
A mobilidade é uma necessidade 
universal e um estímulo ao 
desenvolvimento económico. 
O congestionamento, má qualidade do 
ar, ruído e os constantes atrasos fazem 
parte das nossas rotinas comuns 
enquanto cidadãos urbanos, claramente 
reduzindo a qualidade de vida e 
aumentando os custos.

Mas será que existe alguma solução que 
permita aos cidadãos satisfazer as suas 
necessidades de mobilidade e ao 
mesmo tempo melhorar a sua qualidade 
de vida? 
Parte desta solução poderá advir do 
eBRIDGE, um projecto co-financiado 
por fundos Europeus que decorrerá 
entre Abril de 2013 e Março de 2016, 

que apresenta uma visão 
clara: um sistema de 
transportes com zero 
emissões de carbono. Como 
parte desta visão, um número 
de veículos eléctricos será 
amplamente expandido em 
cidades e vilas, o seu uso é 
combinado com outros 
modos de transporte (por 
exemplo, transporte público e 
bicicletas) e novos serviços 
de mobilidade como o car 
sharing e o car pooling são 
integrados.

A abordagem do projecto 
eBRIDGE considera de base 
as frotas de veículos 
existentes, com o objectivo 
de os converter em veículos 
eléctricos, incentivando ao 
seu uso através da melhoria 

dos serviços fornecidos, tornando a rede 
de carregamento mais acessível e 
focando-se em actividades de marketing 
direccionadas e de disseminação entre 
os utilizadores. 
No entanto, é difícil mudar as atitudes e 
comportamentos e ultrapassar algumas 
barreiras, como a baixa aceitação por 
parte dos utilizadores e os custos de 
aquisição elevados quando comparados 
com os veículos convencionais.

É por estes motivos, que para o 
projecto eBRIDGE foram escolhidas 7 
cidades pioneiras para testar 
soluções inovadoras que permitam 
tornar a mobilidade eléctrica a parte 
principal do seu sistema de transportes 
urbanos. Estas cidades, denominadas 

Impulsionadores da Mudança, são 
Berlim, alguns municípios Austríacos, 
Valencia e Palma de Maiorca, Lisboa e 
Carmarthen. Estas cidades, 
com condições de operação 
heterogéneas asseguram um 
resultado de amplo espectro. 
Dependendo das suas necessidades 
e condições de início, 
as cidades eBRIDGE irão implementar 
acções para optimizar 
o desempenho operacional da frota, 
testar e lançar soluções que contribuam 
para a melhoria e facilidade de utilização 
de sistemas de car sharing, e sensibilizar 
para a adequação da mobilidade 
eléctrica para o transporte urbano 
e movimentos pendulares.

A equipa do eBRIDGE reúne 13 
parceiros da Alemanha, Áustria, 
Espanha, Itália, Portugal e Reino Unido. 
Entre estes encontram-se peritos 
técnicos, académicos, associações, 
administração pública, fornecedores de 
serviços de mobilidade e operadores de 
transporte público e de serviços de car 
sharing.

O projecto eBRIDGE conduz à mudança do sistema 
europeu de mobilidade, a partir de 7 cidades pioneiras.

Em direcção a um sistema de transportes com zero emissões de carbono: a visão clara de um projecto inteligente.

100.000
As vendas mundiais de veículos 
elétricos ultrapassaram as
100.000 unidades pela primeira 
vez. 

Fonte:Global EV Outlook-April 2013

Global challenges
need smart solutions.
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Berlim, a capital da Alemanha, é uma 
metrópole em transformação 
onde a inovação e a sustentabilidade 
moldam a paisagem urbana. 
Uma rede de transportes públicos sólida, 
padrões de mobilidade saudáveis com 
a utilização de muitas bicicletas e baixa 
taxa de motorização, em conjunto com 
a franca expansão do serviço de car 
sharing - mais de 8.000 veículos, dos 
quais 500 são eléctricos -  representam 
o cenário ideal para o piloto de Berlim.

O estudo de caso de Berlim foca-se em 
8 veículos eléctricos da frota e-Flinkster, 
disponibilizados para uso empresarial no 
campus EUREF, um cluster empresarial e 
de investigação com mais de 40 
empresas e 2.000 funcionários. Flinkster 
é o sistema de car sharing da DB 
FuhrparkService, que opera uma frota 
total de 240 veículos em Berlim, 40 dos 
quais eléctricos. 

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.

Durante o projecto eBRIDGE, 
os parceiros DB FuhrparkService 
e choice (1) irão implementar um 
processo multidimensional para 
avaliar as necessidades, 
o potencial e as barreiras do 
sistema eléctrico de car sharing 
para a mobilidade empresarial. 
Os aspectos comportamentais 
da sua utilização, prós e contras 
sentidos e atitudes dos 
utilizadores face aos veículos 
eléctricos serão avaliados através 
de inquéritos aos funcionários. 
Em paralelo, aspectos 
económicos e operacionais 
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 para aumentar a 
sensibilização e o uso das ofertas 
de car sharing, com o objectivo global 
de colocar o serviço de car sharing 
eléctrico no centro dos planos de 
gestão de mobilidade empresariais.

(1) choice GmbH é a entidade 
coordenadora do projecto eBRIDGE.
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Descubra os 7 "Drivers of 
change"do eBRIDGE: Berlim 
e o seu estudo de caso Flinkster 
car sharing.

ebridge-project.eu

A CIVES é a filial 
italiana da 
Associação 
Europeia do 
Veículo Eléctrico 
a Baterias, 
Híbrido e a Pilha 
de Combustível. 
O eBRIDGE 
entrevistou o 

Presidente da CIVES, Mr. Pietro Menga. 
Leia em baixo algumas das suas 
respostas.

Como descreveria  a situação actual 
do veículo eléctrico?
Ao nível internacional - veja o caso 
do Japão - a indústria mostra um 
grande interesse. Na França e 
Alemanha este interesse é promovido 
pelos construtores nacionais de 
veículos. 
A Itália é uma caso à parte: o interesse 
da Fiat no veículo eléctrico diminuiu 
e essa ausência conduz à não 
progressão de políticas nacionais 
nessa direcção.

O que é que pensa sobre a ideia do 
eBRIDGE em promover a introdução 
de viaturas eléctricas em frotas?
É importante começar com as 
iniciativas que à partida são viáveis, 
e o foco nas frotas é uma boa ideia. 

Trabalhando 
passo a passo, o 
veículo eléctrico 
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   EUREF Campus - Berlim

    Pietro Menga 

Follow us
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Entre 2 e 4 de Outubro, 
Vigo acolheu o workshop 
do eBRIDGE “Análise 
de Mercado”. 
Os primeiros resultados estarão 
disponíveis em breve no website 
do eBRIDGE. 

CONTACTOS

Aida Abdulah
abdulah@choice.de

Marco Menichetti
m.menichetti@legambiente.org

ebridge-project.eu

terá um futuro 
brilhante!
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