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Sumário Executivo

Atualmente existe uma maior sensibilização por parte dos gestores de grandes empresas ou 
PMEs e organizações com ou sem fins lucrativos, para a necessidade de mudar os padrões 
de mobilidade. Existem vários impulsionadores-chave, tais como a percepção de custos, 
preocupações ambientais, imagem pública da organização e saúde dos funcionários. Contudo, 
maior sustentabilidade dos transportes, não quer necessariamente dizer maiores custos; 
transportes sustentáveis e sustentabilidade económica podem andar de mãos dadas.  A utilização 
de bicicletas/scooters elétricas (ou e-bikes, como denominadas no âmbito do projeto) pode 
substituir uma grande percentagem de viagens de automóveis e veículos comercias. De acordo 
com o relatório de BESTUFS, 12% de todas as viagens urbanas são entregas de bens, o que 
quer dizer que em contexto urbano existe uma oportunidade para que esses bens possam 
ser entregues por uma bicicleta/scooter elétrica. Adicionalmente, os estudos desenvolvidos no 
projeto CycleLogistics concluíram que a bicicleta pode fazer 51% de todas as viagens logísticas 
e 25% das viagens de entregas comerciais nas cidades Europeias. 

De acordo com estudos empíricos, é mais provável que as e-bikes tenham o seu maior 
potencial em áreas urbanas, ao solucionarem alguns problemas como o congestionamento e 
o acesso a áreas restritas como é o caso das zonas de emissões reduzidas ou com janelas 
temporais para entregas (Gruber et al., 2014). Para além disso, existem custos a considerar, 
incluindo: i) Fluxo de tráfego/questões de congestionamento: causado por níveis de tráfego, 
incidentes no tráfego, infraestrutura inadequada e comportamentos deficientes dos condutores;  
ii) Problemas relacionados com Políticas de Transportes: restrições aos veículos baseado em 
hora e/ou tamanho/volume do veículo e faixa para autocarros; iii) Problemas de estacionamento 
e de cargas/descargas: regulamentos de cargas/descargas, multas, falta de lugares de descargas, 
e problemas de manuseamento; iv) Problemas relacionados com os clientes/destinatários: filas 
para fazer entregas e recolhas, dificuldade em encontrar o destinatário, tempos de recolha e 
entregas solicitado pelos clientes/destinatários (TURBLOG, 2011).
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Um dos objetivos do projeto PRO-E-BIKE foi desenvolver uma Ferramenta de Simulação de 
e-bikes simples e de fácil utilização para empresas e entidades públicas que tenham uma frota. 
Esta ferramenta permite aos utilizadores simular o impacto da utilização de e-bikes, e analisa 
os potenciais benefícios em termos de custos e redução de emissões que possam resultar da 
introdução de e-bikes nos seus negócios. No sentido de tornar os cálculos mais personalizados 
foram inseridos vários dados nacionais. 

Este documento pretende informar os gestores de frota sobre os prós e contras da substituição 
da sua frota convencional por e-bikes. Apesar de ainda serem necessárias algumas melhorias na 
tecnologia atual, muitas experiências positivas mostraram que as e-bikes podem ser a solução 
perfeita para as entregas de last mile (ou em português, de ‘último quilómetro’).

Para além disso, este documento recomenda também uma série de ações a considerar em 
diferentes fases (Planeamento, Operação e Monitorização de Externalidades) para adotar 
e-bikes/e-scooters na sua frota. Estas recomendações têm por base as experiências desenvolvidas 
durante o projeto e que acreditamos poderem adicionar valor ao seu negócio.
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1. introdução

O projeto PRO-E-BIKE promove a utilização 
de veículos mais limpos e eficientes – bicicletas 
e scooters elétricas (comummente chamadas 
‘e-bikes’) – para a entrega de mercadorias e 
transporte de passageiros em áreas urbanas 
europeias, como uma alternativa aos veículos 
movidos a combustíveis convencionais. Os 
grupos-alvo do projeto são entidades privadas e 
públicas, tais como empresas de distribuição de 
mercadorias, administração pública e cidadãos.

As ações do projeto estão direcionadas para 
a captação de mercado de e-bikes e para 
promover as políticas que estimulem a utilização 
das mesmas como meio de transporte urbano. 
Os pilotos realizados entre os grupos-alvo não 
só ajudaram a alcançar os objetivos do projeto, 
como também permitiram a demonstração dos 
efeitos mensuráveis em termos de redução das 
emissões de CO2 e poupanças energéticas pela 
inclusão das e-bikes nos meios de transporte 
urbano. 

O objetivo das ações do projeto foi construir 
conhecimento e aumentar a confiança na 
tecnologia das e-bikes entre os grupos-alvo 
definidos, permitindo-os testarem e analisarem 
a tecnologia. O objetivo final do projeto é a 
mudança de comportamento dos grupos-alvo 
manifestada na sua decisão de substituir os 
veículos convencionais por e-bikes. 

As ações definidas no projeto foram necessárias 
não só para reduzir o congestionamento, poupar 
energia, reduzir a poluição atmosférica e sonora 
nas áreas urbanas, como também criar novas 
oportunidades de negócio para a economia 
local. Isto consegue-se transformando a logística 
urbana a favor das e-bikes.

Para mais informações sobre o projeto PRO-E-BIKE 
clique no seguinte link:

http://www.pro-e-bike.org/project/

Neste contexto, o PRO-E-BIKE Information 
Toolkit centra-se nas atividades do Work 
Package 3, com o objetivo de complementar 
a Ferramenta de Simulação enquanto material 
de comunicação de fácil disseminação, 
direcionado para os gestores de frota. Para 
além disso, este documento é uma compilação 
dos resultados do projeto obtidos até agora 
e pretende aumentar a transferibilidade de 
boas práticas entre outros stakeholders. O 
Information Toolkit é parte integrante do 
toolkit em si (que inclui também a Ferramenta 
de Simulação do PRO-E-BIKE disponível na 
pen drive) que é um conjunto abrangente 
de ferramentas analíticas, de diagnóstico e 
de planeamento que pretende ajudar outros 
stakeholders na implementação, coordenação 
e desenvolvimento de ações similares ao 
projeto PRO-E-BIKE. 
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Em geral, o objetivo deste documento é o de 
facilitar e melhorar a eficácia de processos 
paralelos em várias cidades Europeias. O 
principal grupo-alvo para o PRO-E-BIKE 
Information Toolkit são serviços de entregas 
e empresas ou entidades públicas com frota 
própria.

O documento está organizado em diferentes 
secções para guiar o leitor. Na secção 2 é 
apresentada uma introdução sobre a utilização 

de e-bikes para a logística urbana. A secção 
3 explica como a Ferramenta de Simulação 
pode ser utilizada na sua organização e 
fornece detalhes sobre os modelos de 
negócio desenvolvidos no projeto. Na secção 
4 são apresentadas boas práticas na adoção de 
e-bikes e os prós e contras das experiências 
piloto mais relevantes do PRO-E-BIKE, bem 
como as recomendações finais para a sua 
adoção. Por último, a secção 5 compila as 
conclusões mais pertinentes desta análise.
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2. e-bikes/e-scooters 
na logística urbana

Existe cada vez mais, uma maior sensibilização 
por parte dos gestores de grandes empresas 
ou PMEs e organizações com ou sem fins 
lucrativos, para a necessidade de mudar 
os padrões de mobilidade. Existem vários 
impulsionadores-chave, como a percepção 
dos custos, preocupações ambientais, saúde 
dos empregados e a imagem pública das 
organizações. Transportes mais sustentáveis 
não se traduzem necessariamente em maiores 
custos; transporte e economia sustentável 
podem andar de mãos dadas. A utilização de 
e-bikes e/ou e-scooters pode substituir uma 
grande parcela de viagens de carro e veículos 
comerciais. 

Atualmente existe uma vasta diversidade de 
e-bikes, sendo que o termo bicicleta elétrica 
inclui diferentes conceitos de veículos com o 
auxílio de um motor elétrico:

1) Pedelecs, são bicicletas equipadas com 
um motor auxiliar que podem não ser 
exclusivamente movidas por esse motor. 
Apenas quando o ciclista pedala é que o 
motor funciona; 

2) e-bikes, são bicicletas equipadas com um 
motor auxiliar que podem ser exclusivamente 
movidas por esse motor. O ciclista não tem 
que pedalar necessariamente. 1 

Poderá encontrar mais detalhes sobre os 
diferentes tipos de bicicletas e scooters elé-
tricas no documento ‘D2.1 Current situation 
analysis’, na secção 3.1.5. 2  que se encontra 
no website do projeto PRO-E-BIKE. 

1 Categorias de veículos e legislação relacionada (Projeto GoPedelec)
http://www.gopedelec.eu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=70.
2 http://www.pro-e-bike.org/wp-content/uploads/2014/02/Pro-e-bike-D.2.1.MOB-EN-2014-02-04.pdf

Figura 1: e-bike (Fonte: Lombardo)
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Sugestão 1
Procure a bicicleta ou scooter elétrica 
que melhor se adeque à atividade da sua 
empresa. 

Poderá encontrar mais informação sobre 
fabricantes e distribuidores de e-bikes em 
vários países Europeus nos links seguintes: 

http://www.pro-e-bike.org/e-bike-
platform/manufacturers/

http://www.pro-e-bike.org/e-bike-
platform/distributors/

As e-bikes estão cada vez mais populares 
na Europa e apesar da sua utilização estar a 
crescer mais rapidamente em países que são 
considerados a favor das bicicletas, outros países 
também estão a experienciar um aumento 
da utilização da bicicleta. A popularidade das 
e-bikes é influenciada por vários fatores tais 
como os tempos de viagem em comparação 
com as bicicletas convencionais ou carros; o 
conforto das e-bikes em terrenos acidentados; 
os benefícios ambientais em termos de 
emissões evitadas durante a sua vida útil3 ;a 
utilização de bicicletas elétricas ou pedelecs 
é muito mais saudável que conduzir um carro 
pois envolve uma atividade física; e por último, 
as e-bikes e e-scooters têm um impacto muito 
menor no congestionamento das cidades. 

Tradicionalmente os veículos pesados são 
usados para transporte de mercadorias de 
longa distância. No entanto, esses veículos 
são também frequentemente utilizados na 
distribuição dentro das cidades, causando vários 
problemas no transporte urbano tais como 
o congestionamento e poluição. De acordo 
com o relatório BESTUFS, a percentagem 
de viagens urbanas de mercadorias em 1995 
representava 9-15% de todas as viagens em 
áreas urbanas Francesas (Schoemaker et al., 
2004), ao passo que estudos em outras cidades 
Europeias revelaram números semelhantes. 
Considerando o relatório BESTUFS, 12% 
de todas as viagens urbanas são entregas de 
mercadorias ligeiras, o que quer dizer que em 
ambiente urbano existe uma oportunidade 
de que essas mercadorias ligeiras possam ser 
transportadas por e-bikes. 

Para além disso, estudos desenvolvidos no 
projeto CycleLogistics concluíram que as 
bicicletas podem fazer 51% de todas as viagens 
logísticas4 e 25% das viagens correspondentes 
a entregas comerciais5 em cidades Europeias6.

Várias empresas de transporte na Europa 
estão a remodelar as suas estruturas 
logísticas, tais como a DHL, UPS ou a FedEx 
em alguns países, para usar bicicletas elétricas 
ou veículos mais pequenos na sua distribuição 
de ‘último quilómetro’. Por exemplo, a 
DHL redefiniu as suas rotas de entregas de 
encomendas utilizando bicicletas de carga 
convencionais e elétricas. O processo logístico 

3 European Cyclists’ Federation, 2011, ‘Cycle more often 2 cool down the planet: Quantifying CO2 savings of 
cycling?’ Página 15, ECF, Bruxelas.
4 Viagens logísticas são todas as viagens que transportam algum tipo de mercadoria ou bem (incluindo compras pessoais).
5 Viagens que correspondem a entregas comerciais são feitas por empresas privadas.
6 D7.1 Baseline Study_Cyclelogistics (Cyclelogistics Project 2011-2014) http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/
CycleLogistics_Baseline_Study_external.pdf
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Figura 2: e-cargobike utilizada pela DHL 
(Fonte: Mobycon)

é naturalmente diferente, pois as bicicletas 
elétricas de carga não podem transportar 
tanto peso nem volume como os carros ou 
carrinhas e a máxima distância que percorrem 
é menor. Contudo, para rotas mais pequenas, 
as bicicletas elétricas de carga provaram ser 
economicamente mais eficientes, devido ao 
facto do seu valor de aquisição, bem como os 
custos de manutenção serem menores. 

Em relação aos benefícios socioeconómicos 
das e-bikes, as empresas estão cada vez mais 
sensibilizadas para soluções mais sustentáveis. 
As bicicletas estão a tornar-se mais 
competitivas que os carros na distribuição em 
áreas urbanas, à medida que as cidades estão a 
fechar os centros aos veículos mais poluidores 
ou a cobrar taxas de congestionamento. Para 
além disso, as e-bikes não estão sujeitas a 
restrições horárias ou a entrarem em zonas 
específicas, como áreas pedonais, o que é outra 
vantagem. Em geral, parece que a utilização de 
e-bikes e e-scooters está a aumentar e que o 
mercado exige que haja mais destes veículos a 

uma escala maior. Por exemplo, a DHL estima 
que um total de 20% das suas entregas possa 
ser feito em bicicleta num futuro próximo 
(Jorna e Mallens, 2013).

Em termos ambientais, o objetivo geral das 
atividades das empresas relacionadas com a 
logística urbana é reduzir o impacto dos seus 
movimentos de transporte de mercadorias 
para evitar congestionamento, poupar tempo 
e dinheiro, mas também considerar o seu 
impacto em termos de emissões e poluição.

Contudo, a distribuição de ‘último quilómetro’ é 
uma atividade empresarial e consequentemente, 
receitas são esperadas. Para ajudar os gestores 
de frota na decisão de substituir/adotar alguns 
ou todos os veículos das suas frotas por 
e-bikes, o projeto PRO-E-BIKE desenvolveu 
uma Ferramenta de Simulação que está 
disponível gratuitamente.  A próxima secção 
explica como esta ferramenta pode ajudá-lo 
a medir o impacto de introduzir e-bikes no 
seu negócio.
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3. Quer usar e-bikes/ e-scooters ?  
O PRO-E-BIKE pode ajudá-lo

Esta secção apresenta duas das mais relevantes 
ferramentas desenvolvidas durante o projeto 
PRO-E-BIKE. Esta secção descreve como a 
Ferramenta de Simulação foi desenvolvida e 
como poderá usar os Modelos de Negócio no 
processo de substituir veículos convencionais 
por e-bikes nas fases de planeamento e decisão. 

3.1 FERRAMENTA DE SIMULAÇÃO
Um dos objetivos do projeto PRO-E-BIKE foi 
o desenvolvimento de uma Ferramenta de 
Simulação de e-bikes simples e de fácil utilização 
para empresas e entidades públicas que tenham 
a sua própria frota. Esta ferramenta permite 
aos potenciais utilizadores simularem o impacto 
da utilização de e-bikes e analisar os potenciais 
benefícios em termos de redução de custos e 
emissões que podem resultar da introdução 
de e-bikes nos seus negócios. Esta ferramenta 
foi desenvolvida para ser geralmente aplicada e 
utilizada em todos os países Europeus. Para que 
os cálculos possam ser mais personalizados tendo 
em conta diferentes situações, é possível inserir 
vários dados nacionais. Dentro do Consórcio do 
PRO-E-BIKE, os parceiros nacionais forneceram 
para a ferramenta os dados dos seus Países, o 
que resultou em diferentes versões da mesma 
para a Espanha, Croácia, Itália, Holanda, Eslovénia, 
Portugal e Suécia.

Sugestão 2
Experimente a Ferramenta de Simulação 
do PRO-E-BIKE e calcule as poupanças 
económicas e ambientais que a sua empresa 
irá conseguir através da substituição de 
veículos convencionais por e-bikes.

Encontre aqui a Ferramenta de Simulação 
PRO-E-BIKE na sua língua: 

http://www.pro-e-bike.org/
publications2/

Este instrumento fornece como resultado uma 
simples comparação entre diferentes tecnologias, 
tendo como base os dados de input fornecidos 
pelo utilizador. Contudo, estes cálculos não 
dispensam um estudo mais exaustivo, pelo que 
recomendamos que desenvolva a sua análise 
tendo em conta os requisitos específicos do 
seu negócio (veja por exemplo a secção dos 
Modelos de Negócio). Os capítulos seguintes 
detalham os cálculos que estão por detrás das 
diferentes secções da Ferramenta de Simulação. 

3.1.1 SUBSTITUIR UM VEÍCULO

A Figura 3 apresenta uma simples comparação 
de custos globais entre um veículo convencional, 
movido a gasóleo ou gasolina e uma e-bike/e-
cargo bike ou uma e-scooter. Nesta demonstração 
foi considerado um valor de aquisição de um 
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Figura 3: Poupanças devido à substituição de um veículo convencional por uma e-bike, e-cargobike 
ou e-scooter

veículo convencional de 15.000 Euros, custos 
anuais de manutenção e seguro de 750 Euros 
cada (veja por favor a secção seguinte). Neste 
caso, na célula com a indicação ‘outros custos’ 
estes foram considerados nulos, mas poderão ser 
personalizados se se introduzir esta informação. 
Por exemplo, esta simulação não considera os 
custos de estacionamento nem eventuais multas 
que poderão ser relevantes na comparação e que 
provavelmente resultarão em maiores poupanças.

3.1.2 SIMULAR A FROTA

Se está interessado em simular a sua própria 
frota, esta secção explica que dados de input 
são necessários e como os resultados são 
apresentados. Com esta simulação será capaz 
de entender quais serão as suas poupanças com 

a introdução de e-bikes (incluindo e-cargobikes 
ou e-scooters) no seu negócio.

Dependendo do combustível utilizado na sua 
frota, será necessário também inserir os dados 
operacionais. O primeiro dado de input que 
será necessário colocar na secção ‘simular a 
frota’ da ferramenta de simulação é o número 
de veículos da sua frota atual, o consumo médio 
da mesma, as distâncias médias percorridas por 
dia e por veículo, e a carga média em termos 
de peso (kg) e volume (m3). Em termos de 
custos globais, deverá indicar o custo médio 
por veículo, tendo em conta todos os veículos 
da sua frota. Para além disso, deverá indicar os 
custos de aquisição ou custos de leasing, os 
custos de manutenção, seguros e outros custos 

Assumindo que a frota é composta por um único veículo, a ser substituido por uma e-bike e-scooter:

CUSTOS GLOBAIS Gasóleo Gasolina e-bike/e-cargobike e-scooter

Aquisição [EUR] 15 000 15 000 2 000 2 500

Manutenção [EUR/year] 750 750 100 150

Seguros [EUR/year] 750 750 75 80

Outros custos [EUR/year] 0 0 0 0

Distância [km/dia.veículo] 30 30 30 30

Consumo de energia [l/100km | kWh/km] 5,00 9,00 0,01 0,05

Custos de combustível [EUR/100km] 6,42 14,26 0,10 0,79

Custos médios anuais [EUR/vehicle] 1 976 2 556 182 289

Emissões [kg CO2 /100km] 4,01 6,72 0,39 3,03

POUPANÇAS Gasóleo Gasolina

e-bike/e-cargobike
Económicas [EUR/ano] 1 793 2 374

Ambientais [kg CO2 /ano] 3,62 6,34

e-scooter
Económicas [EUR/ano] 1 687 2 268

Ambientais [kg CO2 /ano] 0,97 3,69
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(por exemplo, estacionamento, impostos, taxas, 
etc.). Note que se não inserir estes valores 
todos, a comparação será feita na mesma, mas 

os resultados finais poderão não ser os mais 
corretos para a sua frota.

Para além disso, a Ferramenta fornece à 
partida informação sobre os custos das 
bicicletas e scooters elétricas por país como 
dado de input. Contudo, se tiver dados mais 
precisos, poderá substituí-los de modo a obter 
um resultado mais preciso (veja a Figura 4). 
Muito provavelmente para substituir um carro 
convencional ou uma carrinha será necessário 
mais que uma e-bike. Se for esse o caso, não 
se esqueça de inserir também os novos custos 
que irá ter, como por exemplo, os custos de 
contratar um novo empregado ou os custos 

inerentes ao aluguer ou criação de um novo 
centro de consolidação/ distribuição, na célula 
‘Outros custos’. De seguida, será necessário 
indicar quantas e-bikes/e-cargobikes, e-scooters 
ou ambos que irá ter na sua frota alternativa. 
Os resultados irão aparecer para a sua frota 
atual e para a frota alternativa (Figura 5). Para 
além disso, com estes resultados será possível 
perceber quais as poupanças económicas 
e ambientais bem como o período de 
recuperação do investimento (Figura 6).

Figura 4: Dados de input para simular as poupanças da sua empresa ao substituir os veículos con-
vencionais por e-bikes

E-bike, e-cargobike and e-scooter (pode editar valores e recalcular)

e-Bike/e-Cargobike Valores de Referência

Aquisição [EUR] 2.000 3.500 - 1.500

Manutenção [EUR/year] 100 100 - 150

Seguros [EUR/year] 75 50 - 100

Outros custos [EUR/year] 0 (e.g. impostos, funcionários, novo centro de consolidação, etc.)

e-Scooter

Aquisição [EUR] 2.500 1.500 - 5.500

Manutenção [EUR/year] 150 100 - 200

Seguros [EUR/year] 80 50 - 150

Outros custos [EUR/year] 0 (e.g. impostos, funcionários, novo centro de consolidação, etc.)

DADOS DE INPUT

Frota actual

Gasóleo nº veículos 5 consumo médio
[l/100km] 5,0 distância média

[km/vehi.dia] 45 carga média 
[kg] 25 volume médio 

da carga[m3] 2,0

Gasolina nº veículos 2 consumo médio
[l/100km] 9,0 distância média

[km/vehi.dia] 25 carga média 
[kg] 10 volume médio 

da carga [m3] 1,0

Custos médios globais (custos médios por veículo considerando todos os veículos)

Aquisição [EUR] 15.000 10.000 - 25.000 ou Leasing [EUR/ano] 0 3.000 - 25.000

Manutenção [EUR/ano] 750 750 - 1.500

Seguros [EUR/ano] 750 500 - 1.000

Outros custos [EUR/ano] 0 (e.g. impostos)
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3.1.3 DADOS DE REFERÊNCIA

A folha ‘Dados de referência’ pode ser 
alterada com dados específicos do seu país 
e/ou da sua organização. A moeda definida 
por defeito na ferramenta é o Euro, mas 
também poderá ser utilizada a Kuna Croata 
ou a Coroa Sueca. São considerados vários 

valores de referência e as suas fontes podem 
ser verificadas. Não obstante, se o utilizador 
tiver dados mais precisos e adequados, estes 
podem ser inseridos, sendo que o resultado 
final será mais adequado à situação específica 
em estudo. Os valores encontram-se na 
Figura 7.

Figura 5: Resultados de um exemplo de frota atual

Figura 6: Poupanças económicas e ambientais de um exemplo da ferramenta de simulação

RESULTADOS - ANÁLISE DA FROTA ACTUAL

Situação Actual (são apresentados valores médios)
Global Gasóleo Gasolina

Veículos [n.º] 7 5 2

Distância [km/dia.veículo] 39 45 25

Custos de combustível [EUR/100km] 7,3 6,2 12,2

Custos médios anuais [EUR/veículo] 2.152 2.141 2.201

Emissions [kg CO2/100km] 14,8 13,4 21,2

Custos totais médios por veiículo [EUR/veículo] 47.087 44.849 57.157

Custos operacionais no tempo de vida (são apresentados valores médios)
Global Gasóleo Gasolina

Custos de energia [EUR/veículo] 15.839 12.440 24.336

Custos de CO2 [EUR/veículo] 936 801 1.274

Custos de poluentes [EUR/veículo] 90,4 107,8 47,0

Custos totais operacionais no tempo de vida [EUR/veículo] 16.866 13.349 25.657 (exclui os custos de aquisição)

POUPANÇAS

Custos totais anuais da frota actual Custos totais anuais da frota alternativa
Económicos 15.066 EUR/ano Económicos 12.146 EUR/ano

Ambientais 10.042 kg CO2/ano Ambientais 7.381 kg CO2/ano

Poupanças
Económicos 2.920 EUR/ano

Ambientais 2.662 kg CO2/ano

PAYBACK 8 anos e 4 meses
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Figura 7: Valores de referência da ferramenta de simulação

FROTA ALTERNATIVA

Consumo de energia [kWh/km]

e-bike/e-cargobike 0,0065 0,0065

e-scooter 0,0512 0,0512

Custos médios de electricidade [EUR/kWh]

0,155 0,155

Maximum cargo capacity

e-Bike/e-Cargobike [kg] 100 100/250

e-Scooter [kg] 25 100

e-Bike/e-Cargobike [m3] 0,5 0,5/1,5

e-Scooter [m3] 0,2 0,2

FROTA ACTUAL 

Custos operacionais no tempo de vida

Quilometragem no tempo de via 200.000 200.000 - 250.000 km

Número de anos médio de utilização da viatura 10 10 anos

Número de anos de leasing 4 4 anos

Custo do CO2 30 30 - 40 EUR/ton
   

Custos médios de combustível

Gasóleo[EUR/l] 1,284 1,284

Gasolina [EUR/l] 1,584 1,584
   

Factores de conversão

Gasóleo 2,67 2,67 kg CO2/l

Gasolina 2,49 2,49 kg CO2/l

Electricidade 0,5927 0,5927 kg CO2/kWh
      

Emissões de particulas 0,087 0,087-0,174 EUR/g

Gasóleo 0,000011 0,000011 g/km

Gasolina 0,0000168 0,0000168 g/km

Electricidade 0 0 g/km
      

Emissões de NOx
0,0044 0,0044-0,0088 EUR/g

Gasóleo 0,1225 0,1225 g/km

Gasolina 0,0416 0,0416 g/km

Electricidade 0 0 g/km
      

Emissões de NHMC 0,001 0,001-0,002 EUR/g

Gasóleo 0 0 g/km

Gasolina 0,052 0,052 g/km

Electricidade 0 0 g/km
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Estamos muito interessados em saber a sua opinião  
sobre a utilidade da ferramenta para a sua organização. Ajude-nos a avaliar a 
Ferramenta de Simulação de e-bikes, e por favor responda ao pequeno inquérito 
anónimo. A sua opinião é fundamental. Por favor clique no link abaixo para 
responder ao inquérito: http://goo.gl/forms/Y79K0vTcVG

3.2 MODELOS DE NEGÓCIO: 
COMO IMPLEMENTAR
Não é fácil definir qual deve ser o propósito 
de um modelo de negócio, como este deve ser 
usado e quais são os maiores benefícios para as 
empresas. Contudo, Osterwalder fornece uma 
resposta para a primeira destas perguntas ao 
definir modelo de negócio da seguinte forma: 

“Um modelo de negócio descreve a 
lógica de como uma organização cria, 
entrega e captura valor”

Fonte: Osterwalder A, Pigneur Y. Business Mo-
del Generation – A Handbook for Visionaries, 
Game Changers, and Challengers, 2010.

O enquadramento teórico do conceito 
de modelo de negócio desenvolvido por 
Osterwalder foi a abordagem escolhida e 
utilizada no projeto PRO-E-BIKE. O modelo 
de negócio canvas define nove elementos base:

1) Segmento de clientes - que especi-
fica para quem a empresa está a criar valor, 
sendo que uma empresa serve um ou vários 
segmentos de clientes;

2) Proposta de valor - destinada a resolver 
problemas dos clientes e satisfazer as neces-
sidades dos mesmos com propostas de valor;

Sugestão 3
Veja como outras empresas estão a utilizar 
bicicletas e scooters elétricas e como elas 
adaptaram as suas atividades à tecnologia 
elétrica de forma a obter um impacto 
positivo nos seus negócios. 

Mais informações sobre as empresas piloto 
do PRO-E-BIKE no link abaixo: 

http://www.pro-e-bike.org/pilot-
companies/

Mais informações sobre os modelos de 
negócio que utilizam e-bikes na pen drive 
do PRO-E-BIKE Toolkit ou no link abaixo:

http://www.pro-e-bike.org/
publications2/

3) Canais - As propostas de valor são 
entregues aos clientes através de comunicação, 
distribuição e canis de vendas; 

4) Relações com o cliente - são 
estabelecidas e mantidas com cada segmento 
de cliente; 
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5) Fluxos de receitas - resultam das propostas 
de valor de sucesso oferecidas aos clientes;

6) Recursos chave - são os bens necessários 
para oferecer e entregar os elementos 
descritos anteriormente;

7) Atividades chave - as atividades, canais 
de distribuição, relações com os clientes e fluxos 
de receitas que a proposta de valor requer;

8) Parcerias chave - algumas atividades 
são subcontratadas e alguns recursos são 
adquiridos fora da empresa;

9) Estrutura de custos - os elementos do 
modelo de negócio resultam na estrutura de custos.

Apesar deste modelo de negócio ser abrangente, 
este é também de fácil compreensão e utilização. 
Por essa razão sugerimos que use este conceito 
de modelo de negócio na sua empresa, caso 
tenha interesse em utilizar e-bikes. Contudo, e 
porque o projeto PRO-E-BIKE é na temática 
de e-bikes, a abordagem do Osterwalder não 
foi considerada suficiente para entender 
totalmente quais as motivações que levam 
as empresas a mudar os seus veículos 
convencionais para veículos elétricos. Neste 
sentido, e considerando a abordagem do 
projeto de investigação Europeu TURBLOG 
(2011), adicionou-se outro elemento ao 
modelo de negócio canvas, ao qual se chamou 
“internalização das externalidades”. Seguindo 
este modelo de 10 elementos, o relatório 
‘D.5.1 - 9 business models for successful transport 
of goods and passengers services’ 7 demonstrou 
como nove empresas desenvolveram os seus 
modelos de negócio utilizando e-bikes e que 
lições aprenderam.

3.2.1 UM CASO ITALIANO: YOULOG, MILÃO

Várias empresas de transporte na Europa estão a 
substituir gradualmente as suas frotas logísticas, 
sendo que cada vez mais e-bikes estão a ser 
utilizadas. Contudo, o processo logístico com 
e-bikes é totalmente diferente em termos de 
peso transportado e distâncias percorridas. De 
acordo com estudos empíricos, é mais provável 
que as e-bikes tenham o seu maior potencial 
em áreas urbanas, resolvendo de forma positiva 
os problemas como o congestionamento e 
acessos a áreas restritas, como as zonas de 
emissões reduzidas ou com janelas temporais 
(Gruber et al., 2014). Adicionalmente, existem 
custos a considerar, incluindo:

• Fluxo de tráfego/questões relacionadas com o 
congestionamento: causado por níveis de tráfego, 
incidentes, infraestrutura rodoviária inadequada, 
e comportamentos deficientes dos condutores;

7 Business models for successful transport of goods and passengers services with E bikes

Figura 8: e-bike utilizada pela GLS 
(Fonte: Poliedra)
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• Problemas relacionados com políticas de 
transporte: Acesso restrito de veículos baseado 
em tempo e/ou tamanho/volume do veículo e 
faixas exclusivas para autocarros; 

• Problemas relacionados com o estacio-
namento e cargas/descargas: regulação para 
cargas/descargas, multas, falta de espaços para 
descargas e problemas de manuseamento das 
cargas;

• Problemas relacionados com os clientes/
recetores: filas para fazer as entregas ou 
recolhas, dificuldades em encontrar o recetor, 
tempo de recolha e entrega pedido pelos 
clientes/recetores  (TURBLOG, 2011).

Desta forma, existe uma incerteza sobre 
quais serão os mercados de entregas de 
mercadorias feitas por veículos maiores 
(carros ou carrinhas) a ser substituída por 
e-bikes, ou se até um novo mercado poderá 
evoluir. A demonstração de modelos de 
negócio de sucesso é um passo em frente 
para tentar ajudar nesta resposta percebendo 
se o mercado das e-bikes nas entregas 
B2C, micro-consolidação ou na procura a 
serviços logísticos de elevada qualidade tais 
como entregas no próprio dia têm sucesso. 
Utilizando a abordagem de modelos de 
negócio descrita na secção anterior, a Figura 
9 apresenta os principais elementos de um 
modelo de negócio de sucesso real de uma 
empresa de transporte de mercadorias – o 
caso da YouLog (Milão, Itália).

A YouLog é uma empresa que oferece serviços 
de entregas para a GLS Enterprise na região 
de Milão. A GLS Enterprise é uma subsidiária 

da General Logistics Systems. A GLS realiza 
serviços de entrega de encomendas para 
220,000 clientes na Europa, complementada 
por serviços logísticos e expresso. A frota da 
empresa YouLog consiste em 150 carrinhas a 
gasóleo, e desde Março de 2014 que a frota 
foi enriquecida com 4 bicicletas elétricas 
(e-bikes) para entregas de correio e pequenas 
encomendas no ‘último quilómetro’ no centro 
de Milão.

A introdução de e-bikes exigiu algumas 
mudanças na logística, bem como o 
desenvolvimento de centros de consolidação. 
Um novo centro urbano de consolidação foi 
montado para a operação das e-bikes. Uma 
carrinha entrega as encomendas e correio 
desde o centro urbano de consolidação 
externo ao novo centro de consolidação 
urbano, de onde são feitas as entregas para 
o cliente final usando as e-bikes. A operação 
da carrinha é ótima na zonas mais vastas de 
Milão, ao passo que a operação de e-bikes é 
ótima nas áreas centrais da cidade.

3.2.2 MODELO DE NEGÓCIO CANVAS DA 
YOULOG

A YouLog é subcontratada pela GLS para 
atividades de entregas na zona de Milão e 
outras cidades próximas tais como Verona e 
Mantova; enquanto a OroBici é o estafeta que 
entrega em e-bike em Bergamo. Eles entregam 
cartas, envelopes e pequenas encomendas 
e também gerem o armazém da GLS ao 
receberem encomendas provenientes da 
plataforma da GLS. De seguida as encomendas 
são consolidadas através de rotas e destinos.
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No início de Abril de 2015, o número de 
e-bikes aumentou para nove com uma 
assistência elétrica para pedalar de 5/6 horas 
de autonomia.

A proposta de valor da YouLog é entregar as 
encomendas a tempo (96% das entregas são 
dentro do horário previsto) oferecendo um 
serviço de confiança. O seu novo serviço 
sustentável está também a contribuir para o 
seu valor e a empresa está a planear ter uma 
plataforma logística usando apenas veículos 
elétricos.

Para lidar com as externalidades, a YouLog 
substituiu as carrinhas a gasóleo por veícu-
los elétricos, contribuindo para a melhoria 
da qualidade do ar urbano. Ao introduzir dez 
veículos elétricos mais limpos e silenciosos 
em Milão, as emissões de CO2 puderam ser 
minimizadas. Por último, quatro e-bikes subs-
tituíram duas carrinhas, contribuindo para a 
redução do congestionamento. 

Figura 9: Modelo de Negócio Canvas da Youlog (Ribeiro, J.; Reis, V.; Macário, R. ; 2015) 
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Geralmente a adoção de veículos elétricos 
não afeta a eficácia da empresa. As restrições 
introduzidas pela adoção desses veículos 
podem ser resumidas da seguinte forma 
(Jorna e Mallens, 2013):

• Um ciclo completo de recarregamento 
de uma e-bike demora entre quatro a oito 
horas, o que implica que esta seja recarregada 
normalmente durante a noite;

• A autonomia é variável, de aproximadamente 
30 a 90 km. A autonomia pode ser aumentada 
ao substituir a bateria descarregada por uma 
bateria extra guardada no armazém;

• A capacidade de carga e a carga útil diminui 
nos casos em que se substitui uma carrinha ou 
um veículo ligeiro a gasóleo por uma bicicleta 
de carga elétrica ou por um triciclo elétrico. 

A importância da escolha certa do tipo 
de transporte está representada na Figura 
10, que sumariza o desempenho de vários 
veículos: os pedelecs (a verde), as e-cargobikes 
(a azul) e as e-scooters (a vermelho). Em geral, 
as e-scooters têm o melhor desempenho em 
termos de capacidade (150-180 l), velocidade 
(velocidade máxima acima dos 100 km/h e em 
contexto urbano pode atingir os 35-40 km/h, se 
os níveis de congestionamento o permitirem) 
e autonomia (160-180 km). Contudo, o seu 
custo é quase 2 a 3 vezes maior que o custo 
dos pedelecs e o dobro do custo de uma 
e-cargobike. Uma e-cargobike oferece um 
desempenho semelhante a uma e-scooter em 
termos de capacidade de carga (160 l) e pode 
viajar a uma mesma velocidade que um pedelec 
(25 km/h) com a mesma autonomia (cerca de 
70 km). Os pedelecs oferecem os melhores 
desempenhos em termos de custos (são os 
mais baratos), mas em termos de capacidade 
de carga são piores quando comparados com 
as e-cargobikes e as e-scooters.

Figura 10: Comparação de vários modos de 
transporte  (Fonte: Poliedra)

CAPACITY

AUTONOMY

SPEEDCHEAPNESS

4. Boas práticas 
ao adotar e-bikes
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DHL, Zagreb (Croácia) 

Fonte: EHIP

Testaram duas bicicletas elétricas e 
um triciclo elétrico.

Neste piloto, os veículos elétricos 
foram muito úteis para pequenas 
distâncias (poucos km por dia) no 
centro da cidade.

DHL, Almere e Utrecht 
(Países Baixos)
Testaram duas bicicletas de carga elétrica.

Eles identificaram vantagens como 
a redução das emissões, redução de 
custos, eficiência e produtividade nos 
seus processos logísticos, qualidade de 
serviço, melhoria da imagem da empresa, 
menores consumos energéticos, menos 
regulamentação, e acesso fácil ao centro 
da cidade.

Foram identificados vários aspetos positivos 
através das experiências piloto do PRO-E-BIKE. 
Foram realizadas mais de 38 experiências piloto 
em cooperação com os parceiros do projeto, 
durante as quais as e-bikes foram testadas para 
a entrega de mercadorias e em serviços. No 
total, mais de 74 veículos foram testados por 
empresas para transporte de mercadorias ou 
administração pública durante um período de 
até 1 ano.

Em geral, todas as empresas piloto experienciaram 
uma maior visibilidade nos seus produtos e/
ou serviços entre os clientes no seu ambiente 
local. Os seus clientes deram um feedback 
positivo, o que significa que houve uma melhoria 
na imagem das empresas. Para além disso, ao 
introduzirem e-bikes, as empresas aumentaram 
a sua responsabilidade corporativa social, sendo 
mais amigas do ambiente e contribuindo para 
um impacto positivo na sua comunidade local. 
Ao se tornarem mais verdes, foram capazes de 
efetivamente reduzir as suas emissões. 

Para além dos benefícios ambientais e sociais, 
existiram também os benefícios económicos, 
devido às poupanças na redução dos custos de 
manutenção e operação dos seus veículos. Em 
relação à operação, as e-bikes são melhores para 
aceder a qualquer área urbana, o que melhora 
a eficiência e a produtividade dos processos 
logísticos bem como aumenta o serviço, a sua 
qualidade e flexibilidade. Em resumo, as e-bikes 
são menos poluidoras que os carros/carrinhas 
e consequentemente permitem menores 
consumos energéticos. Os baixos custos de 
manutenção e operação devem-se a entregas 
mais eficientes e rápidas nos centros urbanos, 
quando comparadas com as entregas feitas em 
veículos comerciais. As empresas aumentaram a 
competitividade e atratividade das suas ofertas 
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ao oferecerem um novo serviço aos seus 
clientes. Adicionalmente, a notoriedade das 
empresas provou ser uma ótima maneira de 
aumentar o mercado das mesmas.

Apesar disso, durante as experiências piloto 
foram identificados alguns aspetos negativos.

Em geral, as principais barreiras foram a falta de uma 
adequada rede de estações de recarregamento, as 
limitadas autonomias das baterias das e-scooters, 
o que em zonas mais acidentadas diminui ainda 
mais. Consequentemente, as e-scooters não são 
adequadas para todas as áreas urbanas e rurais. 
Por outro lado, algumas empresas experienciaram 
também algumas atitudes negativas por parte dos 
seus empregados ao utilizarem e-bikes/e-scooters. 
Problemas técnicos e anomalias (por exemplo, 
baterias, furos nos pneus, pedais partidos, 
etc.) foram também verificados. No entanto, 
os principais problemas identificados foram 
a pouca autonomia e os tempos longos de 
recarregamento que não permitem, em alguns 
casos, as entregas nos arredores das cidades 
(como no caso de Lisboa) ou as longas distâncias 
em zonas rurais. As e-bikes não são confortáveis 
ou adequadas em condições climáticas de 
extremo mau tempo, como acontece em alguns 
países, como por exemplo na Suécia. O peso das 
e-bikes/e-scooters foi também identificado como 
uma desvantagem por algumas empresas.

4.1EXPERIÊNCIAS POSITIVAS 
DOS PILOTOS PRO-E-BIKE
Os pilotos desenvolvidos em Itália permitiram 
demonstrar como diferentes empresas 
lidaram com a substituição dos seus veículos 

convencionais por e-bikes. A TNT sugeriu que 
uma e-scooter podia substituir uma scooter 
convencional sem que o desempenho desta 
diminuísse, ainda que algumas anomalias se 
tenham verificado durante a fase de teste. A 
Grafica KC substituiu uma carrinha convencional 
por uma e-cargo bike, sendo que esta se revelou 
perfeita para promover a empresa - uma gráfica 
ecológica. 8

TNT Global Express, 
Génova (Itália)
 

Fonte: Poliedra

Testaram uma e-scooter.

O desempenho da e-scooter foi 
realmente bom e o condutor poupou 
cerca de 25 € por semana em custos 
de combustível. A e-scooter é perfeita 
para promover e oferecer visibilidade 
à empresa. 

8 Para mais informações, por favor leia o documento em inglês “Transferability potential of good practices” que 
se encontra na pen drive do PRO-E-BIKE Toolkit.
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O segundo piloto italiano - a GLS - mostrou 
que os custos médios de cada entrega 
realizada com uma e-bike são menores que 
as entregas realizadas em carrinhas (cerca 
de 25% menores), considerando custos 
de combustível/eletricidade, custos de 
manutenção, seguro e salário dos condutores. 
Para além disso, as e-bikes foram mais rápidas, 
mais eficientes e menos poluentes com 
benefícios para os cidadãos e para a própria 
empresa. As e-bikes contribuíram também para 
a boa imagem da empresa. As quatro e-bikes 
substituíram completamente duas carrinhas 
convencionais (para mais detalhes, por favor 
veja a secção 3.2 sobre modelos de negócio).  
A empresa continuou a usar bicicletas elétricas 
depois da sua experiência durante o projeto 
PRO-E-BIKE. Adicionalmente, verificou-se 
que a eficiência da solução testada durante 
o piloto foi comprovada, pois foi iniciado 
o desenvolvimento de uma plataforma 
completamente dedicada a veículos elétricos 
(12 e-vans e 6 e-bikes).

A DHL também testou e-bikes em dois 
países diferentes, na Croácia e na Holanda. 
Na Holanda, a empresa salientou as seguintes 
vantagens da e-cargobike: redução de 
emissões, poupanças de custos, melhoria 
da eficiência e produtividade dos processos 
logísticos, qualidade de serviço, melhoria 
na imagem da empresa, menores consumos 
energéticos, barreiras regulamentares 
inexistentes (por exemplo, não é necessário 
capacete, matrícula, seguro, etc.) e o fácil 
acesso a qualquer localidade. Contudo, as 
principais desvantagens salientadas foram as 
anomalias da bateria. A empresa reconheceu 
também a importância de ter um fornecedor 

de confiança com bons serviços de pós-
venda ao nível de serviços de manutenção 
e reparações. No geral, a empresa ficou 
satisfeita com a e-cargobike e neste momento 
quer realizar mais testes. A empresa planeia 
ultrapassar novos desafios com uma e-bike 
de quatro rodas e prevê testar entregas 
de mercadorias mais pesadas e abranger 
distâncias mais longas. Na Croácia, as e-bikes 
foram muito úteis para pequenas distâncias, 
especialmente no centro da cidade. Apesar 
de a reorganização dos funcionários ter 
demorado algum tempo, a empresa ficou 
satisfeita e irá continuar a usar e-bikes no 
futuro.

Na Espanha, um e-triciclo de carga foi 
testado por três empresas diferentes e 
após finalizado o período de teste, as três 
empresas deram um feedback bastante 
positivo, tendo uma delas decidido inclusive 
comprar um triciclo de carga elétrico. Da 
experiência espanhola, as lições aprendidas 
salientadas dizem respeito à importância 
da formação, em termos de condução e 
manutenção destes veículos, o pouco tempo 
necessário de manutenção dos mesmos 
(apenas 1.5 horas por mês); a importância do 
tipo de condução para uma maior autonomia 
da bateria, a maior acessibilidade que 
estes veículos permitem pois não existem 
restrições temporais e, por último, estes 
veículos serem mais eficientes e rápidos nos 
centros urbanos quando comparados com 
as carrinhas. Em relação a aspetos menos 
positivos, a empresa piloto SD Logística 
sugeriu algumas melhorias no equipamento 
de refrigeração. 
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“Se está numa crise de meia-idade 
à procura de atenção, é melhor 
comprar uma e-cargo bike  
do que um Porsche”

Steven Koster
CEO da PUURland 
HOLANDA

4.2 PORQUE AS EMPRESAS 
DEVEM ADOTAR/USAR 
E-BIKES E E-SCOOTERS?
As empresas que usaram e-bikes/e-cargobikes 
e/ou e-scooters nas suas atividades profissionais 
durante o projeto PRO-E-BIKE identificaram 
vários benefícios económicos, sociais e ambientais, 
que se apresentam de seguida:

• Melhoria da imagem da empresa 
(mais verde). A utilização de e-bikes 
melhorou a imagem da empresa. As e-bikes 
são menos poluentes e mais silenciosas, o 
que é apreciado por muitos clientes; 

• A e-bike é utilizada para publicidade. 
As empresas colocam os seus logótipos no veí-
culo bem como publicidade. Desta forma, pode 
ser utilizado como um outdoor móvel; 

• Menos espaço necessário. É mais fácil 
arranjar um lugar de estacionamento para 
uma e-bike do que para um carro. Isto permite 
poupar tempo e custos de estacionamento; 

• Bom para a saúde. Apesar das e-bikes 
se moverem com assistência elétrica, são muito 
melhores para a saúde das pessoas, do que não 
fazer nenhum tipo de exercício. Sem pedalar, o 
motor não anda;

• Bom para o ambiente. A poluição da 
água e do ar resultante dos veículos movidos 
por combustíveis fósseis é quase inexistente 
no caso de utilizarem e-bikes. Apenas as 
centrais elétricas usadas para a produção de 
eletricidade que se utiliza no recarregamento 
das baterias emitem gases poluentes, embora a 
energia produzida possa ser a partir de fontes 
renováveis;

• Mais rápidos que outros modos de 
transporte. Em áreas urbanas, uma e-bike 
é mais rápida que um carro, sobrando tempo 
que pode ser utilizado para o trabalho que 
precisa ser feito; 
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• Aquisição e uso mais baratos. É 
mais barato adquirir uma e-bike/e-cargobike 
ou e-scooter que um carro. Os custos de 
manutenção são também consideravelmente 
menores;

• Seguro e taxas mais baratas. Os 
custos de seguro de uma e-bike/e-cargobike 
são significativamente menores e estes 
veículos não precisam de pagar qualquer taxa 
(estacionamento, portagens, etc.); 

• Mais espaço. Com uma e-cargobike, o 
peso e o volume que podem ser transportados 
é maior do que numa bicicleta convencional; 

• Maiores distâncias. Com uma e-bike/
e-cargobike, as distâncias percorridas são 
maiores que com uma bicicleta convencional;

• Divertido de andar. Em geral, as pessoas 
divertem-se mais a andar de bicicleta do que a 
andar de carro, enquanto requer menos gasto 
de energia que numa bicicleta convencional;

• Sem restrições com janelas temporais 
nas entregas urbanas. Em cada vez mais 
casos, os camiões e carrinhas apenas podem entrar 
no centro das cidades durante determinados 
períodos horários. Estas restrições não se aplicam 
a e-bikes, o que as torna mais flexíveis, eficientes 
e competitivas. Isto pode também contribuir para 
uma satisfação do cliente maior; 

• Sem problemas em zonas de emissões 
reduzidas. Em cada vez mais casos, os camiões 
e carrinhas apenas podem entrar no centro das 
cidades com motores mais modernos e menos 
poluentes. Estas restrições não se aplicam às e-bike/
e-cargobike e às e-scooters;

• Carta de condução não é necessária. 
Os funcionários não precisam ter carta de 
condução para usar uma bicicleta elétrica. 
Isto aumenta a flexibilidade na distribuição de 
tarefas pelos funcionários. Facilmente pode 
ser atribuído trabalho a pessoas mais jovens e 
com algum tipo de deficiência motora.

“Nós acreditamos e muitos 
estudos provam que é possível ter 
uma vida mais saudável e feliz 
através da bicicleta”

Pedro Ventura
CEO da Camisola Amarela 
PORTUGAL
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4.3 RECOMENDAÇÕES
Com base no feedback das empresas piloto 
do PRO-E-BIKE, foram elaboradas diversas 
recomendações gerais que são apresentadas na 
Tabela 1. Esperamos que estas recomendações 
possam ajudá-lo nas fases de planeamento, 
operação e monitorização das externalidades 

na adoção/introdução de e-bikes/e-scooters na 
sua empresa. Estas têm por base a experiência 
dos pilotos desenvolvidos nos diferentes países 
dos parceiros do projeto e sumarizam os 
aspetos mais relevantes a serem considerados 
em futuras utilizações. 

FASE SITUAÇÃO DO PILOTO RECOMENDAÇÕES

Planeamento Preços elevados das e-scooter 
em vários países

O investimento inicial relativamente 
ao custo de aquisição de uma 
e-scooter é ainda muito elevado 
em alguns países. Na fase de 
planeamento recomendamos 
que peça orçamentos a vários 
fornecedores para que identifique 
a melhor solução com a relação 
custo-benefício. Recomendamos 
que procure por fornecedores em 
outros países europeus pois estes 
poderão ter ofertas especiais para 
a sua empresa. Pode ainda utilizar 
a ferramenta de simulação para 
calcular os benefícios económicos 
e ambientais bem como o período 
de recuperação do investimento 
(veja a secção 3.1). Para além disso, 
considere outras soluções para 
melhor entender se uma e-scooter 
é a opção mais adequada para o 
tipo de atividade da sua empresa, 
especialmente em termos de 
autonomia, velocidade e capacidade 
(veja a secção 4). Finalmente, adapte 
o seu modelo de negócio ao seu 
novo veículo (veja a secção 3.2).

Table 1: Recomendações gerais para gestores de frota
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FASE SITUAÇÃO DO PILOTO RECOMENDAÇÕES

Planeamento Combinação correta de veículos

Esteja ciente de que as e-bikes 
e as e-scooters têm diferentes 
vantagens/limitações. Se a sua 
empresa oferece diferentes 
serviços, talvez seja necessário 
escolher uma combinação 
correta de veículos. Por exemplo, 
a empresa piloto Subway (nos 
Países Baixos) utilizou uma e-bike 
e uma e-scooter dizendo que  
‘A e-bike e a e-scooter fornecem 
diferentes serviços tendo em 
conta as distâncias a serem 
percorridas e a quantidade de 
pedidos por viagem. Os 2 modos 
complementam-se e ajudam a 
gerir a logística de forma mais 
suave e abrangente.’ 

Planeamento Novo modo na cadeia logística 

Tenha em conta que a sua 
empresa poderá necessitar de um 
armazém adicional, bem localizado 
no centro da cidade, onde as 
e-bikes serão guardadas e de onde 
sairão para fazerem as entregas 
do ‘último quilómetro’. Neste 
caso deverá ter atenção algumas 
questões logísticas adicionais, 
tais como quantos condutores 
a mais irá necessitar, que rotas 
serão utilizadas e se irá precisar 
de alugar/estabelecer um novo 
centro de consolidação urbano 
para apoiar as atividades da sua 
empresa.

Planeamento Incentivos fiscais

Muitos países/regiões da Europa 
têm os seus próprios incentivos 
fiscais e subsídios. Informe-se dos 
incentivos no seu próprio país 
antes de adquirir uma nova e-bike. 
Para saber mais sobre incentivos 
em diferentes países, por favor 
leia a secção 3.4.1 do relatório 
do PRO-E-BIKE ‘D2.1 – Current 
situation analysis.’
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FASE SITUAÇÃO DO PILOTO RECOMENDAÇÕES

Planeamento Exemplo vindo dos superiores

Mais que encorajar os seus 
empregados a usarem e-bikes, 
deverá dar o exemplo. Esta é a 
maneira mais eficaz de motivar 
os seus empregados a segui-lo. 
Por exemplo, o CEO da empresa 
piloto Camisola Amarela testou 
uma e-scooter e uma e-cargo bike 
durante o período de teste para 
perceber as possíveis dificuldades 
que os seus empregados poderiam 
ter de enfrentar após a fase de 
teste.

Operacional 
Algumas empresas precisam de 
mais tempo para reorganização 
do pessoal

Deverá ser desenvolvido um 
plano detalhado antes da 
substituição/introdução de e-bikes. 
Para além da recomendação 
anterior na fase de planeamento, 
é também importante planear um 
período de teste e formação aos 
funcionários. Eles provavelmente 
não estão familiarizados com 
e-bikes. Existem empresas 
especializadas que oferecem 
cursos de formação de condução 
ecológica ou o próprio 
distribuidor de e-bikes a poderá 
fornecer. Muitas empresas não 
planearam períodos de formação 
e os seus empregados estiveram 
relutantes em utilizar os veículos. 
O próprio estilo de condução 
poderá afetar a autonomia das 
e-bikes, como é explicado mais 
à frente.

Operacional
Bicicletas elétricas podem não 
ser úteis durante o período do 
Inverno

Em alguns países as bicicletas 
elétricas não são adequadas 
no período de Inverno, pois o 
clima severo tem um impacto 
negativo no desempenho da 
bateria, bem com no conforto dos 
condutores. Nos países com um 
clima mais ameno, existe ainda 
uma preocupação com o conforto 
dos ciclistas. Desta forma, estes 
deverão usar roupas apropriadas 
para as condições climatéricas 
(roupas quentes e impermeáveis).
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FASE SITUAÇÃO DO PILOTO RECOMENDAÇÕES

Operacional Fatores que afetam a autonomia 
da bateria 

Esteja ciente de que alguns fatores 
têm influência na autonomia/
durabilidade da bateria. Para além 
do peso transportado e o tipo de 
condução utilizado, as zonas com 
relevo acentuado e as condições 
climatéricas mais severas também 
diminuem a autonomia das e-bikes 
e das e-scooters.

Operacional Anomalias nas baterias 

Saiba que é importante ter um 
fornecedor de confiança que 
ofereça bons serviços de pós-
venda em termos de manutenção 
e reparação dos veículos. Isto 
torna-se essencial no caso de a 
bateria vir com anomalias.

Monitorizar as Externalidades Boa imagem e exemplo para 
outras empresas (de entregas)

Saiba que a sua e-bike é mais 
competitiva e eficiente no centro 
das cidades ou em áreas de difícil 
acesso. A sua empresa poderá 
servir de exemplo para outras 
empresas, estando à frente 
e alinhado com a estratégia 
europeia com relação aos veículos 
mais limpos e energeticamente 
mais eficientes. Alguns países 
têm considerado a utilização de 
e-cargo bikes financeiramente 
viáveis graças à flexibilidade que 
estas oferecem em áreas urbanas, 
bem como à publicidade que elas 
permitem.
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As experiências piloto com e-bikes/e-scooters 
durante o projeto PRO-E-BIKE provaram, 
na maioria dos países, ser uma excelente 
iniciativa, tal como a secção das boas práticas 
demonstra. Devido aos muitos benefícios, 
a maior parte das empresas piloto decidiu 
continuar a usar e-bikes ou e-scooters no 
futuro, mesmo sem qualquer apoio financeiro.

Muitas empresas, tal como a DHL, redefiniram 
as suas estruturas logísticas em alguns países 
para utilizarem e-bikes no ’último quilómetro’. 
A DHL, por exemplo, redesenhou um 
percurso de distribuição de encomendas 
usando e-bikes e e-cargo bikes. O processo 
logístico é naturalmente diferente, pois esses 
veículos não podem transportar tanto volume 
nem peso como um veículo convencional. 
Para além disso, a distância máxima percorrida 
por viagem é menor. Contudo, para percursos 
mais pequenos, estes veículos provaram ser 
mais eficientes economicamente, pois os 
custos de aquisição e de manutenção são 
menores.

Não obstante, algumas melhorias foram 
propostas, como por exemplo, a de que 
os fabricantes devem fornecer os veículos 
para venda com uma bateria de substituição 
no caso de anomalias ou no fim do ciclo da 
bateria original. Uma das empresas piloto 
recomendou que haja mais subsídios para 
a aquisição de e-bikes, pois os valores de 
aquisição são considerados ainda muito 

elevados comparados com as scooters que 
utilizam combustíveis fósseis. Dependendo da 
atividade da empresa, algumas e-bikes devem 
ser modificadas como é o caso do transporte 
de alimentos e refeições, em que precisam 
de ser equipadas com um contentor térmico 
que permita regular e manter a temperatura. 
Para além disso, como as e-bikes são pesadas, 
é necessário algum tempo de adaptação 
por parte dos condutores. Por ultimo, da 
experiência espanhola, é de mencionar a 
importância da formação aos condutores em 
termos de condução e manutenção do veículo. 
Para evitar problemas no futuro, as empresas 
deverão planear um período de formação e 
teste para a adaptação dos seus funcionários 
aos novos veículos. 

Este documento pretendeu informar os 
gestores de frota sobre os prós e contras de 
substituir a sua frota convencional por e-bikes. 
Apesar de algumas melhorias serem ainda 
necessárias, muitas experiências positivas 
demonstram que as e-bikes podem ser a 
solução perfeita para as entregas no ‘último 
quilómetro’.

Finalmente, o projeto recomenda uma série 
de ações a serem consideradas em diferentes 
fases de implementação de e-bikes numa 
frota. Estas consideraram as experiências 
desenvolvidas no projeto e nós acreditamos 
que podem ser de grande valor para a sua 
empresa. 

5. Conclusões 
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