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O projeto PRO-E-BIKE, financiado pelo Programa Intelligent Energy Europe da Comissão Europeia, visa a redução de 20% das emissões de 

gases de efeito de estufa e a melhoria da eficiência energética e do consumo de energia renovável em 20% na EU, até 2020. Os principais 

objetivos do PRO-E-BIKE são a formação de conhecimento e o aumento da confiança na tecnologia das bicicletas elétricas (E-bikes) entre 

diversos intervenientes, permitindo testes e análises. Outro dos objetivos do projeto é mostrar os efeitos mensuráveis no que se refere à redução 

de emissões de CO2 e à poupança de energia no transporte urbano. Em abril de 2014, o projeto entrou no seu segundo ano, dedicando-se aos 

pilotos (empresas e cidades), ao desenvolvimento da ferramenta PRO-E-BIKE e aos planos de negócios. Em vários países os pilotos já tiveram 

início, e em alguns países estão prestes a começar. Os primeiros Info Days foram realizados e o PRO-E-BIKE foi apresentado em diversos 

eventos. Para saber mais sobre as atividades e experiências do projeto PRO-E-BIKE, acompanhe a nossa newsletter. 

EMPRESAS E CIDADES PILOTO DO PROJETO 

Entrevista com Steven Koster, proprietário da primeira empresa piloto do PRO-E-BIKE 

Steven Koster é o proprietário da PUURland, um serviço online de compras de produtos regionais 

e biológicos na região de Arnhem na parte oriental dos Países Baixos. 

Steven: “A fim de torná-lo tão fácil quanto possível para os meus clientes, eu desenvolvo quatro 

refeições por semana com produtos regionais sazonais. Não é um serviço de entrega de vegetais 

ou supermercado online, mas um serviço de entrega de refeições completas a serem preparadas em 

casa”. 

A PUURland foi a primeira empresa a comprar uma E-cargobike com o apoio do projeto PRO-E-

BIKE. Steven recolhe os vários produtos dos seus fornecedores com a E-cargobike (Urban 

Arrow), e a mesma bicicleta de carga é também usada para a entrega dos ingredientes para os seus 

clientes, em casa.  

Steven: “Primeiro usei o meu Volvo V70 para a recolha e entrega das mercadorias, mas em julho 

de 2013 comprei a E-cargobike, porque é mais eficiente na cidade, mais amiga do meio ambiente 

e mais barata. Embora o investimento inicial seja substancial (€ 4100), os custos operacionais são 

quase zero. Eu não pago gasolina, não tenho imposto de circulação e nenhum prémio de seguro”. 

A PUURland conta atualmente com cerca de 40 clientes e serve, em média, 10 a 15 clientes por 

semana, em três corridas. Isto significa uma média de 50 km por semana, o que faz disto um bom 

exercício físico para Steven, que tem 43 anos de idade. 

Além disso, ele usa a E-cargobike para deslocar-se para os seus compromissos sociais e 

ambientais, para os quais a E-cargobike é uma “muito boa propaganda”. O apoio elétrico é 

necessário, não tanto pelo peso da “carga” (em média 20 kg), mas principalmente porque a área é 

relativamente montanhosa na região de Arnhem, na Holanda, contrastando com as áreas 

normalmente planas do país. 

Até agora Steven está bem otimista quanto à sua E-cargobike. Tem havido alguns problemas 

técnicos, contudo, foram rápida e adequadamente resolvidos pelo fabricante. 

Steven ficou agradavelmente surpreso 

com a reação positiva ao uso da E-

cargobike: “Além da facilidade do seu 

uso na cidade de Arnhem e da sua 

sustentabilidade, estou positivamente 

surpreendido com a atenção gerada. 

Regularmente as pessoas dizem-me 

que me conhecem devido à minha E-

cargobike. Isto é naturalmente muito 

positivo para a imagem da minha 

empresa!” A E-cargobike não só 

mudou a forma como ele faz os 

negócios, como realmente levou a 

uma mudança de mentalidade. Steven 
atualmente também usa a E-cargobike 

para viagens privadas, fazer compras e 

ir ao mercado! 
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ITENE apresenta o projeto-piloto PRO-E-BIKE em 

Ibiza (Espanha) 

Lições aprendidas nos pilotos holandeses 

 

No outono passado, as primeiras e-bikes, e-cargobikes e e-scooters foram compradas na Holanda, com o apoio do PRO-E-BIKE. Durante o inverno, o 

questionário inicial foi realizado. Também nos meses seguintes, a Mobycon (parceiro do projeto na Holanda) ouviu sobre as experiências das empresas-

piloto holandesas com os seus veículos elétricos. Estas conversas e questionários deram uma ideia de como é na prática a utilização de e-bikes. Nota-se 

que as bicicletas elétricas contribuem para a imagem positiva da empresa perante os seus clientes, bem como para as metas de responsabilidade social. 

Alguns participantes recebem ainda publicidade gratuita com a sua bicicleta. As e-bikes também aumentam a eficiência da empresa, pois são possíveis 

mais entregas num curto período de tempo. Para além disso, a sua utilização é mais barata que a de um carro ou a de uma scooter, ainda que mais cara 

que uma bicicleta normal. Isto influencia não apenas no consumo de energia, mas também nos custos de manutenção. Os relevos acentuados são a 

limitação mais importante na gama de e-bikes. No entanto, os resultados mostram que, no geral, os participantes do projeto estão muito satisfeitos com a 

sua e-bike. Em junho, o primeiro questionário será enviado para as empresas-piloto. A Mobycon está interessada em perceber como as empresas 

avaliam a sua e-bike depois de seis meses de trabalho com elas. 

O Centro de Investigação de Embalagens, 

Transporte e Logística (ITENE) apresentou em 

Ibiza a nova e-bike a ser utilizada para entregas 

de cargas urbanas da Eroski, uma cadeia de 

supermercados espanhola com cerca de 1.000 

pontos de venda espalhados pelo país. Este é 

um piloto de demonstração em que também 

participam as empresas SD Logistica e Txita. 

Esta atividade faz parte do projeto europeu 

PRO-E-BIKE, cofundada pela Comissão 

Europeia no âmbito do programa Intelligent 

Energy Europe. O objetivo é promover o uso 

de bicicletas e scooters elétricas para o 

transporte de mercadorias e passageiros. 

O novo sistema ecológico de entregas foi apresentado no centro Vilapark da Eroski. Este foi 

apresentado pelo delegado da empresa em Ibiza, Antonio Moya, o vice presidente de Ibiza, Joan 

Maias, o gerente do projeto de transporte e da área de mobilidade do ITENE, Patricia Bellver, e o 

diretor regional da SD logística, Javier López. O novo sistema de entregas ecológicas através de uma 

bicicleta elétrica assistida é um sistema de transporte de pequenos fretes e não-poluente. 

Antonio Moya disse: “É um projeto pioneiro nas Ilhas Baleares. Confirma o compromisso dos 

supermercados Eroski de promover ações para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa no 

transporte de mercadorias. Este veículo não é apenas 100% ecológico. Será flexível e vai atingir 

entre 10 a 20 entregas por dia”. Após a apresentação da e-bike, Patricia Bellver referiu: “O ITENE 

coordena os testes de demonstração em Espanha do projeto PRO-E-BIKE: este em Ibiza e mais dois 

em Valência, para medir o desempenho da atividade logística em comparação com os veículos 

convencionais”. 

Javier López, da SD logística, afirmou: “Este projeto 

confirma que somos pioneiros em utilizar estes 

veículos no transporte do último quilómetro. As 

nossas e-bikes permitem agilidade na entrega, pois 

estas podem chegar a alguns lugares que os veículos 

convencionais não são capazes de chegar. Além 

disso, dão visibilidade aos nossos clientes estando 

envolvidos nas preocupações ambientais. Sentimo-

nos orgulhosos disso”. 

Entrega de bicicletas 

elétricas para empresas 

piloto 
A Agência de Desenvolvimento Sinergija 

atraiu 5 empresas que vão testar bicicletas 

elétricas. As atividades nos últimos seis 

meses foram essencialmente administrativas 

e a entrega das bicicletas elétricas. 

Assinamos um contrato com as empresas-

piloto nos quais estes estão obrigados a 

realizar testes com as e-bikes e apresentar 

relatórios mensais.  

A empresa Pošta Slovenije é uma das 

maiores empresas-piloto que vão entregar 

várias pequenas remessas postais na cidade 

de Murska Sobota e nos seus arredores. 

A segunda empresa piloto é a BiroProdaja, 

que fornece material e equipamento de 

escritório e tecnológico, e entrega os seus 

artigos por bicicleta elétrica e reboque na 

área de Murska Sobota. 
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INFO DAY em Zadar, Croácia 
O Info Day do projeto PRO-E-BIKE foi organizado em colaboração com a cidade de 

Zadar, nos dias 23 e 24 de maio de 2014, durante a semana da eficiência energética, em 

Zadar na Croácia. O Info Day foi preenchido por dois eventos: as apresentações do projeto 

e do plano de ação na biblioteca da cidade, no dia 23, e informações sobre eficiência 

energética equitativa no dia seguinte. 

O Sr. Bajlo, da cidade de Zadar, apresentou o plano de ação desenvolvido para o projeto, 

incluindo várias medidas como a promoção e aquisição de E-bikes, o desenvolvimento de 

infraestruturas para bicicletas no geral, postes de carregamento para E-bikes  e o uso de 

O balcão de informação foi criado a fim de apresentar aos cidadãos a possibilidade de entregas por E-bike e 

apresentar o plano de ação para a cidade. Juntamente com o PRO-E-BIKE foram apresentados outros 

interessantes projetos na feira, tais como o sistema de partilha de bicicletas públicas e carros elétricos 

desenvolvido pela escola profissional de Zadar. Especialmente interessante para os visitantes foi a 

possibilidade de experimentarem uma E-bike.. O PRO-E-BIKE apresentou um modelo ajustado para entrega 

dos serviços postais, enquanto a distribuidora de E-bikes Basta d.o.o. apresentou diversas bicicletas elétricas 

regulares que puderam ser experimentadas. O Info Day teve cobertura da televisão nacional croata, rádio 

croata e jornais. 

e-bikes em atividades pelos funcionários da cidade 

(casas para idosos, serviços à comunidade, etc). 

Conferência de Mobilidade Sustentável em Torres Vedras – apresentação do PRO-E-BIKE 

No dia 22 de maio, no âmbito das palestras sobre o meio ambiente e qualidade de vida que a 

Câmara Municipal de Torres Vedras organiza anualmente, a Occam foi convidada a fazer uma 

apresentação do projeto PRO-E-BIKE. O dia foi concentrado no tema da mobilidade sustentável. A 

apresentação geral do projeto foi feita para um público de cerca de 35 participantes, bem como os 

pilotos a serem desenvolvidos dentro do município e duas outras empresas em Portugal. 

O município de Torres Vedras voltou a demonstrar o seu compromisso para com a mobilidade 

elétrica, tendo o vice-presidente anunciado que um conjunto de bicicletas elétricas serão 

disponibilizadas para os funcionários usarem em pequenas distâncias no centro da cidade, quando 

ao serviço do município. Desta forma, espera-se que haja uma redução do uso de veículos 

convencionais em algumas atividades e que se minimizem os impactos ambientais na cidade. O 

projeto PRO-E-BIKE pode contribuir para isso se as bicicletas alugadas no âmbito do projeto forem 

utilizadas com esse fim. 

EMPRESAS E CIDADES PILOTO DO PROJETO 

PRO-E-BIKE foi apresentado no TRA (Transport Research Arena) 

em Paris, a 14 de Abril de 2014 
O TRA é a principal conferência sobre transportes na Europa, apoiada pela Comissão Europeia, a Conferência Europeia Road Director e três 

plataformas tecnológicas europeias: o European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC), o European Rail Reasearch Advisory 

Council (ERRAC), e o WATERBORNE TP. 

Os tópicos da conferência abordam os principais desafios no transporte e na mobilidade de pessoas e bens, no que diz respeito a energia, meio 

ambiente, segurança e proteção, para além das questões económicas. O TRA pretende explorar os trabalhos de investigação mais avançados e 

inovadores, os mais recentes desenvolvimentos e implementações tecnológicas e industriais, e as políticas inovadoras, na Europa e no mundo. 

A logística da cidade tem sido um dos principais temas dentro do TRA: sessões dedicadas têm contado com um público muito amplo, reunindo 

académicos, indústria, instituições e organizações. A Poliedra apresentou o objetivo e as metas gerais do projeto PRO-E-BIKE e as atividades 

planeadas para o piloto italiano, atualmente em andamento em Génova e Milão.  

A Federação Europeia de Ciclistas teve um espaço de exposição no qual também apresentou o projeto PRO-E-BIKE. O programa completo do 

evento pode ser consultado em: http://www.ecf.com/press_release/eu-powers-the-cargo-bike-revolution. 
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www.pro-e-bike.org 

https://www.facebook.com/ 

pages/ProEbike-Project/ 

306413449509418 

SIGA-NOS NO FB: 

Projeto PRO-E-BIKE na TV nacional espanhola 

A televisão nacional espanhola TVE falou sobre o projeto PRO-E-BIKE. A 

notícia reporta o piloto que se realiza no Mercado Central de Valência 

(Espanha), onde as entregas ao domicílio são feitas por uma bicicleta elétrica. A 

empresa ITENE está a monitorizar o desempenho da atividade logística do 

sistema de distribuição em relação aos veículos convencionais.  

Ver em: http://www.itene.com/en/press/multimedia-

resources/videos/i/2759/88/pro-e-bike-bycicle-in-the-central-market-of-

valencia. 

Promoção do projeto PRO-E-BIKE pelo IST 

O projeto PRO-E-BIKE foi apresentado em duas conferências no mês 

passado. O primeiro – o XI CONGRESSO IBÉRICO “A BICICLETA E A 

CIDADE” – teve lugar em Lisboa, Portugal com o tema “A Bicicleta e a 

Cidade”. Durante 3 dias, de 2 a 4 de maio, pessoas interessadas em bicicletas 

discutiram as atividades atuais e futuras de algumas cidades portuguesas e 

espanholas com relação à utilização de bicicletas nessas cidades. A 

conferência foi organizada pela FPCUB (Federação Portuguesa de 

Cicloturismo e Utilizadores da Bicicleta), e pela federação espanhola de 

bicicletas ConBici (Coordinadora en Defensa de La Bici). Para além destas 

duas federações, a Federação Europeia de Ciclistas (ECF) também esteve 

presente no evento. Durante o evento, as autoridades locais de Lisboa 

declararam publicamente que esperam ter a rede de ciclovias da cidade  

completamente desenvolvida e um sistema de partilha de bicicletas implementado até 2016. Para além disso, declararam a sua 

candidatura para organizar a Conferência Velo-City, que é a principal conferência mundial do planeamento de ciclismo internacional. 

A segunda conferência foi a 18º Conferência Europeia da Gestão da Mobilidade (ECOMM 2014), que foi realizada em Florença entre 7 

e 9 de maio. A ECOMM é uma conferência anual para os profissionais de gestão da mobilidade e pela primeira vez dois painéis sobre 

logística foram incluídos na conferência. O projeto PRO-E-BIKE foi apresentado no painel CYCLE LOGISTICS, juntamente com 

outros dois projetos semelhantes, “COneutral delivery” pelos Correios Austríacos (Austrian Post) e “Cyclelogistics”.  

Links importantes: http://www.fpcub.pt/xicongressoibericoabicicletaeacidade http://www.ecomm2014.eu. 

OUTROS EVENTOS: P´RÓXIMOS EVENTOS: 

O PRO-E-BIKE foi apresentado pelo ECF nos seguintes eventos: 

 Debate no Parlamento da EU sobre CycleLogistics 

Ler mais em: 

http://www.ecf.com/press_release/cargo-bikes-roll-into-eu-parliament/ 

 Conferência da European CycleLogistics Federation em Nimega (ECF & Mobycon) 

Ler mais em: 

http://www.pro-e-bike.org/2014/04/15/pro-e-bike-at-cycle-logistics-conference-in-

nijmegen/ 

 Reunião da OMS sobre HEPA (Health 

Enhacing Physical Activity) – Zurique, 

agosto de 2014 

 Velo-city 2015 – Nantes, França 

 Transports Publics, the European mobility 

exhibition – Paris, 10 a 12 de junho de 2014 

www.transportspublics-expo.com 

É UM PRODUTOR, DISTRIBUIDOR OU UTILIZADOR DE E-BIKES, 

E-SCOOTERS OU E-CARGO BIKES ??? 

… se for, convidamo-lo a juntar-se à nossa plataforma PRO-E-BIKE. O objetivo desta plataforma existente no 

site do PRO-E-BIKE, é o de permitir ligações entre produtores, distribuidores e utilizadores. Se estiver a pensar 

introduzir E-bikes no seu negócio, basta visitar a plataforma e verificar os produtores, os distribuidores, e os 

modelos que eles oferecem. Se estiver interessado na plataforma, por favor contacte Matko Perović: 

mperovic@eihp.hr. 

http://www.ecf.com/press_release/cargo-bikes-roll-into-eu-parliament/
http://www.pro-e-bike.org/2014/04/15/pro-e-bike-at-cycle-logistics-

