O projecto eBRIDGE 
irá demonstrar que a integração de 
veículos eléctricos em frotas urbanas 

pode fazer a diferença, não só para 
os gestores de frota mas também 
para os utilizadores: através de 
soluções inovadoras para optimizar o 
desempenho da frota, com redução 
de custos e emissões, melhoria das 
competências operacionais e de 
atitudes, maior aceitação do utilizador,  
maior confiança e maior sensibilização 
para as novas tecnologias.

EM DIRECÇÃO A UMA 
REVOLUÇÃO “VERDE” 
NA MOBILIDADE 
Os grupos-alvo do projecto eBRIDGE 
têm o papel principal na transição 
para cidades mais sustentáveis. Os 
operadores de frotas, fornecedores 
de serviços de mobilidade, empresas 
privadas, decisores políticos e 
condutores serão envolvidos na temática 
da mobilidade eléctrica e nos seus 
benefícios para o transporte urbano. Um 
dos principais resultados do projecto 
será o eBRIDGE Start Up Kit, que inclui 
Directrizes e Ferramentas para auxiliar 
os actores-chave na integração dos 
veículos eléctricos nas suas 
frotas em toda a Europa.

UM PROJECTO 
INTELIGENTE 
QUE IMPULSIONA 
A MUDANÇA
A mudança de atitudes e de 
comportamentos consolidados é um 
desafio, que não beneficia da existência 
de barreiras de mercado adicionais 
como o elevado preço de aquisição dos 
veículos eléctricos ou a falta de pontos de 
carregamento. É por isso que sete cidades 
pioneiras, os chamados “Impulsionadores 
da Mudança”, estão a testar soluções 
inovadoras que permitam tornar a 
mobilidade eléctrica uma parte essencial 
do seu sistema de transportes urbano. Os 
diferentes contextos iniciais de cada um 
permitem obter uma vasta compreensão 
sobre como implementar frotas de 
veículos eléctricos em condições reais.
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Como podem as empresas privadas 
contribuir para uma mobilidade mais 
sustentável numa metrópole como Berlim?
DB FuhrparkService e a choice irão explorar 
o potencial de um sistema eléctrico de 
car sharing para a mobilidade urbana 
empresarial. O estudo de caso foca-se na 
frota e-Flinkster existente no Campus EUREF, 
um cluster empresarial e de investigação 
com mais de 40 empresas e cerca de 2.000 
funcionários. Flinkster é o serviço de car 
sharing da DB FuhrparkService, que opera 
uma frota total de 240 veículos em Berlim, 
dos quais 40 são eléctricos (desde 2013). Os 
veículos estão equipados com uma unidade 
RFID a bordo e podem ser acedidos através 
de um cartão disponibilizado ao utilizador. 
As reservas podem ser feitas online, através 
duma aplicação para smartphone ou por 
telefone. As experiências e atitudes face aos 
veículos eléctricos serão avaliadas através 
de inquéritos aos funcionários. Aspectos 
operacionais e económicos de gestão de 
frota no que respeita à mobilidade eléctrica 
serão avaliados através de entrevistas 
pessoais com os gestores de mobilidade das 
empresas que estão no campus. Com base 
nestes resultados, um atraente conceito 
de marketing será desenvolvido com vista 
a uma maior sensibilização para os veículos 
eléctricos e aumento da utilização dos 
serviços de car sharing eléctrico.
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ÁUSTRIA
Como convencer as pessoas que 
vivem em áreas com baixa densidade 
populacional a mudar da mobilidade 
individual para o car sharing? O 
sistema Caruso car sharing entre 
pares é uma boa abordagem para 
este desafio. Em cooperação 

com a FGM-AMOR, o estudo de caso 
Austríaco irá ajudar a resolver a actual 
falta de modelos através da introdução 
de ferramentas, recursos e materiais de 
informação para facilitar o car sharing, 
assegurando um funcionamento eficiente 
e apoiando os utilizadores para se 
adaptarem e sentirem confiantes com a 
nova opção de mobilidade. Até ao final 
do projecto, 18 empresas e municípios 
irão testar o car sharing eléctrico entre 
pares, tanto para fins pessoais como 
profissionais. Adicionalmente, o contacto 
regular com os utilizadores assegurará 
um feedback de confiança acerca da 
experiência de condução e permitirá a 
optimização da abordagem.
Um conjunto de materiais promocionais 
irá ajudar na sensibilização e na redução 
de equívocos sobre os veículos eléctricos.

Como conduzir diferentes empresas 
pela mesma “estrada verde”? CEAGA, o 
Cluster Automóvel da Galiza está a trazer 
a mobilidade eléctrica para perto dos seus 
funcionários com a sua iniciativa de car 
sharing empresarial. Durante um período 
limitado, um grupo seleccionado de 35 
empresas com diferentes características 
e necessidades de mobilidade terão a 
oportunidade de testar veículos eléctricos 
nas suas viagens empresariais. As primeiras 
empresas já testaram os veículos e os 
funcionários ficaram surpreendidos de 
forma positiva. Os parceiros locais CEAGA e 
INOVA irão analisar o potencial dos veículos 
eléctricos para a mobilidade empresarial. O 
uso dos veículos eléctricos será monitorizado 
periodicamente e o desenvolvimento de 
inquéritos para os funcionários irá ajudar a 
determinar a sua aceitação e as principais 
barreiras. Serão desenvolvidas medidas e 
incentivos para aumentar a taxa de utilização 
dos veículos em conjunto com as empresas 
participantes. Adicionalmente, os impactos 
do uso de veículos eléctricos partilhados 
dentro das frotas da empresa será também 
avaliado. Um relatório final permitirá ilustrar 
o grau de sucesso e extensão do uso de 
veículos eléctricos, os principais obstáculos 
e potencial para viagens empresariais, 
bem como os seus impactos ambientais e 
económicos.

VIGO

VALÊNCIA
PALMA
Pode o car sharing satisfazer as 
necessidades de mobilidade de 
profissionais, cidadãos e turistas? O 
serviço E:Sharing iniciou-se em 2011 
com esse objectivo, sendo a primeira 

experiência de car sharing eléctrico em 
Espanha. É explorado pela MOVUS na 
área metropolitana de Valência e está 
integrado com o transporte público e o 
sistema de partilha de bicicletas.
O estudo de caso irá validar e optimizar o 
modelo de negócio do serviço E:Sharing. 
Inquéritos de satisfação ao cliente e 
entrevistas a stakeholders irão permitir 
avaliar os impactes e oportunidades de 
transferência deste serviço.
Ao nível de políticas, o Instituto 
Valenciano de Competitividade 
Empresarial e a Direcção da Energia e 
Indústria do Governo das Ilhas Baleares 
irão cooperar para criar o Comité de 
Car Sharing Eléctrico das Ilhas Baleares, 
que visa promover a criação de políticas 
que favoreçam o serviço de car sharing 
eléctrico.

Como pode a cidade contribuir para ajudar 
as centenas de passageiros e cidadãos 
de Milão, que diariamente enfrentam 
o congestionamento e a poluição 
atmosférica?
A introdução de uma zona tarifada, a 
chamada “Area C” em Cerchia dei Bastioni, 
limitou o acesso dos veículos ao centro da 
cidade. A ATM viu este desafio como uma 
oportunidade de oferecer aos cidadãos 
de Milão uma solução de transporte 
disponível por toda a cidade e livre de 
emissões: os veículos 100% eléctricos da 
frota do serviço de car sharing GuidaMi.
Em colaboração com a Legambiente, 
o estudo de caso de Milão iniciou-se 
com a implementação de um inquérito 
interactivo ao utilizador que fornecerá 
dicas sobre as principais barreiras 
e potencial que este sistema de car 
sharing oferece.
Uma avaliação mais profunda irá 
revelar se, e de que forma, a zona 
tarifada influencia o comportamento de 
mobilidade dos cidadãos e a gestão da 
mobilidade em geral.
O estudo de caso irá utilizar ferramentas 
digitais para o marketing e para a 
sensibilização: o uso de blogs, redes 
sociais, uma campanha web 2.0 e a criação 
de uma aplicação e-sharing que permita 
reservar os veículos e oferecer sugestões.

MILÃO

LISBOA
Como podem os municípios enfrentar 
o desafio de tornar as suas frotas mais 
sustentáveis com sucesso? A Câmara 
Municipal de Lisboa e a Occam estão 
determinadas a encontrar as respostas 
a esta pergunta. O estudo de caso irá 
avaliar o potencial de utilização dos 

veículos eléctricos na frota municipal e de 
que forma este exemplo poderá incentivar 
uma maior penetração no mercado desta 
tecnologia. A análise da composição da 
frota e o seu desempenho serão avaliados: 
através da recolha de dados de caracterização 
da utilização, consumo de energia e 
custos. Serão desenvolvidos e avaliados 
diferentes esquemas de configuração 
da frota para definir qual a solução mais 
eficaz a ser implementada (e.g. pool de 
veículos vs utilizador individual). Os aspectos 
comportamentais de utilização da frota 
eléctrica serão analisados para compreender 
as opiniões dos utilizadores sobre os veículos, 
adequação às actividades diárias, entre outros. 
O município irá também desenvolver uma 
estratégia de comunicação para aumentar 
a consciencialização pública para os seus 
objectivos na área da mobilidade eléctrica.

Como tornar os seus funcionários 
entusiamados e confiantes com os veículos 
eléctricos?
Carmarthenshire County Council é a 
primeira autoridade de Gales a introduzir 
veículos eléctricos na sua frota e 
está a levar muito a sério esta tarefa: 
Carmarthenshire CC está a promover esta 
nova tecnologia entre os seus funcionários.
Apoiado pela Universidade de Cardiff, 
Carmarthenshire CC irá incentivar a 
ampla utilização dos veículos eléctricos 
recentemente introduzidos, entre os seus 
funcionários. O estudo de caso irá também 
considerar as eventuais repercussões 
comportamentais da vida profissional para 
a privada.
O progresso e eficiência das medidas de 
promoção serão monitorizadas através de 
dados de utilização dos veículos eléctricos.
Inquéritos a funcionários e entrevistas 
com gestores de frotas e utilizadores irão 
fornecer informações sobre os motivos a 
favor e contra o uso de veículos eléctricos, 
bem como sobre as barreiras e potencial 
para a integração e expansão de veículos 
eléctricos em frotas municipais.
Adicionalmente, é expectável que o estudo 
de caso crie maior interesse entre os 
maiores empregadores Galeses, que já têm 
ou que desejam estabelecer a sua própria 
pool de veículos eléctricos.

CARMARTHEN


