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Esta newsletter apresenta algumas das principais atividades e experiências dos últimos seis meses do projeto.  

Para aceder a todo o material disponível desenvolvido no âmbito do projeto, visite a nossa página em: 
pro-e-bike.com 

 
 
 

EMPRESAS E CIDADES PILOTO DO PROJETO 
 
Experiência positiva com bicicletas de carga elétricas na Região de Groningen 
Assen – resultados intercalares da ação de implementação da BESTFACT 

Nos Países Baixos, no âmbito do projeto Europeu BESTFACT 
(www.bestfact.net), dez empresas compraram uma bicicleta de carga elétrica 
que estão a usar nas suas atividades normais por um período máximo de um 
ano. Esta ação de implementação foi inspirada pelo projeto PRO-E-BIKE. A 
Mobycon, parceira do projeto PRO-E-BIKE e também do projeto 
BESTFACT, avalia a utilização destas bicicletas em nome da Ga slimmer reizen 
& werken da Região de Groningen Assen. De seguida são apresentados dois 
exemplos retirados da avaliação intercalar. 

A Cook-ing é uma empresa localizada em Groningen que cozinha e entrega 
refeições com produtos biológicos. No primeiro questionário, Inge Janknegt 
indicou que a sua participação no projeto tem como expectativa que a 
introdução da bicicleta de carga elétrica melhore a eficiência, a imagem 
corporativa, a energia consumida, as emissões da empresa e que reduza o 
tempo das entregas. Para além disso, a bicicleta de carga elétrica irá 
influenciar positivamente a responsabilidade social da empresa. O piloto 
demonstra de facto estas melhorias, em particular no que diz respeito à 
imagem e reputação da empresa. Contudo, a avaliação demonstrou também 
algumas dificuldades na mudança de direção pois a bicicleta de carga 
apresenta um círculo de viragem maior, especialmente quando está 
totalmente carregada. O clima também tem por vezes impactos negativos na 
facilidade e conforto da utilização da bicicleta. Para longas distâncias e 
devido às próprias limitações da bicicleta, Inge Janknegt usa por vezes o 
carro em vez da bicicleta. 

A MulderWorks é uma empresa de manutenção/construção também 
localizada em Groningen. Arjan Mulder esperava que a bicicleta de carga elétrica 
pudesse aumentar a eficiência, reduzisse os custos e melhorasse a imagem corporativa 
da empresa. Os resultados do piloto mostraram que essas expectativas foram 
cumpridas. Mostrou ainda que o tempo das entregas foi reduzido bem como 
a energia consumida. A bicicleta é utilizada duas vezes por semana, em 
média 30 km percorridos e 100 kg transportados. A principal vantagem 
financeira é a redução significativa dos custos em combustível. Os baixos 
custos de manutenção, operação e de investimento bem como a imagem 
positiva são também relevantes. Arjan Mulder diz que se arrepende de não ter 
comprador uma bicicleta de carga elétrica antes!  
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Pilotos na Suécia continuam a usar bicicletas elétricas após o período de teste 

Cinco municípios testaram bicicletas elétricas nos seus serviços de cuidados domiciliares, cujo período de teste terminou em 
Novembro de 2014. Em geral a experiência foi positiva e todos os municípios que participaram escolheram continuar a usar 
bicicletas elétricas mesmo após o término deste período de teste. Em algumas atividades, as bicicletas elétricas substituíram 
muitas viagens de carro ao passo que outras foram utilizadas para complementar a utilização do carro. Durante o Inverno, a 
utilização de bicicletas elétricas pode ser um desafio pois as estradas encontram-se geladas e com neve, o que pode limitar o uso 
das bicicletas. Esta experiência teve o efeito de inspirar outros municípios na região a começar os seus próprios projetos com 
bicicletas elétricas. O município de Motala, uma das cidades piloto, também adquiriu 10 bicicletas elétricas para as suas unidades 
de acolhimento de crianças. A experiência da cidade de Motala foi apresentada durante o seminário do PRO-E-BIKE na E-Week 
em Linköping no início de Janeiro. Outros exemplos inspiradores foram apresentados no workshop, nomeadamente as empresas 
Almroths e Koop Service. A empresa Almroths começou a oferecer em 2014 transporte de mercadorias com bicicletas de carga 
no centro de Norrköping, fazendo parte dos seus esforços nas questões ambientais. A empresa social Koop Service está a utilizar 
bicicletas de carga elétricas principalmente para transportar bens entre as suas lojas de bens em segunda mão mas está a 
considerar vender serviços de transporte mais amigos do ambiente para outras empresas.  

 
 
Projetos piloto em Itália 

 
Em Itália os pilotos já terminaram, podendo apresentar os resultados 
obtidos até agora. Em Milão, durante 10 meses de piloto a GLS entregou 
quase 50,000 cartas e pequenas parcelas, percorrendo mais de 20,000 km 
com as bicicletas assistidas eletricamente. A bicicleta de carga elétrica da 
Eco Bike Courier, em Génova, entregou mais de 500 parcelas e caixas 
volumosas com um total carregado de 2,000 kg e distância percorrida de 
aproximadamente 1,500 km. A tipografia ecológica Grafica KC teve um 
bom desempenho na época do Natal, entregando com a sua bicicleta de 
carga elétrica 80 pedidos e 240 kg só em Dezembro. Por último, o piloto 
TNT que decorreu até Março, apresentou desde Dezembro mais de 4,000 
entregas e 1,500 km percorridos com a scooter elétrica, o que sugere que 
uma scooter elétrica pode substituir uma scooter tradicional sem que haja 
decréscimo de desempenho. O segundo Info Day em Itália decorreu no dia 
14 de Abril em Génova. O enfoque foi dado nos resultados dos pilotos, 
com o objetivo de demonstrar aos maiores operadores logísticos que as 
soluções utilizadas durante meses no âmbito do projeto PRO-E-BIKE são 
opções logísticas viáveis e eficientes em várias situações. 

 

  Resultados positivos do teste na empresa-piloto 
Croata – Correios Croatas 
 

 
Um dos nove pilotos na Croácia, os Correios Croatas, teve início em 
Julho de 2014, testando bicicletas elétricas para a entrega de correio e 
pequenas parcelas. Até agora, eles testaram três bicicletas elétricas e um 
triciclo. Das três bicicletas elétricas, dois modelos provaram ser bons 
substitutos às scooters existentes e os carteiros que as utilizaram estão 
muito satisfeitos com este tipo de veículos. O período de teste terminou 
na primavera de 2015. A satisfação dos utilizadores e os resultados 
positivos desta experiência impulsionaram a compra de bicicletas 
elétricas adicionais para substituir parte da sua frota de scooters. 
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APRESENTAÇÕES DO PROJETO 
 
PRO-E-BIKE apresentado no 2º Congresso 
Europeu de Veículos Elétricos em Bruxelas, 
Dezembro 2014 

 
No congresso Europeu de três dias sobre veículos elétricos, o primeiro 
dia foi dedicado à apresentação de projetos Europeus relacionados 
com a mobilidade elétrica, o eMobility Day. Neste dia estiveram 
representados aproximadamente 100 projetos de vários programas 
Europeus, nomeadamente EIE, Interreg, LIFE+, EUREKA, FP7, 
Horizonte 2020 e outros. A maioria dos projetos foi apresentada na 
sessão de póster e apenas poucos deles fizeram uma pequena 
apresentação. O PRO-E-BIKE foi o primeiro a ser apresentado. O 
coordenador do projeto deu enfase aos resultados preliminares 
resultantes das empresas-piloto que já terminaram ou que ainda estão 
em fase de teste.  
 

 
 
 
 

Info days sobre bicicletas elétricas em Moravske Toplice, Eslovénia 
 

 
No Feriado Municipal de Moravske Toplice, a Agência de Desenvolvimento Sinergija organizou um Info Day no âmbito do 
projeto PRO-E-BIKE introduzindo bicicletas elétricas. Na Eslovénia, a empresa Pošta Slovenije é uma das empresas-piloto 
que utiliza bicicletas elétricas na distribuição do correio. Dentro do projeto, outras empresas-piloto utilizaram ou testaram 
bicicletas elétricas, nomeadamente Kratochwill, Biro Prodaja, T-Lotus, 3lan e Smart House e mais recentemente o Município 
de Čista narava e a empresa de mobiliário SENPO. Para além disso, a intenção é distribuir a ferramenta de simulação do projeto 
para que as empresas possam avaliar os custos e os benefícios para os seus negócios com a introdução de bicicletas elétricas. 
Ao apresentar bicicletas elétricas ao público em geral, é possível demonstrar a forma como estas operam. As bicicletas 
utilizadas em entregas são bicicletas especiais, mais pesadas que as bicicletas normais e adaptadas às necessidades de cada 
empresa e suas atividades. Os participantes tiveram oportunidade de testar uma bicicleta elétrica e ficaram fascinados pois a 
sensação é extraordinária. Outros participantes testaram a bicicleta elétrica utilizada pelos carteiros. 
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PRO-E-BIKE no GET em Portugal  
 

Pelo segundo ano consecutivo, o PRO-E-BIKE foi apresentado na 
Conferência Anual do Grupo de Estudos de Transportes (GET), 
uma conferência nacional que reúne todos os investigadores de 
transportes de Portugal para apresentar e discutir o que tem sido 
feito neste domínio. O 12º encontro foi em Tomar, no início do 
ano, de 5 a 6 de Janeiro de 2015. Para além de investigadores, 
estiveram presentes representantes da CML e da EMEL. A 
apresentação do PRO-E-BIKE levantou uma discussão 
interessante acerca do tema e ainda levantou-se a possibilidade de 
futuras sinergias com o projeto Dorothy, o cluster de logística 
urbana.  

 
 

Primeiro workshop organizado em 
Motala, Suécia 

 
O objetivo do PRO-E-BIKE é, através da demonstração da 
utilização de bicicletas elétricas em diferentes condições 
operacionais, contribuir para o conhecimento e aumentar a 
confiança das empresas e das entidades da administração pública 
neste tipo de tecnologia. Uma das atividades do projeto é a 
organização de eventos, nomeadamente workshops para 
promover o networking entre os parceiros e participantes do 
projeto, promovendo a transferência de conhecimento e 
partilhando experiências. O primeiro workshop teve lugar em 
Motala, Suécia, no dia 26 de Setembro de 2014, em conjunto com 
a quarta reunião do projeto. O evento foi dirigido a municípios e 
contou com a participação de alguns municípios que fazem parte 
das cidades piloto do projeto. 

 

A metodologia de trabalho adoptada no workshop estimulou a discussão entre os participantes, sobre as suas experiências com as 
bicicletas elétricas, tendo como objectivo a partilha de informação e conhecimento entre os diferentes participantes. Em geral, foi 
possível entender que a utilização desta tecnologia apresenta diferentes desafios de país para país. Regras gerais não são possíveis 
de ser aplicadas, mas deverá ser desenvolvida uma análise profunda para que a utilização de bicicletas elétricas seja bem-sucedida. 
O relatório com as principais conclusões pode ser encontrado no website do projeto.  

Ferramenta de simulação do PRO-E-BIKE  
 

O PRO-E-BIKE tem como objetivo melhorar as competências dos decisores para que se impulsione o aumento da utilização de 
bicicletas elétricas em serviços de logística. Neste sentido, uma das principais actividades do projeto é desenvolver uma ferramenta 
de fácil utilização, que permita simular o impacto da utilização de bicicletas e scooters elétricas que permita aos utilizadores 
comparar as vantagens destes veículos nas mesmas condições de operação. A ferramenta permite a comparação em termos de custos 
e de emissões de CO2 e está personalizada por país com a possibilidade de editar os valores padrão e adaptá-la à realidade de cada 
país. A ferramenta já está disponível no website do projeto, em diferentes línguas.  
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NOTÍCIAS GERAIS  
 
O município de Bruxelas de Uccle/Ukkel oferece subsídios aos residentes que compram bicicletas elétricas. O subsídio é de 20% do custo 
de aquisição com um máximo de 250 euros. Outras cidades da Bélgica têm políticas semelhantes. A cidade de Bruxelas e a cidade de Ghent, 
em 2011 e 2013 respectivamente, ofereceram subsídios por aquisições de bicicletas elétricas. 

Um estudo sobre os “Impactos e potencialidade para maior utilização de transportes públicos, andar a pé, bicicleta com menor  
uso de transporte individual” revelou como as maiores alterações a nível de investimentos em transporte urbano em todo o mundo podem 
afectar as emissões devidas ao transporte de passageiros bem como a mobilidade de grupos com diferentes rendimentos. Em poucas palavras, 
o estudo conclui que num “Cenário de grande mudança pode haver poupanças de $100 triliões no capital público e privado e custos 
operacionais em transporte urbano, entre hoje e 2050 e ainda eliminar aproximadamente 1.7 bilhões de toneladas de dióxido de carbono 
(CO2) anualmente – correspondendo a uma redução de 40% das emissões do transporte de passageiros – até 2050. Isto sugere que uma das 
maneiras mais viáveis de reduzir a poluição que contribui para o aquecimento global é desenhar cidades que ofereçam às pessoas opções 
mais limpas de utilização de transportes públicos, bem como andar a pé e de bicicleta. 

A indústria de ciclismo emprega mais pessoas que a indústria de extração de minérios com um potencial de um milhão de empregos em 2020, 
diz um novo estudo do parceiro do PRO-E-BIKE, a ECF. 655, 000 pessoas trabalham para a economia do ciclismo – incluindo produção de 
bicicletas, turismo, retalho, infra-estruturas e serviços – comparando com 615,000 pessoas na extração de minérios e apenas 350,000 
funcionários diretamente empregados no sector do ferro. Se a quota modal de 7,6% de viagens em bicicleta na Europa duplicasse, o número 
de empregos poderia aumentar mais de um milhão até 2020, diz o estudo “Empregos e criação de emprego no sector do ciclismo na Europa”. 

Na Croácia, o Fundo de Proteção do Ambiente e Eficiência Energética aprovou em 2014 um subsídio de 15.5 milhões de cunas croatas para 
440 veículos elétricos e híbridos. Em 2015 é estimado um adicional de 14 milhões de cunas croatas para o mesmo efeito. 

 
 

Eventos: 
1. Velo-city 2015, Nantes, France, 2-5 Junho – O maior congresso de planeamento do uso de bicicleta no mundo acolheu 
meio-dia de evento paralelo dedicado ao tema como usar bicicletas elétricas nos negócios, onde a ferramenta de simulação do 
PRO-E-BIKE foi mostrada. Em cooperação com o projeto CycleLogistics Ahead, um projeto da EASME dedicado ao transporte 
de mercadorias em bicicleta. 
2. EuroBike, Friedrichshafen, Alemanha, 26-29 Agosto – A maior feira de comércio justo de bicicletas na Europa. O 
PRO-E-BIKE planeia um evento para mostrar como vendedores de bicicletas podem usar a ferramenta para demonstrar como e 
porquê devem as empresas utilizar bicicletas elétricas. 
3. Supply Chain Meeting, Vila-Franca de Xira, Portugal, 7-8 Abril – A conferência contou com a presença de 1053 
profissionais do sector. O evento foi multiplicador de conhecimentos e saberes, acrescentando valor e gerando oportunidades para 
todos os que se movimentam na cadeia de abastecimento. 
4. ECOMM 2015, Utrecht, Países Baixos, 20- 22 Maio – A 19ª edição da conferência europeia de gestão de mobilidade 
teve lugar em Utrecht. 
5. International Cargo Bike Festival Nijmegen, Países Baixos, 18-19 Abril - Celebrou a sua quarta edição. O Festival 
Internacional de Bicicleta de Carga em Nijmegen é a maior plataforma de bicicletas de carga e logística em bicicleta no 
mundo. 
 
Se está interessado em saber quem são os produtores e distribuidores de bicicletas eléctricas no seu país ou em outro país de algum 
parceiro do projeto, por favor visite a secção PLATAFORMA E-BIKE do website. Poderá ainda encontrar informação geral sobre os 
links acerca de tipos e modelos de bicicletas eléctricas. Mais informação aqui: http://www.pro-e-bike.org/e-bike-platform/users/# 
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