
Apesar de se considerar que a 
mobilidade eléctrica tem um grande 
potencial no aumento da qualidade 
de vida nas cidades, os benefícios 
de adoptar os VEs não parecem 
ser suficientemente convincentes.

O sector empresarial foi o primeiro 
a valorizar a redução nos custos de 
operação e nas emissões de GEE, 
atraídos também pelos incentivos 
financeiros e o apoio regulamentar 
oferecido aos VEs na maioria dos 
países.

Mas o público em geral ainda 
está relutante na sua 
utilização. Os elevados 
custos de aquisição, uma 
escassa rede de 
carregamento e aspectos 
de atitude continuam a ser 
a principal barreira.

Como podemos atrair 
com sucesso as pessoas 
para os VEs e promover 
a mudança 
comportamental? 

Uma abordagem de sucesso 
requer um esforço 
multidisciplinar, envolvendo 
ciências como a psicologia 
social, comunicação 

e marketing. As técnicas de 
segmentação de mercado provaram 
ser uma ferramenta eficaz. 
Um exemplo é o projecto Europeu 
Segment, direccionado para pessoas 
que atravessam fases de mudança na 
sua vida, persuadindo-as a 
adoptarem práticas no transporte 
energeticamente mais eficientes.
O projecto eBRIDGE comunica a 
mobilidade eléctrica como uma 
solução inteligente no desafio dos 
transportes. Os seus pilotos são 
impulsionadores da mudança em 
direcção à mobilidade verde, sendo 

as frotas eléctricas o seu principal 
factor. Esta é a mensagem do folheto 
do projecto e do vídeo.

Partilhar histórias reais e inspiradoras 
é uma forma de construir confiança 
nas novas tecnologias, como mostra 
o vídeo do Caruso.
Workshops e eventos são uma 
boa oportunidade para atrair novos 
stakeholders. 

A Universidade de Cardiff e a Carplus 
organizaram um workshop sobre 
Shared e-Mobility que atraiu 
profissionais da área da mobilidade 
de Gales e do resto do Reino Unido. 
Há muitas mais actividades 
interessantes para promover a 
mobilidade eléctrica a decorrer nos 
pilotos do eBRIDGE. Fique 
actualizado visitando regularmente 
o site www.ebridge-project.eu. 
Pode também seguir-nos no 
Facebook e Twitter!

A abordagem multidisciplinar será a solução para 
promover a mobilidade eléctrica? 

Diferentes pontos de vista sobre os veículos eléctricos podem alterar o jogo.

550
A produção da fábrica, convertida 
em sistemas de baterias tem uma 

capacidade de receita de até 
$250-$550 milhões. 

http://insideevs.com/electrovaya-targets-battery-gigafactory/

Global challenges
need smart solutions.
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http://www.statista.com/statistics/271537/
worldwide-revenue-from-electric-vehicles-
since-2010/
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eBRIDGE “Drivers of change”.
Promover o car sharing 
eléctrico em Milão: a parceria 
ATM/GuidaMi-IKEA.

ebridge-project.eu
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na Executive 
Agency for 
Small and 
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(EASME). 

O Projecto eBRIDGE vai terminar 
em Março de 2016. Há resultados 
interessantes? 
Apesar de ser muito cedo para tirar 
conclusões, já foram produzidos alguns 
deliverables muito interessantes tais 
como os relatórios sobre o potencial de 
serviços de car-sharing nos vários 
países parceiros. Também aguardo com 
expectativa os resultados dos pilotos 
que decorrem em diversos países 
Europeus, dedicados a diferentes 
grupos-alvo e perfis de utilizador para 
um serviço de eCar-sharing.  

O que têm em comum projectos 
Europeus de sucesso? 
Começam a partir de necessidade de 
mercado bem definidas para os seus 
grupos-alvo, e têm uma clara visão de 
como os resultados do projecto irão 
permanecer após o final do projecto.

Duas questões 
para o Project 
Advisor. 
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O piloto Italiano estava inicialmente 
orientado para um grupo de test-drivers 
que participariam no processo de 
implementação do serviço inovador 
de car charing da ATM/GuidaMi. 
Os condutores partilhariam as suas 
experiências de condução em tempo 
real, contribuindo para a customização 
do serviço e fornecendo indicações 
sobre as barreirais e potencial do e-car 
sharing na zona congestionada e 
tarifada do centro de Milão.
No último ano, seis novos operadores 
de car sharing entraram no mercado em 
Milão, forçando a ATM a redefinir a sua 
estratégia e objectivo territorial, tendo o 
desenvolvimento e promoção do 
GuidaMi abrandado.
Para lidar com este desafio, novas 
medidas promocionais foram colocadas 
em prática. A parceria GuidaMi – IKEA 
foi oficialmente lançada em Janeiro de 
2015, com o objectivo de envolver as 
pessoas na utilização de quatro VEs 
entre os 120 veículos da frota ATM/
GuidaMi.

Todos os titulares de um cartão IKEA 
e funcionários têm direito a 50% de 
desconto na subscrição anual do 
GuidaMi. 
Adicionalmente, os que decidirem 
inscrever-se como e-drivers é-lhes 
oferecida uma primeira viagem num 
VE de graça.
Um cartão com o formato de um 
VE convida os condutores do IKEA 
a tirarem uma fotografia e a colocá-la 
nas redes sociais. 

Outros incentivos, tais como bilhetes 
grátis para a EXPO Milão 2015 e um 
convite para uma festa na loja IKEA 
serão dados às pessoas com mais 
fotografias nas redes sociais, 
mostrando que foram às compras ao 
IKEA com um veículo eléctrico 
GuidaMi.
O IKEA irá enviar um questionário aos 
seus clientes para ter a percepção do 
nível de conhecimento dos e-drivers 
sobre as viaturas eléctricas e obter 
feedback sobre a experiência dos 
clientes.

*ATM é uma empresa de transporte 
público em Milão. A frota de car 
sharing da ATM chama-se GuidaMi.
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