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Introduction 

Aveiro, where the word BICYCLE has been highlighted so persistently, was the chosen city to hold the 

PRO-E-BIKE Regional Seminar. Occam in collaboration with the Technological Bike Platform and Soft 

Mobility of University of Aveiro and Instituto Superior Técnico (IST) organized the event in order to 

share the results and experiences of the PRO-E BIKE project and discuss whether bicycles and electric 

scooters are a good alternative in urban logistics and micro-logistics. 
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2. Reaching the target groups 

In order to organize the event in the central region of Portugal, we have contacted the Technological 

Bike Platform of University of Aveiro to hold the event in Aveiro since it is a Portuguese region with a 

lot of relevant stakeholders in bike industry. Occam and IST invited their main contacts from Lisbon 

and Torres Vedras, but the majority of attendants were from Aveiro and closer regions. We have also 

tried to invite all relevant stakeholders, such as big companies in Logistics, couriers and National Post 

Company (CTT). University community, such as Professors and researchers were also invited. 

Moreover, we tried to get the attention of general public as well through Facebook. We have created 

an Event on FB where we published the agenda and other relevant news as well as invited people. 

Furthermore, this approach was important to maintain an active network to future meetings and 

discussions about cycle logistics in Portugal. 

3. Structure of participants 

From the 45 registered participants, 47% were from companies, 33% were from Universities, 9% from 

Municipalities and 7% were from National Post Company. Different companies participated in the 

event, such as CTT, DHL, Nobrinde, VeloCafé, Dourobike, among others. 

 

4. Concept of the seminar  

The event started at 12:30 pm with a light buffet lunch which allowed a relaxed networking between 

the participants and organizers of the event. From the 46 registered institutions, there was 

approximately 30 participants in the event (list of participants attached). After registration and lunch, 

the meeting started at 13.30 with an opening session. 

Professor Paulo Vila Real, Vice-Rector of the University of Aveiro, welcomed everyone reinforcing that 

urban cycle logistics is a very important topic. Then Carina Pimentel and Carlos Relvas from 
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Technological Bike Platform of University of Aveiro briefly presented the work of the Platform: design 

and production of cargo-bikes (Carlos Relvas) and study the potential of urban micro cycle logistics, 

electrically assisted or not (Carina Pimentel) which demonstrated a common ground with the PRO-E-

BIKE project. 

Finally, Joana Ribeiro from Occam, closed the opening session with some words and then we followed 

the agenda: 

13:45 - 14:00 | PRO-E-BIKE Project 
LILIANA MAGALHÃES, IST  

14:00 - 14:15 | Simulation Tool  
JOANA RIBEIRO, OCCAM  

14:15 - 14:30 | Business Models  
LILIANA MAGALHÃES, IST  

14:30 - 14:45 | Project Results  
JOANA RIBEIRO, OCCAM  
14:45 - 15:00 | Discussion and questions  
 
15:00 - 15:20 | Coffee Break  
 
15:20 - 16:00 | Roundtable: Micro-logistics  
Moderadotors:  
CARINA PIMENTEL, UA  
JOSÉ CARLOS MOTA, UA  

16:00 - 16:30 | Discussion and Conclusions  

 

 

 

Credits to University of Aveiro 

  



 

 

5. Conclusions 

The seminar went as planned in the first part of the event. After the presentations by Liliana Magalhães 

from IST and Joana Ribeiro (presentations attached), Jose Carlos Mota raised some questions for 

discussion which led us to anticipate the roundtable discussion. 

It was a very interesting discussion that gave opportunity to different companies (such as CTT, DHL, 

Nobrinde, VeloCafé, Dourobike, among others) to share their own experiences. The most relevant 

discussed topics were the following: 

 E-bikes’ engine powers up to 250 W are not certified in Portuguese legislation. There have 

been several attempts to contact the IMT – Institute of Mobility and Transports to approach 

this issue, but no response so far; 

 The municipality of Viseu will close the historic center to traffic in 2017, which certainly will 

lead the major logistics operators to seek other last mile solutions; 

 In Nantes (France) there is a coordinated system of deliveries and collection to avoid empty 

vehicles; 

 In Portugal, except the Urban Logistics Plan for the Lisbon downtown, there is no further plans 

regarding this issue; 

 It was decided to continue this kind of discussions. From now on, we will try to create a 

dialogue group on the topic, listening all stakeholders and involving APLOG (Portuguese 

Association for Logistic), State Secretariat for the Environment and Local Authorities to discuss 

current barriers and promote solutions that meet the current challenges. 

6. Media coverage 
http://lisboaenova.org/pt/noticias/item/3199-semin%C3%A1rio-regional-pro-e-bike 

 

 

http://lisboaenova.org/pt/noticias/item/3199-semin%C3%A1rio-regional-pro-e-bike


 

 

https://www.facebook.com/events/556852141144137/?active_tab=highlights 

 

 

 

http://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?c=45207 

 

https://www.facebook.com/occam.fb/timeline 
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Objetivos gerais

1. Estabelecimento de veículos elétricos como uma opção de

transporte de mercadorias e passageiros viável e atrativa em

áreas urbanas

2. Inclusão e execução de políticas mais favoráveis às E-bikes

em várias áreas urbanas na Europa

3. Desenvolvimento de infraestrutura conectada para E-bikes

4. Contribuição para os objetivos das UE da redução em 20%

dos GEE e 20% de poupanças energéticas, em 2020



Objetivos específicos

1. Ganhar conhecimento das práticas atuais, bem como as 

barreiras, fornecer conhecimento e material para uma 

utilização alargada de E-bikes

2. Substituir veículos convencionais por E-bikes (mais 

eficientes  e limpas)

3. Cooperação e educação da administração pública para 

aumentar a utilização de E-bikes nos seus serviços e entre 

os cidadãos 

4. Desenvolver modelos de negócio para E-bikes, 

aumentando o seu uso

5. Provar os impactos positivos em termos ambientais, 

económicos e sociais da tecnologia e- bike em toda a 

sociedade



Serviços aos Grupos-alvo 

Grupos-alvo Diretos:

•Empresas de entregas de 

mercadorias;

•Empresas com as suas 

entregas próprias

Grupos-alvo Indiretos:

• Autoridades locais;

• Passageiros/ cidadãos

Período de teste de 6 

meses a 1 ano de E-bikes 

nos seus serviços

Planos de Ação para as cidade 

piloto

14 Info Days

2 Workshops e Visitas locais



Resumo dos pilotos

• Serviços: correios, entrega de mercadorias ou 

refeições/comida; outros (ex. apoio domiciliário)

• 76 E-bikes/ 40 empresas/ 7 países diferentes

• 20 cidades diferentes 

• Modelos testados: 

 e-bikes pequenas com cestos e malas laterais 

 Bullit e-bikes

 E-Triciclos de carga com grande capacidade

 e-scooters

 e-cargobikes para crianças



Resumo dos Pilotos

País
Nº

empresas
Nº veículos

Nº e-bikes 

após piloto

% e-bikes 

após piloto

Espanha 3 3 3 100%

Países Baixos 5 10 10 100%

Suécia 5 19 19 100%

Itália 4 7 6 86%

Croácia 9 21 18 86%

Eslovénia 8 11 4 36%

Portugal 6 8 4 50%

Total 40 79 64 81%



Indicadores de monitorização

A) Atividades e outputs

•56 iniciativas e boas práticas identificadas que usam E-bikes

•9 Modelos de Negócio

B) Sensibilização dos serviços de mobilidade oferecidos

•2 workshops organizados

•2 visitas locais organizadas

•16 info days organizados nas cidades piloto 

•8 cidades piloto com planos de ação



Indicadores de monitorização

C) Utilização dos serviços de mobilidade oferecidos

•40 gestores de frota treinados na Tecnologia E-bike através 

dos testes piloto

D) Satisfação com os serviços de mobilidade oferecidos

•8 Planos de Ação aceites que levam a uma maior 

implementação da utilização de E-bike nas áreas piloto 

urbanas (cartas de intenção)

E) Aceitação dos serviços de mobilidade oferecidos

•40 cartas de intenção de empresas e 8 das cidades 

mostrando interesse no projeto



Indicadores de monitorização

F) Assumir os serviços de mobilidade oferecidos

•40 empresas forneceram feedback das suas experiências 
com E-bikes

•40 empresas envolvidas nos períodos de teste

•6-12 meses de duração do teste

•79 e-bikes introduzidas em empresas

•79 veículos convencionais cuja operação foi evitada

•163,163.4 Km viajados em e-bike

• 233,133.5 Km por ano percorridos por veículos 
convencionais que foram evitados pela introdução de E-bikes



Indicadores de monitorização

G) Satisfação com a solução de mobilidade oferecida

•% de negócios que declara que estão a utilizar modelos de 

negócio nos seus planos de negócio 

•Custos (€) com e-bikes comparados com os custos com 

serviços de veículos convencionais:

– Poupanças totais de 23,876.84 € por ano com uma média por país 

de  3,411€ por ano

•Poupanças no total de ~2,750 € por e-bike por ano com uma 

média de 302 € por e-bike e ano

•0 acidentes por serviço com E-bikes



Indicadores de monitorização

H) Atitudes e comportamento 

em longo prazo

•28 empresas vão continuar a 

usar E-bikes, apoiados em planos 

concretos de negócio após a 

implementação dos pilotos

•Pelo menos 20 novas iniciativas 

com e-bikes envolvendo 

empresas e cidades



Indicadores de monitorização

I) Impacto Ambiental

•Quantidade de toneladas equivalentes de petróleo (toe) 
poupadas por ano:

– Poupança total de 17.63 toe  por ano, e em média 2.5 toe 
por ano por país

– Poupança total por e-bike de 1.98 toe por ano, com uma 
média de 0.22 toe por e-bike e ano

•Quantidade de CO2 equivalente (CO2e) evitado por ano:

– Poupanças totais de 55.27 tCO2e por ano e em média  7.9 
tCO2 por ano por país 

– Poupança total por e-bike de 6.23 tCO2e por ano, em média  
0.7 tCO2e por e-bike e ano



Experiência em Portugal

Empresas

6 pilotos: Câmara Municipal de Torres Vedras (serviços municipais);

SMAS ISS (serviços para instalações), Camisola Amarela (empresa de

estafetas); Marujo Restaurante (entregas ao domicílio) e Moço de

Recados (estafetas e serviços)

Localidades Torres Vedras, Porto e Lisboa

Duração Setembro 2014- Novembro 2015

Veículos substituídos Carrinhas, carros e scooters

Total E-bikes 5 e-scooters, 1 e-cargobike, 2 e-bikes

Pilotos que continuam 3 empresas continuaram a usar



Indicadores 

Camisola Amarela
SMAS ISS

Moço de 

Recados

Marujo 

Rest.

Câmara 

Municipal 

Torres Vedras

e-scooter e-cargo Pool Escola

Pedidos por dia 1.7 15 2 4,21 2,57 4,83 -
2

Viagens por dia 1,2 2 - 3,21 - 2,5 -
2

Tempo de viagem 

(minutos)
50,5 180 32,5 6,07 75 - -

5

Km / serviço 15,42 17,5 11,5 3,46 1,15 5,07 3,2
1,7

Km / dia 25.6 35 - 16,4 62 12,67
- 3.38

Recarregamentos por 

dia
1,2 1 - 1 1,42 - -

-

Velocidade 

média(km/h)
26,9 15 - 22 30 - -

-

Peso médio por dia 2,8 22 - 3,4 1,7 - - -



Lições Aprendidas

Vantagens

Entregas mais eficientes, confiáveis, conforto, imagem da 
empresa, novos serviços, menos emissões, redução do 
consumo energético, responsabilidade social corporativa, 
aumenta a produtividade, bom para pequenas distâncias 

Desvantagens

Pouca autonomia, tempo de recarga (3 a 6 horas), 
elevados custos de aquisição, poucos lugares seguros 
para estacionar na cidade, a e-scooter é mais pesada que 
uma scooter convencional, não adequado para clima 
adverso, anomalias técnicas, dificuldades a motivar os 
empregados



Poupanças por ano



Poupanças por ano



Poupanças por ano



Poupanças por ano



Comparação de países



Comparação de países



Comparação de países
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Atividades no PRO-E-BIKE

Consultoria e Formação | 

Transportes, Energia e Ambiente

Melhorar as competências dos decisores para que a aceitação de 

E-bikes seja impulsionada especialmente em serviços logísticos:

• Troca de experiências e networking entre os membros do 

consórcio e outras organizações (workshops e visitas locais)

• Identificação de pontos chave que levam ao aumento do 

interesse neste tipo de solução (transferibilidade de boas 

práticas)

• Desenvolvimento de uma ferramenta de simulação de E-bikes



PRO-E-BIKE Toolkit

• Caixa

• Pen drive com:  

• Ferramenta de Simulação

• Dois breves documentos

• Information Toolkit



Ferramenta de Simulação

• Simples e de fácil utilização

• Para empresas e entidades públicas que tenham a sua 

própria frota

Permite aos potenciais utilizadores:

• Simular o impacto da utilização de e-bikes

• Analisar os potenciais benefícios em termos de redução de 

custos e emissões



Substituir um veículo



Simular a frota – Dados de input



Simular a frota – Resultados



Simular a frota – Poupanças



Valores de referência



Apelo - Inquérito

Obrigada pela vossa atenção!

Joana Ribeiro

joana.ribeiro@occam.pt
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Projecto Pro-E-Bike

 Contrato N°:  IEE/12/856/SI2. 644759

 Duração: 36 meses

 Inicio: 1 Abril 2013 

 Fim: 31 Março 2016

 10 parceiros europeus (2 membros portugueses)

 Coordenador: Energy Institute Hrvoje Požar (Croácia)



Objectivos do Projecto

 Redução do congestionamento e consumo de energia

 Redução do ruído e poluição em áreas urbanas

 Criação de novas oportunidades de mercado para economia local através 

da introdução de e-bikes nas distribuições

 Desenvolvimento de modelos de negócio que aumentem a competitividade 

dos stakeholders através do uso de e-bikes

 Geração de impactos positivos ao nível ambiental, económico e social 

através do uso de e-bikes



Actividades e Outputs do 

Projecto
 Teste e análise da tecnologia e-bike

 Pilotos / Info days

 Modelos de negócio para aumentar a 

competitividade

 Revisão detalhada de iniciativas e tecnologias

 Ferramenta de simulação para e-bikes

(cálculo de custos e benefícios)

 Elaboração de Planos de Acção para as 

cidades sobre a incorporação de e-bikes na 

estratégia de transportes



Os Nossos Pilotos - Lisboa

Parceria com EMEL

e-cargobike alugada a baixo custo

Período de testes: 

Junho 2015 – Dezembro 2015

Camisola 

Amarela 

Parceria com ZevTech

e-scooter alugada a baixo custo

Período de testes: 

Julho 2015 – Outubro 2015

Moço de 

Recados



Restaurante Marujo, Matosinhos

Parceria com EasyCycle

e-scooter alugada a baixo custo

Período de testes:

Setembro 2015 – Março 2016

Os Nossos Pilotos - Porto



Obrigada pela atenção

Liliana Magalhães

liliana.magalhaes@tecnico.ulisboa.pt
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WP5 – Liderado pelo IST

Construir 9 modelos de negócio para transporte urbano de 

passageiros, carga e serviços em e-bikes

MN 

Passageiros

MN 

Carga

MN 

Serviços



Protótipos de Modelos de 

Negócio
• Um modelo de negócio proporciona uma descrição coerente da 

forma como uma companhia captura valor num mercado 

competitivo obtendo lucro 

• Todos os modelos de negócio servem um propósito específico 

dentro de um contexto específico

• Os protótipos dos modelos de negócio podem adequar-se a 

diversas situações

o Tratam-se de modelos de negócio parcialmente construídos 

que mais tarde são personalizados de acordo com as 

especificidades das situações



Abordagem aos Modelos de 

Negócio

Clientes

Financeiros

Produção

Internalisation 

of Externalities

Proposta 

de Valor



Breve Descrição dos 

Building Blocks (I)
• Customer segments – clientes que a empresa serve que se 

podem dividir em vários segmentos;

• Value proposition – razão pela qual clientes escolhem uma 

companhia em detrimento de outras. Selecção de produtos 

e/ou serviços que atendem necessidades dos clientes;

• Channels – são interface com clientes. Têm 5 fases 

diferentes: consciencialização, avaliação, compra, entrega e 

pós-vendas;

• Customer relationships – vários tipos: assistência 

personalizada, self-service, serviços de resposta automática, 

etc.;



Breve Descrição dos 

Building Blocks (II)
• Revenue streams – específico de cada companhia dadas as várias 

formas de gerar receitas, por exemplo: pagamento de subscrição de 

serviço, pagamento de taxa de utilização, aluguer, publicidade, etc.;

• Key resources – recursos que a companhia usa para gerar valor, 

chegar aos mercados, manter relação com os seus clientes e gerar 

receitas. Podem ser físicos, financeiros, intelectuais e humanos;

• Key activities – são as acções mais importantes da companhia para 

ser bem sucedida na sua operação. São necessárias para gerar e 

oferecer valor, chegar aos mercados, manter a relação com os 

clientes e gerar receitas.



Breve Descrição dos 

Building Blocks (III)
• Key partnerships – muitas vezes o pilar de muitos negócios, 

pois as companhias criam alianças para optimizar os seus 

negócios, reduzir riscos ou adquirir recursos;

• Cost structure – representam os custos de que decorrem da 

operação da companhia. Geralmente, são divididos em fixos 

e variáveis;

• Internalisation of externalities – serve para absorver os 

efeitos que as externalidades geram no negócio das 

companhias, como por exemplo políticas de incentivo.



Modelo de Negócio de 

Sucesso para Mercadorias
• La Petite Reine

– Serviço de distribuição baseado em bicicletas de carga ou triciclos 

eléctricos, com contentor à frente ou atrás



Modelo de Negócio de 

Sucesso para Passageiros
• Bike.Pop

– Serviço de “pedicab” que consiste no primeiro rickshaw legal de Lisboa 

para transporte de pessoas no centro histórico



Modelos de Negócio de Sucesso

para Passageiros e Mercadorias

• Camisola Amarela

– Empresa de transporte de passageiros em rickshaws e de mercadorias em 

bicicletas de carga na cidade de Lisboa. Usam 2 armazéns à entrada de 

Lisboa e com recurso às bicicletas fazem serviço de entrega “porta-a-porta”



Experiência adquirida

• Existem algumas barreiras, como por exemplo o “culto do 

automóvel”

• Os custos de manutenção e aquisição de e-bikes ainda 

são elevados 

• Não existem incentivos suficientes para companhias amigas 

do ambiente ou politicas de restrição às que não o são

• A imagem sustentável das companhias é apreciada pelos 

clientes

• As parcerias com os municípios têm-se revelado uma mais 

valia para as companhias



Conclusões

• Estes modelos de negócio são estabelecidos para o momento 

actual

– Contudo, os modelos de negócio das empresas podem variar ao longo 

do tempo por várias razões (por exemplo, inovações tecnológicas, novos 

parceiros)

• Muitos modelos de negócio carecem de parceiros de confiança 

para serem bem sucedidos

• O entender do modelo de negócio de uma companhia é 

essencial para a conhecer



Obrigada pela atenção

Liliana Magalhães

liliana.magalhaes@tecnico.ulisboa.pt
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SEMINÁRIO REGIONAL PRO-E-BIKE  

Serão as bicicletas e scooters elétricas uma boa alternativa na logística 
urbana e na micro-logística? 

Este evento pretende não só responder a esta questão através da demonstração de 
resultados e partilha de experiências do projeto PRO-E-BIKE, como também criar 
sinergias e debater o tema com diferentes stakeholders. 

1 de fevereiro de 2016 

Auditório da Livraria da Universidade de Aveiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 



 

 

PROGRAMA 

SEMINÁRIO REGIONAL 

12:30 - 13:30 | Registo e Almoço volante 

13:30 - 13:45 | Boas Vindas e Introdução 

                         Reitoria da UA 

                                PLATAFORMA TECNOLÓGICA DA BICICLETA 

                                JOSÉ CARLOS MOTA E CARLOS RELVAS 

13:45 - 14:00 | Projeto PRO-E-BIKE 

                         LILIANA MAGALHÃES, IST 

14:00 - 14:15 | Ferramenta de Simulação 

                         JOANA RIBEIRO, OCCAM 

14:15 - 14:30 | Modelos de Negócio 

                         LILIANA MAGALHÃES, IST 

14:30 - 14:45 | Resultados do Projeto 

                                JOANA RIBEIRO, OCCAM  

 

14:45 - 15:00 | Discussão e perguntas 

15:00 - 15:20 | Coffee Break  

15:20 - 16:00 | Mesa Redonda: Micro-logística 

                          Moderadores: 

                          CARINA PIMENTEL, UA 

                          JOSÉ CARLOS MOTA, UA 

                          Participantes: 

                          Pilotos PRO-E-BIKE: 

                              Lisboa, Porto e Torres Vedras 

                                 OUTRAS EMPRESAS A CONFIRMAR 

 
16:00 - 16:30 | Discussão e Conclusões 

Para inscrição ou mais informações, por favor contacte: 
joana.ribeiro@occam.pt 

 

 


