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1 INTRODUÇÃO
A distribuição de mercadorias é, atualmente, um serviço dispensável às
necessidades das pessoas. Diariamente são assinados contratos de entregas
em cidades ou mesmo em zonas rurais. Simultaneamente, toneladas de
emissões de CO2 são emitidas para a atmosfera, assim como outros gases de
efeito de estufa.
Uma das medidas mais comuns para intervir nesta questão prende-se com
campanhas de sensibilização sobre a mobilidade, em especial no que ao uso de
veículos elétricos diz respeito. O presente documento tem como principal
objetivo fornecer informação e orientações para uma implementação de longo
prazo e bem-sucedida de bicicletas e scooters elétricas no transporte de
mercadorias.
Atualmente as bicicletas e scooters elétricas são de longe os meios de
transporte mais atraentes, amigos do ambiente e economicamente mais
acessíveis, podendo mesmo servir como substitutos do automóvel. A
assistência elétrica presente nestes veículos permite o ultrapassar de maiores
distâncias e declives acentuados, sendo este último aspeto muito relevante
numa cidade como Lisboa.
Através da cidade piloto de Lisboa e das empresas envolvidas nos pilotos,
iremos promover a divulgação e utilização destes veículos na distribuição de
mercadorias. Sendo este o principal objetivo do projeto PRO-E-BIKE.
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2 PROJETO PRO-E-BIKE
O projeto PRO-E-BIKE tem como objetivo a promoção da utilização de
bicicletas e scooters elétricas (comumente chamadas ‘E-bikes’), na entrega de
mercadorias e no transporte de passageiros entre organismos públicos e
privados em áreas urbanas Europeias. Os principais grupos-alvo são as
empresas de distribuição de mercadorias ou com distribuição própria de
produtos (por exemplo, entregas ao domicílio de refeições) e a administração
pública nas cidades piloto. Através do uso destes veículos baseados em energia
limpa e eficiente, os grupos-alvo vão puder constatar que estes veículos são
uma alternativa aos veículos baseados em energia de origem fóssil e assim,
constituir um exemplo de uma nova forma de mobilidade para os cidadãos.
As ações deste projeto estão direcionadas para a captação de mercado das Ebikes e para a promoção de políticas que estimulem a utilização das mesmas
como meio de transporte urbano. Desta forma, o projeto pretende estimular
uma mudança de comportamento dos grupos-alvo nas áreas urbanas,
fomentando a escolha de E-bikes em substituição dos convencionais veículos
movidos a combustíveis fosseis. Os pilotos nos quais os grupos-alvo participam
irão não só ajudar a alcançar os objetivos do projeto, como também irão
permitir a demonstração dos efeitos mensuráveis destes veículos elétricos em
termos de redução das emissões de CO2 e poupanças energéticas em meio
urbano. Espera-se que as ações promovidas por este projeto gerem uma
mudança no transporte de mercadorias, ou seja, pretende-se que com este
projeto as E-bikes ganhem um papel de relevo em detrimento dos veículos
convencionais. Desta forma, conseguir-se-ia uma redução do ruído e da
poluição nas áreas urbanas uma redução do congestionamento e poupanças de
energia, criando assim novas oportunidades de mercado.
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3 OBJETIVO DO DOCUMENTO
Este documento contém informação relevante para uma implementação bemsucedida de veículos elétricos, em especial bicicletas elétricas e scooters para
transporte de pessoas e mercadorias. Esta informação é resultado das ações
do projeto PRO-E-BIKE, como o Info Day e os pilotos, e de uma pesquisa sobre
o que já estava a ser feito na cidade piloto antes do projeto.
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4 CARACTERIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL
No que à repartição modal diz respeito, em Portugal o automóvel é o modo de
transporte mais utilizado. A sua repartição modal é igual à média europeia
(52,9%). Relativamente às deslocações usando modos suaves, as deslocações
a pé são as mais usadas, perfazendo um total de 17,7% valor superior à média
europeia (14,8%). As deslocações em bicicleta contabilizam 1,6%. Este valor
está muito distante da média europeia que é de 7,4% (IMTT, 2012). Há várias
razões que justificam este posicionamento distante da média europeia no que
à utilização de bicicletas diz respeito. Uma das principais razões prende-se com
o facto da orografia da cidade de Lisboa ser entendida como desfavorável à
utilização de bicicletas, uma vez que esta assenta sobre diversas colinas de
inclinação acentuada. Mais ainda, existem problemas de segurança pois em
muitas ruas não há condições para peões, bicicletas e automóveis partilharem
a via pública com segurança. Outra das razões prende-se com o facto de haver
poucos locais onde estacionar bicicletas, pelo que não é garantido aos ciclistas
que terão um espaço onde deixa a sua bicicleta no destino. Por último, existem
algumas barreiras à utilização de bicicletas no transporte público, em especial
nas horas de ponta. Assim, ciclistas que queiram complementar o seu percurso
de bicicleta com a utilização de um transporte coletivo ficam condicionados a
horários que nem sempre são compatíveis com o seu emprego.
Os modos suaves têm vindo a registar uma importância crescente, resultado
da necessidade de reduzir os impactos negativos dos transportes e melhorar os
níveis de bem-estar e saúde dos cidadãos. Contudo, existem alguns
constrangimentos à progressão destes modos suaves nas cidades portuguesas.
São deles exemplo a dispersão urbana, a segregação dos usos do solo e a falta
de infraestruturas adequadas e seguras para o uso de modos suaves. Algumas
cidades têm, no entanto, feito um esforço para estimular o uso da bicicleta e
outros modos suaves. Por exemplo, através da construção de ecovias,
percursos cicláveis e projetos que permitem a utilização de bicicletas em
espaço urbano. As figuras 1 e 2 apresentam os resultados de uma análise
SWOT feita pelo Instituto da Mobilidade e Transportes ao modo ciclável.
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Figura 1 - Pontos Fortes e Fracos da Análise SWOT ao modo ciclável (IMTT, 2012)
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Figura 2 – Oportunidades e Ameaças da Análise SWOT ao modo ciclável (IMTT, 2012)

Face à análise feita, foram criadas diretrizes ao nível nacional pelo IMTT
(Instituto da Mobilidade e dos Transportes) através de um plano designado
“Ciclando”, que pretende promover os modos suaves. Este plano tem sido
seguido pelas cidades das quais é exemplo a cidade piloto de Lisboa. Trata-se
de um plano desenvolvido para o período 2013-2020. Este plano tem dois
grandes objetivos estratégicos:
• Colocar a bicicleta e o “andar a pé” no centro da vida quotidiana dos
cidadãos
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• Educar para uma mobilidade sustentável e para os modos suaves

Estes objetivos estratégicos foram definidos eixos de atuação e objetivos
operacionais que se apresentam na figura 3.

Figura 3 - Plano de Atuação do "Ciclando" (IMTT, 2012)

O sucesso deste plano está pendente da capacidade e envolvimento de todos
os intervenientes em todos os eixos de ação e, consequentemente objetivos
operacionais. De forma a assegurar a boa execução do mesmo, foram
delineados programas de ação e respetivas medidas que abaixo se apresentam
(IMTT, 2012):
• “Bicicleta amiga do ambiente”
o Regulamentar o transporte de bicicletas no transporte público
o Integrar os modos suaves em sistemas de informação e opimização
de viagens
o Equipar interfaces de transporte com estacionamento para
bicicletas
• “Planear, fazer, observar”
o Aprovar e implementar diretrizes nacionais para a mobilidade
o Divulgar o guia para a elaboração de planos de mobilidade e
transportes
o Criar um programa de apoio financeiro aos municípios para
elaboração e execução dos planos
o Efetuar levantamento das medidas dirigidas aos modos suaves já
implementadas e criar sistema de monitorização de novas medidas
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• “Mobilidade em empresas e polos”
o Elaborar legislação sobre localização de empresas e polos
geradores de deslocações e sobre planos de mobilidade destas
unidades
o Divulgar o guia para elaboração de planos de mobilidade de
empresas e polos geradores de deslocações
o Desenvolver e implementar uma estratégia de sensibilização de
empresas para elaboração dos planos de mobilidade, premiando as
que promovam os modos suaves
• “Normativa nova”
o Rever o Regulamento Geral das Edificações Urbanas para garantir
construção de infraestruturas para bicicletas
o Rever Código da Estrada para contemplar especificações dos modos
suaves, conferindo-lhes maior proteção
o Adotar sinalética comum para modos suaves
• “Circular com qualidade e segurança”
o Elaborar manual técnico sobe desenho do espaço público,
associado a condições de circulação favoráveis aos modos suaves
o Criar programa de apoio financeiro aos municípios para construção
de zonas de acalmia de tráfego
• “Infraestruturar para os modos suaves”
o Promover estudo e implementação de uma rede estruturante de
percursos pedonais e cicláveis nas cidades e nas ligações entre
polos urbanos
o Adequar e implementar sinalética e informação para modos suaves
nas cidades
o Criar estacionamento seguro para bicicletas
o Promover lugares para guardar bicicletas em edifícios públicos,
empresas e habitações
o Promover instalação de balneários/vestiários nas empresas
• “Inovar para os modos suaves”
o Implementar um concurso bianual de inovação dirigido à conceção
de bicicletas
o Promover programas de I&D dirigidos ao desenvolvimento
tecnológico, conceção de acessórios, desenvolvimento de ITS,
estudos comportamento cidadão, etc
• “Incentivar a bicicleta”
o Criar programa de apoio à produção e exportação de bicicletas e
acessórios
o Desenvolver base de informação sobre especificações do produto
para regular e certificar
o Promover bicicleta elétrica
o Avaliar viabilidade técnica e económica da criação de incentivos
(por exemplo, fiscais) à aquisição de bicicletas de produção
nacional
o Implementar sistemas de bikesharing nas cidades
o Divulgar programas e projetos turísticos ligados à bicicleta
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o Delinear programa de ampliação da rede portuguesa de itinerários
turísticos
o Promover iniciativas locais e regionais de promoção turística que
envolvam bicicleta ou andar a pé
• “Educar para os modos suaves”
o Implementar programa de formação de professores na temática
modos suaves
o Equipar escolas com bicicletas e introduzir os modos suaves nos
programas escolares
o Produzir vídeo sobre modos suaves para apresentar nas escolas
o Criar programa de apoio à implementação de projetos de
mobilidade escolares
o Instituir concurso nacional para estimular uso dos modos suaves
nas escolas
o Desenvolver, a nível local, um programa para ensinar as regras de
condução e andar de bicicleta
o Organizar eventos em bicicleta
o Estabelecer protocolos com entidades para promoção e uso de
bicicletas em serviços públicos
• “Desenvolver competências”
o Estabelecer protocolos com universidades para incluir conteúdos
programáticos no sentido de reforçar competências ligadas à
mobilidade sustentável, idealização e desenho do espaço público e
infraestruturas pedonais e cicláveis
o Promover ações de formação sobre gestão da mobilidade e modos
suaves para técnicos e dirigentes da administração pública, assim
como consultores
• “Organizar e comunicar”
o Instituir compromisso local para elaboração de um plano de ação
local de promoção dos modos suaves
o Divulgar boas práticas de intervenção urbanística e sistemas de
circulação que favoreçam modos suaves
o Promover um evento bianual com projeção nacional associado aos
modos suaves
o Lançar campanhas nacionais de promoção de modos suaves
o Implementar estratégias locais de comunicação das iniciativas
adotadas
o Lançar portal com informação sobre os Modos Suaves e
implementação deste plano
É com base neste plano que a cidades piloto de Lisboa tem desenvolvido a sua
promoção de modos suaves. No entanto, para além deste plano têm sido
desenvolvidos outros documentos de apoio ao desenvolvimento dos modos
suaves. Os mais relevantes encontram-se listados abaixo, nomeadamente:
• Plano de Ação para a Mobilidade Urbana – pretende reforçar as políticas
no âmbito da mobilidade urbana sustentável. Apresentava medidas para
12
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•

•

•

•

lançar entre 2009 e 2012 que abordavam seis temas principais:
promover politica integradas de transporte apontando transporte urbano
sustentável como importante na criação de ambientes saudáveis; ação
centrada nos cidadãos; tornar transportes mais ecológicos; reforçar
financiamento; partilhar experiências e conhecimentos; otimizar
mobilidade urbana promovendo integração, interoperabilidade e
interligação entre diferentes modos. Este plano referia ainda a adoção de
soluções de transporte económicas e atraentes, dando como exemplo a
partilha de bicicletas.
Estratégia Nacional para Desenvolvimento Sustentável – instrumento de
2005, corresponde a uma orientação estratégica que norteia as políticas
de desenvolvimento com base nos três pilares do desenvolvimento
sustentável: proteção e valorização ambiental, coesão social e
crescimento económico. São estabelecidos sete objetivos e definidas
prioridades para uma mobilidade mais sustentável, que reduza emissões
poluentes e ruido.
Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território – aprovado
pela lei nº 58/2007, este documento estabelece opções para organização
do território nacional. O plano refere a insustentabilidade ambiental e
económica dos transportes e reconhece a intermodalidade deficiente,
assim como a excessiva dependência da rodovia. Procura-se com este
plano desenvolver os transportes sustentáveis para melhoria da
qualidade do ar.
Plano Estratégico dos Transportes (Mobilidade Sustentável no horizonte
2011-2015) – aqui encontram-se princípios orientadores para atuar no
sector das infraestruturas e transportes. Os vetores de atuação
prioritária são o cumprimento de compromissos externos assumidos no
sector, alavancar competitividade e desenvolvimento, e assegurar
mobilidade e acessibilidade de pessoas bens de forma eficiente não
esquecendo a coesão social.
Mobilidade Ciclável – Plano da Câmara Municipal de Lisboa, que visou a
construção de várias ciclovias, de estacionamento para bicicletas,
aumento da segurança dos ciclistas e criação de espaços de uso
partilhado. A figura 4 mostra o mapa da rede ciclável de Lisboa. Como se
pode constatar, esta é já bastante vasta. No entanto, estão planeadas
novas ciclovias para reforçar a rede já existente.
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Figura 4 - Mapa percursos cicláveis Lisboa (CML, 2015)
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5 MEDIDAS
5.1 INFO DAY – DIA DE DIVULGAÇÃO
O Info Day tem como objetivo a promoção e divulgação a grupos-alvo do uso
de bicicletas e scooters elétricas na distribuição de mercadorias. Pretende-se
com este tipo de evento divulgar casos de sucesso de implementação de Ebikes na distribuição de mercadorias e esclarecer possíveis novos utilizadores
sobre os benefícios e custos.
Idealmente, este Info Day deve estar associado a um evento que por si só já
atraia vários grupos-alvo (por exemplo, conferência, feira da indústria). De
outra forma, é difícil atrair potenciais novos utilizadores para a divulgação
apenas.
As empresas que utilizam E-bikes nos seus serviços de distribuição devem
estar presentes. E se possível, deverão trazer os veículos que utilizam para que
outros potenciais utilizadores possam com eles esclarecer dúvidas e colocar
questões.

Figura 5 - Info Day em Vila Franca de Xira do projeto PRO-E-BIKE mostrando bicicleta elétrica usada num dos
pilotos
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Figura 6 - Info Day em Lisboa do projeto PRO-E-BIKE mostrando bicicleta e scooter elétrica usadas nos pilotos

5.2 REDE DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS
Uma vasta e eficiente rede de postos de carregamento de veículos elétricos é
essencial para assegurar o sucesso da utillização dos veículos elétricos na
distribuição de mercadorias.
Portugal conta com uma rede integrada de vários postos em território nacional
que é dinamizada para plataforma tecnologica MOBI.E. Esta rede permite aos
utilizadores carregar o seu veículos mediante o uso de um cartão de
carregamento.
A figura 7 mostra os postos de carregamento disponíveis na cidade de Lisboa.
São vários os locais onde se podem encontrar estes postos de abastecimento
ao longo da cidade. No entanto, recorrentemente os mesmo localizam-se
parques de estacionamento (públicos e privados), centros comerciais,
aeroportos, bombas de gasolina e via pública.
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Figura 7 - Postos de carregamento na cidade de Lisboa (MOBI.E, 2015)

5.3 CRIAÇÃO DE VIAS DEDICADAS
Uma das medidas essenciais para promover a utilização de E-bikes consiste na
criação de vias de utilização dedicada, por exemplo, ciclovias. Em especial
numa cidade como Lisboa, em que existe grande congestionamento de tráfego
e alguns problemas com a segurança dos ciclistas devido à falta de condições
de circulação na via pública, as vias dedicadas surgem como uma boa solução
para estes problemas.
Mais ainda, estas soluções permitem que utilizadores mais inexperientes
circulem com confiança. Sendo que esta inexperiência pode dever-se não só à
idade mas também à falta de prática. A utilização de vias dedicadas permite
até que, os Encarregados de Educação fiquem tranquilos com o uso de
bicicletas or parte dos seus educandos. Desta forma, estaremos a promover
uma educação e utilização destes modos de transporte sustentáveis desde
cedo.
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5.4 ALTERAÇÃO LEGISLAÇÃO
A legislação não é atualmente clara no que diz respeito à forma como os
ciclistas e condutores de automóvel se devem comportar. Existem algumas
boas práticas que têm sido divulgadas nos últimos anos, mas não uma
legislação que responsabilize de forma clara os intervenientes. Desta forma,
sempre que ocorre um incidente, não é claro quem é o responsável. A situação
é de tal forma pouco clara, que o Automóvel Clube de Portugal veio no último
ano solicitar a obrigatoriedade de um seguro para ciclistas.
Assim, a alteração da legislação para clarificar as responsabilidades e direitos
dos intervenientes na via pública é essencial.

5.5 INCENTIVOS FISCAIS
Outra medida que poderá incentivar e muito a utilização de E-bikes, é a
introdução de incentivos fiscais para compra deste tipo de veiculos. Tal pode
ser feito por meio de isenção do Imposto sobre o Valor Acrescentado na
compra destes veiculos, ou ainda complementando com outros beneficios
fiscais.
Pode-se ainda ir mais longe e, de forma a incentivar a economia e produção
nacionais, promover estes beneficios apenas para compra de E-bikes
produzidas em solo nacional.

5.6 EXEMPLOS DE SUCESSO DE UTILIZAÇÃO DE E-BIKES
5.6.1

Camisola Amarela

A empresa Camisola Amarela é especializada na entrega urgente de
mercadorias com recurso a bicicletas. Através do apoio do projeto PRO-E-BIKE
a empresa usa agora e-scooters nas suas entregas, permitindo assim expandir
a sua área de atuação e reduzindo os tempos de entrega. Para além do apoio
do projeto PRO-E-BIKE, esta iniciativa contou ainda com o apoio da EMEL –
Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa.

5.6.2
Moço de
scooters
iniciativa
Zevtech,

Moço de Recados

Recados é um empresa de distruibuição de mercadorias que usava
convencionais nos seus serviços. Em associação com a u-scoot,
de promoção da utilização de bicicletas e scooters elétricas, e com a
empresa fornecedora de scooters eléctricas, e com o apoio do projeto
18
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PRO-E-BIKE a empresa Moço de Recados usa agora scooters elétricas nas suas
distribuições.
Os impactos desta mudança de veículos na pegada ambiental desta empresa
são enormes devido à redução das emissões de CO2 e outros gases de efeito
de estufa para a atmosfera. Esta alteração contribui para reduzir o ruido na
cidade de Lisboa.

5.6.3

Bicicletas Partilhadas

Existem atualmente diversos serviços de bicicletas públias de uso partilhado
que permitem aos habitantes e aos visitantes usar este modo de transporte
para as suas deslocações.
O modelo de negócio destes sistemas é variável. No entanto, por norma é
possível usar-se o sistema de duas formas, nomeadamente: 1) ser-se membro
e pagando uma anuidade ou mensalidade usar as bicicletas entre diversos
pontos espalhados ao longo das cidades, ou; 2) ser utilizador esporádico
pagando um valor por cada hora de utilização das bicicletas.
Embora na cidade de Lisboa ainda não exista uma sistema destes
implementado, existem no país diversos exemplos de sucesso de utilização
destes sistemas. Aqui ficam alguns dos mais conhecidos:
•
•
•
•
•
•
•

Bianinhas, Viana do Castelo
biConde, Vila do Conde
Toupeira, Santo Tirso
Buga, Aveiro
Al-gira, Almeirim
Biclis, Leiria
biCas, Cascais

19

IEE project Contract N°: IEE/12/856/SI2.644759

6 CONCLUSÃO
A distribuição de mercadorias é uma constante da vida das populações e
negócios. Hoje em dia, em especial em meio urbano, o volume de distribuições
de mercadorias é elevadíssimo. Sendo a maioria destas mercadorias
distribuídas com recursos a veículos motorizados com energia de origem fóssil,
os impactos no ambiente em termos de ruido e libertação de gases nocivos
para a atmosfera é enorme. Assim, surge a necessidade de abraçar novas
formas de fazer estas distribuições. Formas essas que não devem pôr em
causa a eficiência do serviço mas sim, intervir ao nível da redução dos efeitos
nocivos no ambiente.
A utilização de veículos elétricos tem sido alvo de várias ações de estudo e
divulgação, de forma a incentivar a sua introdução no dia-a-dia dos
movimentos de pessoas e mercadorias. O projeto PRO-E-BIKE, financiado pela
União Europeia, teve como objetivo a divulgação e promoção do uso de
bicicletas e scooters elétricas (E-bikes) na distribuição de mercadorias. Através
deste projeto foi possível introduzir dois projetos piloto na cidade de Lisboa,
onde empresas de distribuição passaram a usar E-bikes nos seus serviços.
Mais ainda, foi possível realizar ações de divulgação destes veículos para
captura de potenciais novos utilizadores.
Como resultado das ações deste projeto e de uma pesquisa exaustiva das
medidas até à data implementadas na cidade piloto de Lisboa, foi possível
elaborar este Action Plan. Trata-se de um documento de ação que pretende
expor o que já está feito em Portugal no que à implementação de E-bikes diz
respeito.
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