A GLS é uma das maiores empresas de correio expresso em
Itália com 120,000 clientes. Abriram um novo centro de
logística na baixa de Milão, substiruíram 6 carrinhas de
entrega por 9 bicicletas, e contrataram mais
colaboradores para os veículos extra. O resultado foi um
aumento do número de entregas, da produtividade e da
eficiência. Apesar de terem contratado mais pessoas para
as mesmas tarefas, ainda poupam dinheiro.
Simone Vicentini, Diretor Geral da GLS, Milão, Itália

UM NOVO MOVIMENTO
PARA NEGÓCIOS
Logística em Bicicleta
Elétrica em Cidades
Europeias

“Para além da facilidade de utilização da
e-cargobike, estou surpreendido positivamente
com a atenção que gera. Regularmente, as
pessoas dizem que me conhecem por causa da
e-cargobike. Isto, sem dúvida, é extremamente
positivo para a minha empresa!”
Steven Koster, PUURland

www.pro-e-bike.org

“O nosso projeto teve tanto
sucesso e as autoridades vizinhas
ficaram tão impressionadas que
também investiram em e-bikes”
Agneta Niklasson, Presidente da
Comissão Técnica, Motala, Suécia
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PRO-E-BIKE EM RESUMO:
Bicicletas elétricas provaram ser eficientes em áreas urbanas densas onde as rotas
de entrega são curtas. Em muitas maneiras, atuam melhor que veículos motorizados,
poupando dinheiro e aumentando a eficiência.
A introdução de bicicletas elétricas na logística, não só contribui para os objetivos
políticos nacionais e da UE, como também permite às cidades detacarem-se como
líderes em políticas urbanas e soluções logísticas inovadoras - LIDERAR PELO EXEMPLO!
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Disposições Legais
A responsabilidade pelo conteúdo é de única responsabilidade dos Autores. O conteúdo não reflete necessáriamente a opinião
da União Europeia. Nem a EACI, nem a Comissão Europeia são responsáveis por qualquer uso da informação contida neste
documento.

Introdução
As nossas cidades são movimentadas por pessoas – e mercadorias. O transporte de mercadorias de forma suave e
sustentável representa um enorme desafio. No entanto, a solução pode estar ao virar da esquina, uma vez que as
novas tecnologias, como as bicicletas elétricas, estão a ganhar terreno rapidamente.
O uso da bicicleta ajuda a reduzir a poluição e é também uma forma completamente diferente de experienciar a
cidade e os seus espaços públicos. Com base nestas premissas, Nantes, a cidade anfitriã do Congresso Velo-City em
2015 e vencedora do título de Capital Verde Europeia em 2013, tem vindo a desenvolver uma política a favor da
mobilidade ciclável. Desde 2010, a metrópole de Nantes tem vindo a subsidiar a compra de 4000 e-bikes para serem
usadas por pessoas e empresas. Em cidades por toda a Europa, estão a decorrer actividades similares.
Este relatório sumariza os esforços das cidades Europeias para promover o uso de e-bikes e e-cargo-bikes para
entregas e outros fins logísticos. Estas são verdadeiras alternativas ao uso do automóvel: as e-bikes não só são fiáveis
como são mais baratas em termos de operação. Mais ainda, o seu uso ajuda as empresas a promoverem-se como
empresas mais verdes.
Para as autoridades da cidade, o desafio consiste no desenho de estratégias, políticas e medidas regulamentares
que encorajem a transferência modal para a logística sustentável. Cidades com políticas, estratégias e planos que
promovam uma “logística ciclável” estão já a ter benefícios.
Este relatório mostra ainda como as cidades podem liderar pelo exemplo,
através do uso de bicicletas para entregas nos serviços municipais. Os exemplos
positivos aqui apresentados podem inspirar e servir de modelo para outras
cidades interessadas em aprender através das melhores práticas.
O uso de e-bikes está a crescer a nível nacional também. Por exemplo, o serviço
de correios franceses La Poste está a usar 20.000 e-bikes nas entregas e recolhas
de cartas, e tenciona expandir a sua frota para 30.000 num futuro próximo. Por
toda a Europa pode-se notar uma tendência semelhante: um aumento do número
de empresas que usam bicicletas, e-bikes ou e-cargo-bikes para distribuição de
mercadorias aos seus clientes de forma eficaz em termos de custos, rapidez e
fiabilidade.

Johanna Rolland

Precisa de transportar
mercadorias?
Pense em bicicletas.

Presidente do Município de Nantes
Presidente da metrópole de Nantes
Presidente do EUROCITIES

PREFÁCIO

Pierfrancesco Maran
Responsável pela Mobilidade, Ambiente,
Metropolitano, Água e Energia do
Município de Milão e pela Mobilidade,
Ambiente, Metropolitano, Água e
Energia do Município de Milão.

Em Itália, Milão é uma das cidades mais ativas no campo da mobilidade
sustentável. Em conjunto com a construção da quinta linha do
metropolitano, a congestão na área de portagem (Área C) que cobre
todo o centro da cidade e 6 operadores de car sharing, Milão está
a mudar rapidamente a favor das bicicletas: em 2015, 1.000 e-bikes
foram adicionadas e integradas em conjunto com as 3.600 bicicletas
tracionais da BikeMI, o serviço de bike sharing da cidade, e mais de 100
km de novos pavimentos cicláveis estão planeados para os próximos
5 anos no recentemente aprovado PMUS (Plano da Mobilidade Urbana
Sustentável), para integração na rede já existente.
Para além deste investimento público, em Milão os investidores privados
– em particular os operadores logísticos – estão a captar oportunidades
para as bicicletas, convencidos pelo marketing, sustentabilidade e
benefícios: empresas estão a fazer grandes mudanças alinhadas com os
objetivos da Área C: i.e., em 2015 a GLS lançou a primeira plataforma
e-logística com 11 e-vans e 9 e-bikes, capazes de substituir 15 carrinhas
tradicionais; mais ainda, a TNT em 2015 substituiu as entregas feitas
com 4 carrinhas por 5 bicicletas.
Este relatório inclui exemplos tangíveis de como as empresas podem
enfrentar os desafios da mobilidade, ambiente, e economia: graças
à nova e fiável tecnologia para as e-bikes e e-cargo-bikes os custos
podem ser reduzidos, a eficiência aumentada, o negócio expandido e
contratação de mais pessoal.
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Pontos-chave e Recomendações
Existe uma clara tendência na política de transportes Europeia para abordar os impactos
negativos
do
transporte
motorizado:
qualidade
do
ar,
congestionamento,
emissões
de CO2, perigos na rodovia e ruído. As cidades e os seus cidadãos querem ver ação.
A logística contribui fortemente para estes impactos, enquanto tendências como o
crescimento das compras via internet significam que a necessidade para soluções de
logística de último quilómetro, curta distância em ambiente urbano, irá apenas crescer.
Veículos cicláveis, incluindo e-bikes e e-sccoters, podem desempenhar um papel significativo num sistema
de entregas urbano limpo e mais eficiente. O PRO-E-BIKE trabalhou com 40 parceiros, do sector privado
ao público, grandes e pequenas empresas, em sete Estados-Membros da União Europeia para testar isto.
O projeto demonstrou que as e-bikes são populares, eficientes, fiáveis e – acima de tudo – capazes de
gerar poupanças de custos em comparação com alternativas motorizadas. A maioria dos participantes ficou
tão impressionada que vão continuar a usar ou mesmo expandir o uso de e-bikes após o final do projeto.
Este documento é destinado à administração das cidades, decisores políticos nacionais, e qualquer pessoa que
está a ponderar implementar logística em bicicleta. Apresenta as lições mais importantes obtidas no decorrer
do projeto e os fatores de sucesso, e estabelece nove recomendações para uma implementação de sucesso.

RECOMENDAÇÕES PARA AS
AUTORIDADES A TODOS OS NÍVEIS
1. Politicas, estratégias e planos devem ter em consideração a logística em bicicleta
2. São necessárias medidas regulamentares para promover uma mudança modal para um transporte mais
sustentável
3. Infraestruturas cicláveis, tais como ciclovias e estacionamento para bicicletas, devem ser expandidas e
melhoradas
4. Autoridades locais devem adquirir e-bikes e usá-las para serviços de entrega
5. O limite de velocidade urbano de 30km/h deve ser implementado, para garantir a segurança dos ciclistas
6. Regras de trânsito devem ser aplicadas
7. Devem existir apoios para o desenvolvimento de centros de logística urbana
8. Estudos de logística urbana devem beneficiar de incentivos fiscais e financeiros
9. Informação pública e medidas de promoção são necessárias, para divulgar as vantagens das e-bikes
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1. Introdução
A maioria dos europeus considera a poluição
atmosférica e sonora, o congestionamento rodoviário,
os acidentes de tráfego e o custo referente à
mobilidade como problemas importantes, e acredita
que as autoridades municipais devem ser os principais
responsáveis por reduzir o tráfego nas cidades (1). As
operações de logística em áreas urbanas concorrem
significativamente para que tais problemas ocorram,
e as cidades precisam de os resolver.
O sector de logística é responsável por cerca de 20%
das emissões de CO2 relativas à mobilidade em áreas
urbanas (2), representa entre 8 e 18% dos fluxos do
tráfego urbano (3) e reduz a capacidade rodoviária
em 30% (4). Ao mesmo tempo, entregas ineficientes
podem prejudicar a imagem de empresas que
operam em centros urbanos densos, enquanto que
o crescimento do e-commerce na Europa gera uma
procura por serviços de entrega baratos e eficazes, a
qualquer hora do dia e em qualquer parte da cidade.
Tornou-se claro, portanto, que as políticas e os
padrões de mobilidade urbana devem mudar; as
cidades europeias estão a mover-se em direção à
mobilidade sustentável, silenciosa, saudável e com
baixos níveis de emissão, no que se refere tanto a
pessoas quanto a mercadorias. A inovadora logística
urbana de emissões zero ou baixas emissões de CO2
pode contribuir para este objetivo, em particular em
áreas urbanas densas onde as viagens de transporte
de mercadorias são, na sua maioria, curtas.
Neste contexto, é natural que empresas de entrega
tais como DHL, UPS e FedEx se estejam a envolver
seriamente na logística em bicicleta para entregas
do tipo “last mile”, condicionadas por custo,
preocupações ambientais, saúde dos trabalhadores e
imagem pública da organização.
Uma série de projetos de modelação e investigação
têm desenvolvido previsões consistentes sobre
as quotas de mercado de fretes locais, as quais
poderiam ser conquistadas por bicicletas. Gruber et
al estimam que as e-bikes podem assumir de 19% a
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48% das distâncias logísticas percorridas atualmente por
veículos motorizados (5).
O projeto CycleLogistics concluiu que as bicicletas
poderiam fazer 51% de todas as viagens de logística e 25%
das viagens de entregas comerciais nas cidades da UE (6).
No mesmo sentido, o grupo de investigação MOBI da Vrije
Universitet Brussel sugere que 68% das viagens de veículos
motorizados podem ser substituídas de veículos a motor
para bicicletas (7). Esta mudança de veículos automóveis
convencionais poderia ser alcançada sem aumentar os
custos globais e, claro, reduziria as externalidades sociais
(8).
Cidades mais limpas e níveis de congestionamento e de
ruído mais baixos melhoram a qualidade de vida dos
cidadãos, por isso é evidente que as cidades e municípios
devem apoiar uma mudança para a logística em bicicleta.
Um projeto de investigação europeu inovador chamado
PRO-E-BIKE foi estabelecido no âmbito do programa
“Energia Inteligente para a Europa”, com o intuito de
conduzir e testar a utilização de pedelecs, e-cargo bikes,
para além de scooters e triciclos elétricos, para suportar
uma gama de serviços de entrega. Tal projeto incluiu 40
empresas, em diferentes sectores industriais de variadas
dimensões, em sete países e 20 cidades da Europa, e
os seus resultados foram realmente impressionantes.
Os parceiros na iniciativa alcançaram uma redução de
custos considerável, e em quase todos os casos ficaram
tão convencidos pela experiência-piloto que agora estão
a continuar, ou mesmo a expandir, a sua utilização de
e-bikes.
Este relatório descreve os principais impactos do projeto,
ilustrado com estudos de caso. Ele fornece conselhos e
recomendações para uma série de operadores dos sectores
público e privado, especialmente no que diz respeito às
possibilidades da logística em bicicleta. Esperamos que
ele responda a quaisquer perguntas que o leitor possa ter,
e que apoie e incentive as autoridades da cidade e as
suas organizações parceiras locais a fazer da logística em
bicicleta uma grande parte das estratégias futuras e das
cidades habitáveis.

2. Bicicletas e Scooters Elétricas para distribuição
Vários tipos de e-bikes estão disponíveis para negócios
ou uso pessoal. Uma série delas foi testada nas suas
diferentes configurações: pedelecs, e-cargo bikes;
e-cargo triciclos, e-scooters e e-cargo-bikes para
crianças.

Para e-bikes convencionais, equipamentos opcionais tais
como caixas, sacos e reboques podem ser montados para
entrega de mercadorias. A maioria das e-cargo bikes
também foram projetadas para permitir a colocação de
vários modelos de caixas para um fim específico, para que
se adaptem às necessidades e preferências do utilizador.

O que é uma bicicleta elétrica (e-bike)?
A Diretiva 2002/24/CE da União Europeia define que as e-bikes são “bicicletas com pedal assistido
equipadas com um motor elétrico auxiliar, com uma potência nominal máxima contínua de 0,25
kW, cuja alimentação é reduzida progressivamente e finalmente interrompida quando o veículo
atinge uma velocidade de 25 km/h (16 mph) ou se o ciclista deixar de pedalar”.
Cada Estado-Membro da UE tem a permissão para implementar individualmente os requisitos da
sua legislação nacional e para determinar a legalidade do acesso rodoviário.
O termo “e-bike” inclui diferentes conceitos de veículos com um motor elétrico. Pedelecs são
bicicletas equipadas com motor auxiliar que não podem ser exclusivamente impulsionadas por esse
motor: o motor auxilia o ciclista apenas quando este pedala. E-bikes, por exemplo, são bicicletas
equipadas com um motor elétrico que pode ser impulsionado exclusivamente por esse motor: o
ciclista não é necessariamente obrigado a pedalar. Neste documento, por vezes utilizamos o termo
genérico “e-bike” para pedelecs, e-cargo bikes, e-triciclos, e-scooters, etc.
Para mais informações, visite www.pro-e-bike.org/PUBLICATIONS/D2.1.

O mercado das bicicletas elétricas na Europa
As vendas de e-bikes na UE têm tido uma forte tendência de crescimento ao longo da última década,
a partir de quase 100.000 unidades vendidas em 2006 para 1,1 milhões em 2014. O mercado está
mais desenvolvido em países com atividade ciclística/com bicicletas tradicional como a Alemanha
e os Países Baixos. Outros, como França e Espanha, também estão a assistir ao seu mercado em
crescimento. Itália tem sido o maior fabricante de e-bikes e logo a seguir a Alemanha.
De maneira nada surpreendente para uma nova tecnologia, os avanços estão a fazer as e-bikes
ficarem mais rápidas, dando-lhes maior alcance e maior poder de carregamento, assim como
melhorando a sua confiabilidade.

E-scooter (Restaurante O Marujo, Portugal)
Pedelec convencional com sacos para entrega (HP, Croácia)
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E-cargo bike (Gráfica GKC, Itália)

E-cargo bike (Supermercados EROSKI, Espanha)

Tipos de bicicleta elétrica testadas no projeto PRO-E-BIKE

A escolha de um veículo adequado é importante para
o negócio. Os operadores de e-bikes comerciais terão
de considerar o leque de opções, e selecionar o(s)
tipo(s) de e-bike adequado(s) para melhorar as suas
necessidades e preferências.
Em geral, as e-scooters têm a maior capacidade de
carga (150 - 180 litros de espaço de carga), e atingem
no máximo 80 km/h. No entanto, o seu custo é duas
ou três vezes maior que um Pedelec e o dobro do
custo de uma e-cargo-bike.
Uma e-cargo-bike oferece capacidade de carga
semelhante a uma e-scooters (160 litros), e atinge
uma velocidade de 25 km/h (que é naturalmente
adequada para a maioria dos usos urbanos) e boa
autonomia, com um alcance de cerca de 70 km.
Pedelecs oferecem o melhor desempenho em termos
de custos, sendo muito mais baratos, mas oferecem
consideravelmente menos capacidade do que as
e-cargo-bike e e-scooters (Figura 1).

capacidade

preço baixo

velocidade

autonomia

Figura 1: Comparação de desempenho entre as várias tipos de
e-bike (Poliedra)

3. Negócios Piloto
O PRO-E-BIKE foi estabelecido para testar e provar
os diferentes tipos e modelos de bicicletas elétricas
e scooters, trabalhando com 40 empresas de
diferentes tipos e dimensões, em diferentes setores
industriais e em 7 diferente Estados-Membro da União
Europeia. Os objetivos do projeto foram verificar se
e-bikes poderiam ser uma escolha viável para estas
diferentes empresas, e também identificar pontos
de aprendizagem e de decisão para ajudar futuros
utilizadores comerciais a fazerem escolhas a favor de
e-bike.
O projeto foi um grande sucesso. As e-bikes foram
confiáveis, flexíveis e populares, e acima de tudo,
mais económicas do que a alternativa motorizada.
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A maioria dos operadores dos pilotos continuaram a usar
e-bikes após a conclusão dos testes, com três EstadosMembro mostrando a continuação da sua utilização
em 100% dos pilotos. Alguns operadores têm investido
significativamente em e-bikes. Construído a partir de
uma frota de 79 e-bikes de vários tipos, o número total
em uso é agora de 267. Esperamos que este crescimento
continue, e também que novos investimentos e-bike
possam ser gerados em áreas adjacentes às do nosso do
projeto, como já aconteceu na Suécia (ver Secção 4).

Tabela 1. Resumo de pilotos do PRO-E-BIKE

Nº de Empresas

Nº de Veículos

Continuação de
e-bikes

Nº Real de e-bikes após
a data de conclusão dos
testes

Espanha

3

3

100%

3

Holanda

5

10

100%

10

Suécia

5

19

100%

19 + 18 novas e-bikes

Itália

4

7

86 %

Croácia

9

21

86%

16 + 180 novas e-bikes

Eslovénia

8

11

36%

4

Portugal

6

8

50%

4

Total

40

79

81%

País

7+ plataforma com 6 novas
e-bikes

63 pilotos + 204 novas =
267

Os seguintes estudos de caso ilustram os impactos e experiência de uma seleção de parceiros do sector privado.

CASO DE ESTUDO: GLS, MILÃO, ITÁLIA
Em Milão, durante os 10 meses do piloto, a
empresa global de entregas e a número 2 na Itália
GLS, entregaram quase 50.000 cartas e pequenas
encomendas, cobrindo mais de 20.000 km com uma
frota de quatro bicicletas assistidas com pedal. Esta
tarefa teria de outra forma exigido duas a três

carrinhas motorizadas.
A introdução das e-bikes, e a positiva experiência da GLS
em usá-las, estimulou novas formas de pensar sobre a
logística da cidade, resultando no desenvolvimento de
um novo centro de consolidação urbana.

E-vans e e-bikes no centro de logística GLS em Milão. Fonte: POLIEDRA
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Após a conclusão dos testes, a GLS decidiu continuar a
usar e-veículos para mercadorias entregues em Milão,
criando uma nova plataforma logística completamente
dedicada a e-vans e e-bikes. Os principais fatores
subjacentes a esta decisão incluem:
•
•
•
•

A redução de custos: os custos de energia dos
e-veículos foram apenas 15% comparando-os
com os veículos convencionais motorizados,
A área de portagem no centro da cidade de
Milão, (Area C),
A GLS precisava de uma nova plataforma
logística devido ao alargamento do mercado,
A GLS considerou a nova e ecológica plataforma
de e-logística como um investimento em
marketing.

“A GLS mudou o seu centro de consolidação
localizado em Milão, substituindo 3 carrinhas
de entrega por 6 e-bikes, e contratou mais
funcionários para os veículos extra. O resultado foi
o aumento de entregas, produtividade e eficiência.
Embora a GLS empregue mais pessoas para fazer o
mesmo trabalho, ainda economizam dinheiro.”
Roberto Nocerino, Poliedra-Politecnico di Milano

Os custos operacionais anuais totais da nova e-frota
da GLS são bem comparáveis à abordagem anterior.
Isto significa que os benefícios ambientais e sociais
para a comunidade e os ganhos de marketing para a
empresa são efetivamente livres. A GLS estima que a
e-frota reduziu cerca de 90 toneladas de CO2 por ano.

CASO DE ESTUDO: ENCICLE, VALENCIA, ESPANHA
ENCICLE é uma empresa de entregas em Valência, com foco em entregas de e-commerce. A empresa testou com um
Garbicicle, triciclo de carga elétrica, com uma capacidade de carga equivalente a 10 e-bikes padrão ou uma carrinha
(Figura 2). Em um mês a área coberta foi 3,081 km e substituiu efetivamente uma carrinha convencional.

Figura 2. Um triciclo de carga com 200 kg de capacidade pode substituir 10 e-bikes ou uma carrinha (ITEN)

As e-bikes provaram ser muito fáceis de manter
(apenas 1,5 horas de manutenção por mês) e uma
opção perfeita para aceder ao centro urbano devido
a restrições para tráfego automóvel. Nos pilotos
espanhóis, as e-bikes foram mais eficientes e mais
rápidas em centros urbanos em comparação com
carrinhas motorizadas.
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“Agora somos capazes de fornecer bens com
zero emissões de uma forma eficiente e sustentável, enquanto mantemos a nossa satisfação ao cliente. Nós acreditamos nas e-bikes e
no seu potencial para atender às necessidades
futuras da nossa empresa e da nossa cidade”
Candela Fernández Martínez, Encicle

CASO DE ESTUDO: RESTAURANTE MARUJO,
PORTO, PORTUGAL
O restaurante “Marujo”, no Porto testou o uso de
uma e-scooter para entregas ao domicílio, de modo
a reduzir o impacto ambiental e criar uma imagem
sustentável.
A scooter elétrica (ver foto) foi fornecida pela
empresa EasyCycle. Os gerentes do restaurante
pretendem manter o serviço após a conclusão do
teste. A scooter foi considerada robusta, prática e
económica para executar a tarefa pretendida. Um
especto muito importante é que a manutenção é
simples e a e-scooter está sempre pronta para ser
usada.
O lema do serviço de entrega ao domicílio do Marujo
é: “a possibilidade dos clientes usufruírem em casa
das mesmas refeições deliciosas que teriam no
restaurante mas de forma sustentável” e este aspeto
“verde” parece apelar aos clientes.

A caixa da scooter elétrica para a distribuição de alimentos do
Restaurante Marujo.

CASO DE ESTUDO: MARLEEN KOOKT,
AMESTERDÃO, HOLANDA
Marleen Kookt usou 15 e-cargobikes para a entrega
de refeições desde que o negócio foi fundado em
2011. Esta forma inovadora e sustentável da entrega
faz parte da identidade da empresa, não só apelando
junto dos clientes, mas também dos funcionários
- a maioria dos entregadores da Marleen Kookt
escolheram ativamente a empresa devido às entregas
por bicicleta.

Marleen Kookt vê o uso dessas bicicletas de entrega como
economicamente viáveis devido à sua flexibilidade nas
áreas urbanas e devido à imagem positiva que estas criam.
Cada e-cargo-bike pode transportar até 10 refeições.
Durante anos de uso a empresa tem desenvolvido seus
processos logísticos sustentados em bicicletas, com uma
garagem separada para o armazenamento, manutenção e
carregamento das bicicletas.
Marleen Kookt pode ser visto como um operador
experiente de e-bikes para entrega comercial, com
quase cinco anos em operação de sucesso. Problemas
técnicos ocasionais têm surgido, tais como avaria
do motor elétrico ou, inevitavelmente, furos, mas a
empresa ainda está convencida de que a sua escolha de
transporte é o caminho correto. Marleen Kookt aguarda
pelo desenvolvimento das e-cargo-bikes mais rápidas e
da nova tecnologia como a de trancas automáticas. Se
o mercado de entrega de refeições continuar a crescer,
Marleen Kookt pretende investir em mais e-cargo-bikes.

E-cargo-bikes para a entrega
alimentos da Marleen Kookt

de
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CASO DE ESTUDO: HRVATSKA POŠTA,
CROÁCIA
Hrvatska Pošta é o serviço postal nacional croata.
Elegeu para testes dois modelos de bicicletas
elétricas e uma e-scooter, para substituir scooters
convencionais para entregas diárias. Os resultados
foram analisados em termos de redução de emissões
de CO2, economia operacional e a reação dos
trabalhadores da empresa. Hrvatska Pošta ficou
tão impressionado com todos os três resultados,
que a empresa decidiu, mesmo antes da conclusão
do projeto, adquirir 180 bicicletas elétricas para
substituir as scooters convencionais. O ano de 2015
trouxe a implantação de entregas em e-bike em todo

o país.
A economia anual por veículo é de aproximadamente de
€920. Depois da substituição de todos as 180 scooters
convencionais por e-bikes, estima-se que a economia
global será de aproximadamente de 85%, enquanto as
emissões de CO2 será inferior a 100 toneladas por ano.

“Bicicletas elétricas são para mim a maior
novidade, durante todos os meus anos de
trabalho nos Correios. A bicicleta é leve
e fácil de usar e eu gosto. Parece muito
promissor para terreno plano. Além disso, é bom
para promover atividades que são boas para o
meio ambiente.”
Robert Kovačević, Hrvatska Pošta
(Carteiro há 30 anos)

Trabalhadores dos correios da Croácia com os seus veículos novos
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4. Projetos Piloto na Administração Local
Para a Administração Local, as bicicletas elétricas
podem ser fiáveis, flexíveis e económicas, com o
benefício adicional de redução das emissões de
carbono e da poluição tóxica local, e de promover
uma imagem de sustentabilidade ambiental.
No âmbito do Projecto PRO-E-BIKE, foram
desenvolvidos planos de acção em oito cidades
piloto (Valência, Zadar, Génova, Heerhugowaard,
Motola, Moravske Toplice, Torres Vedras e Lisboa),
trabalhando em colaboração com os decisores
políticos locais. Estes planos de acção propõem
medidas para criar condições favoráveis à aceitação
de bicicletas elétricas.
Várias cidades decidiram não só desenvolver as
medidas incluídas nos planos de acção, como também
usar bicicletas elétricas nos seus serviços (Tabela
2). Esta forma de liderança municipal empenhada
pode ser um elemento importante na estratégia de
promoção de logística por bicicleta.

Čistoća Zadar, Croácia

Tabela 2. Cidades piloto que introduziram bicicletas elétricas nos seus serviços
Čistoća – Serviços de gestão de resíduos sólidos

Zadar (HR)

Polícia Municipal - Vigilância de espaços públicos
Residência de Idosos São Francisco – Distribuição de produtos alimentares

Motala (SE)

Serviços de assistência ao domicílio, juntamente com outros quatro municípios

Valência (ES)

Entregas a partir do Mercado Central, um mercado gerido pela comunidade de
Valência

Torres Vedras (PT)

Câmara Municipal – Distribuição de documentos dentro do Município
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento – Leituras de contadores

SMAS, Torres Vedras, Portugal.
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CASO DE ESTUDO: MOTALA, SUÉCIA

Motala tem como objectivo tornar-se um
município livre de carbono, e apesar de
regularmente ser chamada a cidade amiga
das bicicletas, reconhece que, para atingir
este objectivo, necessita de aumentar o uso
de bicicletas. A cidade está empenhada em
criar melhores condições para o mobilidade
ciclável, como criar mais e melhores
ciclovias e mais locais de estacionamento
para bicicletas.
Motala usa agora bicicletas elétricas nos
seus serviços de assistência ao domicílio
e por Professores de Ensino Sénior. O
Município utiliza bicicletas de carga no
apoio a crianças, para excursões, e para
entusiasmar as crianças e os seus pais a
experimentar novos modos de transporte na
cidade.

Serviços de Assistência ao Domicílio e a Crianças em Motala

CASO DE ESTUDO: ZADAR, CROÁCIA
Na Cidade de Zadar, as bicicletas elétricas
introduzidas pelo projecto foram muito bem aceites.
São utilizadas pelos serviços de limpeza de rua, pelas
autoridades locais dentro do centro histórico da
cidade onde existem limitações ao tráfego rodoviário,
e para a entrega de encomendas e de produtos
alimentares a clientes de residências de idosos. As
bicicletas elétricas provaram ser extremamente úteis
em viagens de curta distância dentro do centro da
cidade.
Um dos sucessos do PRO-E-BIKE foi o facto dos pilotos
iniciais terem inspirado outras cidades a tomarem
acções semelhantes, como a entrega de produtos
alimentares a uma área residencial em Zadar e um
serviço de assistência ao domicílio com bicicletas
elétricas em Lipik, na Croácia, baseado nos exemplos
da Suécia. Por outro lado, a cidade Sueca de Motala
inspirou-se num exemplo Holandês, adquirindo 10
bicicletas de carga para assistência a crianças.
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Um aspecto particularmente interessante da experiência
de Motala foi o número de autoridades municipais vizinhas
na província de Östergötland que contactaram a cidade
para saber mais sobre o projecto-piloto e para aprender
com este em primeira mão. A própria administração
local de Motala ficou impressionada com o projectopiloto e deu continuidade à utilização de bicicletas
elétricas nos serviços de assistência ao domicílio e de
assistência a crianças, e existem actualmente pelo
menos seis autoridades municipais vizinhas que estão a
fazer o mesmo, e explorando outros potenciais usos para
bicicletas elétricas.
Tomar a liderança neste tipo de iniciativas e a partilha
de conhecimento em novos campos com as autoridades
vizinhas transmite uma boa imagem das administrações
locais, tal como foi feito na província de Östergötland,
resultando em melhorias dos serviços locais e na redução
de gastos nos orçamentos públicos.

Inspector Municipal e Assistência ao Domicílio em Zadar

5. Lições e Fatores de Sucesso dos Projetos Piloto
de Logística em Bicicleta
Existe agora experiência suficiente, obtida de
estudos e projectos-piloto na Europa e no resto do
Mundo, para identificar um número de considerações
e factores de sucesso sobre a desejável e previsível
mudança para logística por bicicleta. Esta secção
realça algumas das questões fundamentais, enquanto
a Secção 6 apresenta recomendações específicas.

O primeiro factor mais importante é que bicicletas de
entrega – eletricamente assistidas, ou não – são populares.
Isto pode ser visto no entusiasmo dos carteiros Croatas,
ou na forma como os clientes do Restaurante Majuro
pediram para testar a bicicleta eléctrica que procedeu à
entrega das suas encomendas. Neste contexto, vale a pena
referir que um apoio positivo das bicicletas elétricas por
parte dos gestores dentro do operador pode influenciar
positivamente os funcionários: isto, claro, é verdade na
maioria das ocasiões.

ONDE É QUE A LOGÍSTICA EM BICICLETA
IRÁ FUNCIONAR MELHOR?
No que toca ao potencial de desenvolvimento
de logística por bicicleta, isto é parcialmente
condicionado pelas características da cidade em si.
Em geral, o potencial será maior em cidades planas
e densas.

Alguns dos locais piloto, em particular, que usaram
e-scooters, sentindo que estas ofereciam um alcance
reduzido, tendo em conta os longos períodos de
carregamento. Isto significa que foram menos
eficientes para entregas nos arredores das cidades
(especialmente em cidades com terreno acidentado
como Lisboa) ou em longas distâncias em áreas rurais.
De forma semelhante, Čista Narava, um negócio
de propriedade do Município de Moravske Toplice
na Eslovénia numa localização rural, apesar de
terem concluído que as e-bikes são muito boas para
actividades como recolha de resíduos, reparações de
vias de pequena escala e para leitura de contadores
de consumo de água, não conseguiram demonstrar
uma poupança de custos. Se Čista narava estivesse

Recolha de lixo, Moravske Toplice , Eslovénia
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localizada numa área urbana e não no meio rural, as
e-bikes seriam uma melhor opção.
Áreas urbanas, onde a distância entre paragens é
menor, e o tráfego rodoviário tem pouca ou nenhuma
vantagem em termos de velocidade, podem ser o
habitat preferido para as e-bikes.
O clima é frequentemente considerado como um
factor decisivo, mas, na realidade, a mais alta taxa
de aceitação de serviços de entrega por bicicleta tem

sido registada no Norte da Europa onde existe uma forte
herança cultural de mobilidade ciclável, apesar do clima
adverso de alguns países Escandinavos e outros países do
Norte da Europa. No projecto-piloto Sueco, por exemplo,
o clima representava o maior obstáculo no Inverno se as
ciclovias estivessem obstruídas, mas, ainda assim, provou
ser um grande sucesso – tão grande, que as autoridades
vizinhas seguiram o exemplo de Motala passando para
as e-bikes. Este nível de sucesso num país Escandinavo
mostra o significativo potencial para o crescimento de
e-bikes em outras partes da Europa.

IMPACTO DAS ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS LOCAIS
Evidencia-se que a entrega em bicicletas terá mais sucesso onde outros elementos de mudança modal para uma
mobilidade sustentável estão presentes. Se a cidade é facilmente acessível por carro, ou se as condições para a
mobilidade ciclável são más, o incentivo de mudança para a bicicleta é menor.
É necessário um conjunto de políticas coerentes para estimular a mudança do transporte motorizado particular para
alternativas mais progressivas, como por exemplo com a Área C, a zona de emissões reduzidas com restrições ao
tráfego em Milão (Figura 3), ou o esquema de portagens como em Londres.
Também ajudará os planeadores se existir uma clara tendência de mudança para opções de transporte mais sustentáveis
– se, por exemplo, uma cidade estiver comprometida com um programa de melhoramentos da infra-estrutura ciclo
viária.

Area C em Milão
A Área C é a zona de tráfego restrito no
centro de Milão, limitada pela “Cerchia
dei Bastioni”.
Existem
43
pontos
de
acesso
monitorizados por câmaras. O acesso a
esta zona custa €5: veículos eléctricos,
assim como outras categorias específicas,
estão isentos portagem.

Figura 3. Área C em Milão. Um exemplo de medidas de redução de emissões no centro da cidade

O desenvolvimento de Centros de Consolidação e
Distribuição Urbanos pode ser um factor chave no
estabelecimento de sistemas de entrega last-mile
em bicicleta. Estes centros, localizados próximo do
centro da cidade, providenciam transporte de bens
e depósitos temporários para entregas dentro da

14

cidade. As autoridades podem ter edifícios não utilizados
que podem ser reabilitados como centros de distribuição,
gratuitamente ou por rendas baixas, como forma de
incentivo aos distribuidores a alterarem as suas frotas
motorizadas para e-bikes. Este mecanismo também pode
servir para regenerar uma parte decadente da cidade.(9)

Modelo Tradicional

Modelo E-Bike

= Origem de entrega
= CCDU
= Destino de entrega
Centro de Consolidação e
Distribuição Urbano
A introdução de e-bikes
na cadeia logística requer
a criação de um CCDU
(a laranja) perto do
centro da cidade, que
permita a passagem de
veículos motorizados de
mercadorias para e-bikes.

Figura 4. Nova infra-estrutura e padrões de logística tornam as e-bikes eficientes (Poliedra)

PRÁTICA CORRENTE
Como vimos, entregas com e-bikes implicam uma nova abordagem ao planeamento logístico, como novos centros
de consolidação e uma reavaliação das rotas de entrega. O operador logístico irá desenvolver novas maneiras de
trabalhar para fazer o melhor uso dos pontos fortes das bicicletas e, em muitos casos, poderá optar por uma mistura
híbrida de entregas motorizadas e com bicicleta.
Um exemplo interessante vem de uma das primeiras maiores empresas de logística a integrarem bicicletas no
seu modelo operacional, a DHL. Depois de um projecto-piloto com 33 bicicletas em 14 cidades Holandesas, que
apresentaram uma redução de custos acima de €13.000 por bicicleta e uma redução na quilometragem dos veículos
motorizados, a DHL Express expandiu o seu sistema de entregas por bicicleta que, em 2014, já funcionava em 9 países
Europeus. A frota Europeia da DHL inclui agora mais de 26.000 bicicletas, das quais 9.000 são elétricas. A frota dos
Correios Franceses (La Poste) conta com 20.000 e-bikes, com planos de expansão para 30.000 até 2017.
Uma vez que as bicicletas, com a sua capacidade para 140 litros, não conseguem transportar tanto como um veículo
motorizado, nas cidades Holandesas cada uma é emparelhada com um veículo motorizado, aliando a maior capacidade
deste com a flexibilidade da bicicleta. Esta mudança de práticas correntes obrigou a um redesenho do software de
entregas e do sistema de planeamento logístico – uma tarefa pesada, mas uma tarefa que a DHL claramente considera
como benéfica para o seu negócio (10) (11).
As funções de manutenção e reparações são importantes – dado que as e-bikes são usadas no negócio, é muito
importante que a manutenção seja regular e profissional, e que avarias ocasionais sejam corrigidas rapidamente:
mais uma vez, isto é semelhante a outras áreas do negócio. O contracto dos Correios da Croácia inclui 3 anos
de manutenção, incluindo baterias. A experiência Espanhola enfatizou a importância da formação em termos de
condução e manutenção, uma vez que o estilo de condução pode influenciar a capacidade da bateria.
No entanto, é importante notar que, como um elemento sénior do Hrvatska Pošta realçou, quando uma scooter
motorizada sofre uma avaria fica imobilizada, se uma e-bike fica sem bateria, o ciclista pode sempre pedalar de volta
para o depósito.
Outros problemas são mais específicos de cada país. Em alguns países, será necessário desenvolver uma maior
compreensão dentro das seguradoras, em termos de seguro da bicicleta (roubo, danos) e do condutor (acidentes). Da
mesma forma, algumas forças policiais podem necessitar de educação e explicação sobre logística por bicicletas em
geral, especialmente no que toca a triciclos e quadriciclos.
À medida que a logística por bicicleta cresce e as entregas por e-bike torna-se mais comum, os problemas de adoção
inicial deste género são rapidamente resolvidos.

15

APOIOS E CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
Um número de agências e autoridades nacionais podem ser capazes de providenciar condições financeiras para o
investimento em logística em bicicleta. Alguns exemplos incluem o Fundo para Proteção Ambiental e Eficiência
Energética da Croácia, que apoia a aquisição de veículos elétricos a nível nacional, Graz, que contribui com 50% do
preço de aquisição até €1.000 ou Munique, que contribui com 25%.
Fundo para Proteção
Energética da Croácia

Ambiental

e

Eficiência

Como já evidenciado neste relatório, Hrvatska
Pošta tomou a decisão de investir em 180 bicicletas
elétricas, de forma a tornar as entregas mais simples,
mais baratas e verdes. O valor investido, à volta de
€500.000, foi cofinanciado pelo Fundo com cerca de
€150.000.
Desde 2014, o Fundo tem trabalhado para cofinanciar
a aquisição de bicicletas elétricas para autoridades
locais e negócios, cobrindo 40-80% do investimento.
Esta oferta tem sido bem recebida, e o Fundo planeia
continuar a cofinanciar bicicletas elétricas em 2016,
com o objetivo de reduzir os níveis de tráfego
motorizado nas cidades.
A frota elétrica de Hrvatska Pošta foi cofinanciada pelo
Fundo para Proteção Ambiental e Eficiência Energética

O apoio especializado tem vindo a crescer,
desde a própria indústria de logística em
bicicleta (ver informação abaixo sobre a
Federação Europeia de Logística em Bicicleta
e Festival Internacional Cargo Bike), à
Federação Europeia de Ciclistas e os seus
grupos nacionais, e aos parceiros do projeto e
autoridades locais.

Festival Internacional Cargo Bike

A Federação Europeia de Logística em Bicicleta
é um corpo profissional que representa e
apoia as empresas de logística em bicicleta na
Europa. Os objetivos são destacar as melhores
práticas, partilhar conhecimento e influenciar
stakeholders.
O Festival Internacional Cargo Bike é organizado
anualmente em Nijmegen (Holanda), pela Fietsdiensten.
nl. Bicicletas de carga elétricas podem ser testadas.
Para os fabricantes, é uma boa oportunidade, e para
os negócios que considerem mudar para logística em
bicicleta, uma boa fonte de conhecimento.
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6. Recomendações gerais: como maximizar os
benefícios da logística ciclável
Para apoiar as entregas com e-bikes de forma a contribuir para a melhoria do transporte urbano de forma geral, as
cidades devem criar melhores condições para a logística em bicicleta e para a mobilidade ciclável como um todo.
A análise dos fatores de sucesso nos locais do projeto (12) mostra que os pilotos mais bem sucedidos foram apoiados
por políticas públicas, tais como portagens por congestionamentos, zonas sem emissões, restrições de tempo de
entrega, etc. Ao criar ambientes mais adequados para todos os tipos de bicicletas - elétricas ou não - as cidades
podem contribuir para uma maior proporção de veículos cicláveis na logística urbana.
Além disso, conceitos de negócios inovadores muitas vezes incluem parcerias com as autoridades locais ou outros
setores governamentais. Como exemplo, o fornecimento de edifícios de propriedade pública para centros logísticos
provou ser um ato significativo de apoio às pequenas empresas de mensageiros.
Uma autoridade comprometida com a promoção da logística em bicicleta é, portanto, também apoiadora da economia
local e de boas práticas ambientais.
Cada cidade ou região tem o seu próprio caráter, circunstâncias, oportunidades e problemas em lidar com a logística
em bicicleta, e deve ser tratada nos seus próprios termos. No entanto, os parceiros identificaram muitos fatores de
sucesso comuns. Estes constituem a base das recomendações que se seguem, para servir como orientação e inspiração
na formação de políticas, planos e medidas.

RECOMENDAÇÕES PARA AS AUTORIDADES EM TODOS
OS NÍVEIS
Políticas, estratégias e planos devem considerar a logística em bicicleta

O conceito de logística em bicicleta deve ser incluído nos documentos estratégicos como os Planos de
Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) locais e nos Planos de Logística Urbana Sustentável (PLUS), nos
ordenamentos do território e nas estratégias de regeneração, como parte do objetivo mais amplo de
promover a mudança para modos de transporte sustentáveis. Estudos de transporte e simulações de
tráfego devem considerar o potencial para a logística em bicicleta.

Medidas regulamentares são necessárias, promovendo a mudança para modos de
transporte sustentáveis
Medidas comprovadas incluem portagens e esquemas de taxação do congestionamento, zonas de
baixas emissões, restrições do estacionamento, restrições de tempos de entrega, e zonas total ou
parcialmente livres de trânsito. Para mais exemplos de restrições em toda a UE, visite http://www.
urbanaccessregulations.eu

Infraestruturas cicláveis, como ciclovias e estacionamento de bicicletas, devem ser
expandidas e melhoradas
Novas e melhores infraestruturas permitem operações de negócios logísticos mais rápidas e seguras, ao
mesmo tempo que facilitam a mudança modal do carro para a bicicleta, para outros fins de viagem. Os
critérios dos projetos de infraestrutura devem ter em conta veículos tais como bicicletas de carga e
triciclos.

As autoridades locais devem adquirir e-bikes e serviços em bicicleta por comissão
As autoridades locais podem mostrar o caminho para outros operadores locais, através da introdução de
e-bikes nas suas próprias frotas e/ou pela contratação de serviços de logística em bicicleta a operadores
de e-bikes. Isto pode exigir a modificação de políticas de aquisição.
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Os limites de velocidade urbana de 30 km/h devem ser implementados para tornar
todo a mobilidade ciclável mais segura

Limites de 30 km/h têm uma ampla gama de benefícios em termos de segurança, dando apoio à
mudança para modos de mobilidade urbana sustentáveis, e até mesmo em termos de melhorias para a
saúde pública através da promoção de viagens ativas. Estas também conferem vantagem para entregas
realizadas por bicicletas.

As leis de trânsito devem ser aplicadas
Todas as formas de transporte sustentável beneficiam de ações que impedem os condutores de veículos
motorizados de criar perigos e obstáculos.

O desenvolvimento de centros logísticos urbanos deve ser apoiado
Sistemas de distribuição do tipo “last mile”, em bicicleta, são provavelmente mais eficientes onde o
transbordo a partir de sistemas de transporte de mercadorias de longa distância, como o rodoviário e
ferroviário, acontece próximo do centro das cidades. As autoridades da cidade podem ter edifícios não
utilizados que possam ser oferecidos como um centro de distribuição, gratuitamente ou a uma renda
reduzida, de modo a incentivar as empresas a converter parte da sua frota motorizada para e-bikes.

Experiências de logística em bicicleta devem benficiar de incentivos fiscais e
financeiros
Políticas orçamentais nacionais, programas de investimento e sistemas de incentivos financeiros devem
todos ter em conta os muitos benefícios gerados por uma mudança para o transporte sustentável, tanto
de mercadorias quanto de passageiros. As experiências livres realizadas pelo projeto PRO-E-BIKE viram
mais de 80% das bicicletas adotadas, o que indica que a logística em bicicleta tem um bom retorno.

Informação e promoção públicas são necessárias para divulgar as vantagens das
e-bikes
Campanhas e eventos podem ser organizados para garantir a aprovação pública e divulgar os vários
benefícios criados por uma mudança para a logística em bicicleta.

Entrega de comida, Bruxelas, Bélgica
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7. Ferramentas PRO-E-BIKE para empresas, cidades e municípios
A fim de assegurar aos gestores empresariais e às
autoridades locais que as e-bikes são eficientes
e confiáveis na sua cadeia logística, os parceiros
desenvolveram a ferramenta de simulação PRO-EBIKE e um toolkit de informação.
A ferramenta de simulação é uma calculadora de
custos que permite aos potenciais utilizadores fazer
comparações entre veículos de entrega abastecidos
convencionalmente e e-bikes, e analisar os potenciais
benefícios em termos de redução de custos e de
emissões. Esta calcula os custos totais de vida útil,
incluindo a compra, registo, impostos e taxas de
seguro, combustível e manutenção, etc.
Os utilizadores inserem custos e valores específicos,
tais como preço de compra do veículo e quilómetros

•

Experimente a ferramenta de simulação PRO
E-BIKE e calcule a redução de custos e os
ganhos ambientais que a sua empresa pode
gerar, substituindo veículos convencionais
por e-bikes!

•

Veja como outras empresas têm obtido
sucesso com e-bikes.

•

A ferramenta e os modelos de negócio estão
disponíveis em 8 versões (Inglês, Croata,
Holandês, Italiano, Português, Esloveno,
Espanhol e Sueco), cada uma com conteúdo
e valores locais relevantes: http://www.
pro-e-bike.org /publications2

percorridos. Valores específicos de cada país, tais como
registo, imposto sobre veículos, seguros e custos de
combustível, já estão incluídos dentro do modelo.
Esses valores-padrão podem, no entanto, ser alterados
pelos utilizadores, a fim de modelar o impacto dos vários
riscos de negócio: mudanças de custos de combustível
convencional ou elétrico, regimes fiscais ou novos
sistemas de tarifação rodoviária, e assim por diante.
Isto torna o simulador uma valiosa ferramenta de apoio
às agências públicas e privadas permitindo-lhes tomar
decisões informadas de planeamento de negócios sobre
a logística em bicicleta.
O toolkit está disponível em http://www.pro-e-bike.org/
publications2.

Roda Elétrica, Ducati komponenti, Croácia
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8. Perspetivas futuras para a logística em bicicleta elétrica
O Livro Branco Europeu dos Transportes de 2011 estabelece uma base para o desenvolvimento da logística em
bicicletaz no âmbito da UE (13).
No que se refere à logística urbana, um dos objetivos identificados no Livro Branco é atingir o patamar de quase zero
em emissões nas grandes áreas urbanas, em 2030. A Comissão planeia produzir orientações sobre boas práticas de
monitorização e gestão dos fluxos de mercadorias urbanas, definir uma estratégia em direção à ausência de emissões
por parte da logística urbana, e promover a contratação pública conjunta para veículos de baixa emissão em frotas
comerciais.
A logística em bicicleta não é explicitamente mencionada no Livro Branco, o que parece uma omissão notável, mas é
evidente que ela pode ser um dos principais contribuintes para atingir tais metas.
Em 2013, a Comissão Europeia adotou o Pacote de Mobilidade Urbana, no qual uma especial atenção é dada à
eficiência da logística urbana (14). A Comissão considera que melhorias na logística urbana tais como melhor seleção
de modos e veículos, melhores fatores de carga, otimização de rotas e acesso às zonas de cargas e descargas, podem
reduzir o custo de bens e serviços.
A Comissão recomenda agora que os Estados-Membro dêem a devida consideração à logística urbana no planeamento
da mobilidade urbana, por exemplo nos PMUS, e incentivem a cooperação, o intercâmbio de dados e informações,
a formação, etc., para todos os atores envolvidos nas cadeias logísticas urbanas (15) (16). A Comissão também afirma
que os fundos europeus estruturais e de investimento “devem ser utilizados de forma mais sistemática para o
financiamento de pacotes integrados de medidas, onde as cidades têm desenvolvido um plano local de transporte
integrado, como um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, e identificado ações apropriadas”.
A European Cicle Federation (ECF) criou um conjunto de recomendações sobre o desenvolvimento de diretrizes para a
logística urbana, com base na experiência prática de um grande número de partes interessadas (17). Esta orientação,
que contempla fatores-chave de sucesso, histórias de sucesso e barreiras, foi apresentada à Comissão Europeia em
2015 e vai ajudar no desenvolvimento da logística em bicicleta no âmbito europeu e nas políticas da União.

9. Conclusões
Substituir veículos automóveis por e-bikes poupa o dinheiro dos utilizadores, além de as mesmas serem populares.
Elas foram amplamente adotadas após os testes. Os pilotos do projeto PRO-E-BIKE mostraram que, na maioria
dos ambientes de testes, e-bikes e e-scooters foram uma alternativa verdadeiramente competitiva aos veículos
motorizados em serviços de entrega. Devido a isso, a grande maioria dos parceiros, tanto do sector público como do
privado, decidiram continuar a utilizar e-bikes ou e-scooters após a fase piloto mesmo sem qualquer apoio financeiro.
Alguns participantes reformularam as suas estruturas logísticas para utilizar e-bikes para atender a logística do tipo
“last mile”.
O processo logístico com e-bikes é naturalmente diferente, uma vez que estes veículos não podem carregar tanto
volume e peso como os veículos convencionais e a sua distância máxima de viagem é mais curta. Para rondas de
entregas de menor volume, no entanto, as e-bikes provaram serem mais económicas, já que o preço de compra e os
custos de manutenção são mais baixos.
A experiência do projeto mostra que embora a tecnologia atual ainda esteja a ser aperfeiçoada, em áreas
urbanas densas, as e-bikes podem superar os veículos movidos a combustíveis fósseis, especialmente se elas
forem apoiadas pelos municípios através de políticas e medidas apropriadas.
Ao apoiar a entrega de mercadorias através de veículos não poluentes e ao criar oportunidades para o desenvolvimento
deste novo mercado, as cidades podem melhorar o seu meio ambiente e a qualidade de vida dos seus residentes ao
mesmo tempo que contribuem para objetivos locais, nacionais e europeus.
Uma das principais lições aprendidas é que os empresários, as partes interessadas, as autoridades públicas e os
decisores políticos devem trabalhar em conjunto desde o início, para coordenar o seu trabalho e assegurar que as
medidas são adequadas para contextos e cultura locais. Desta forma eles podem maximizar os benefícios.
O projeto PRO-E-BIKE demonstrou que a logística em bicicleta faz parte da mobilidade da cidade. Esta deve ser
um elemento automático nas políticas e estratégias não só para a mobilidade, mas também para o planeamento
urbano, a energia e o ambiente. O potencial para a logística em bicicleta é significativo, o nosso projeto
demonstrou que ela pode ser introduzida com sucesso, e que agora é o momento para as cidades em toda a
Europa seguirem essa liderança.
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PRO-E-BIKE: Cartão do Projeto
Principais resultados do projeto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vários tipos de e-bikes, e-cargo-bikes e e-scooters foram testadas em 40 empresas em 7 países da EU.
Veículos de combustível convencional dentro dos grupos-alvo foram substituídos por e-bikes após o período de
testes em 28 dos casos.
A confiança na tecnologia aumentou entre os utilizadores e resultou em investimento e uso de bicicletas e
scooters elétricas.
Os problemas com a tecnologia são comunicados à indústria.
Efeitos de redução do CO2 são quantificados, assim como as poupanças das empresas são demonstradas através
de uma ferramenta de simulação
As experiências e as lições aprendidas foram partilhadas entre stakeholders ao nível nacional e europeu através
de encontros, workshops, conferências, etc.
As cidades piloto estavam familiarizadas com a distribuição em bicicletas elétricas.
As políticas para adoção de e-bikes foram promovidas através de planos de ação e organização de info days nas
cidades piloto.
Foi estabelecida colaboração com projetos europeus com objetivos similares.

Grupos-alvo do Projeto
Empresas de distribuição ou Empresas que entregam os seus próprios produtos
•
•
•
•

Correios, serviços de distribuição internacionais, transportadoras profissionais (cartas, embalagens,…)
Retalhistas (entregas ao domicilio de mercadorias, produtos orgânicos de quintas)
Entregas de comida (restaurantes, cadeias de fast food)
Entregas de produtos através de estafetas

Empresas de serviços (privadas ou públicas)
•
•
•
•
•

Inspetores municipais
Serviços de cuidados sociais ao domicílio (para idosos ou pessoas incapacitadas)
Recolha de lixo
Serviços de turismo
Leitura de contadores de água municipais

Transporte de passageiros
•
•

Creches; rickshaw, e-scooter táxi
Transporte para reuniões de funcionários de empresas

Administração Pública das Cidades Piloto
Distribuidores e Fabricantes de e-bikes
Clientes

Parceiros do Projeto
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Cidades Piloto do Projeto e Empresas
PAÍS

Espanha

Holanda

CIDADE

EMPRESA

SERVIÇO

Encicle

Entregas de comércio online

Valencia Market

Entregas de comércio online

Ibiza

Eroski

Grande retalhista

Arnhem

Puurland

Produtos locais e orgânicos

Heerhugowaard

Subway

Entregas de fast food

Almere

DHL

Entrega de encomendas

Utrecht

DHL

Entrega de encomendas

Nijmegen

BSO Struin

Creche

Amsterdam

Marleenkookt

Refeições frescas e saudáveis

Municípios

Serviços de apoio ao domicílio

Aleris

Serviços de apoio ao domicílio

Eco Bike Courier

Entregas de encomendas e itens volumosos

Grafica KC

Material de impressão

TNT

Cartas e embalagens pequenas

GLS

Encomendas

Hrvatska pošta

Cartas e embalagens pequenas

DHL

Cartas e embalagens pequenas

CityEx

Cartas e embalagens pequenas

EIHP

Reuniões de negócios, transferência de
documentos

Kiosk

Retalhista

Communal inspectors

Vigilância de zonas da cidade

St. Francis home

Comida, mercearias

Čistoća Zadar

Manutenção de espaços públicos

City

Serviços de apoio ao domicílio

3LAN

Computadores

Biroprodaja

Entrega de material de escritório

Kratochwill

Comida

Martjanci

Bistra Hiša

Transporte de comida e outras necessidades
domésticas

Tešanovci

Čista Narava

Manutenção de espaços públicos

Maribor

Slovenian post

Cartas e embalagens pequenas

Senpo

Mobílias

T-Lotus

Transporte de pinturas para clientes

Restaurante Marujo

Entrega de refeições

Camisola Amarela

Empresa de distribuição

Moço de Recados

Mensageiro

ISS parceria com ALD
Automotive

Entregas internas de correio

SMAS

Serviços de distribuição de água e
saneamento

Câmara Municipal de Torres
Vedras

Entrega de materiais e correio para as
escolas

Valência

Motala
Ydre

Suécia

Atvidaberg
Kinda
Linkoping

Itália

Génova

Milão

Zagreb

Croácia
Zadar

Lipik

Murska Sobota

Eslovénia

Ljutomer
Porto

Lisboa

Portugal
Torres Vedras
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