
Os veículos elétricos continuam a aumentar fortemente o seu peso nas matrículas de 
novos, em Portugal como na Europa e outras geografias. São um contributo 
fundamental para a necessária e desejada descarbonização. O carregamento é um 
ponto fulcral para sustentar a expansão. E pretende-se que a eletricidade utilizada 
seja cada vez mais originária de fontes renováveis … 
 

 

Vantagens e inconvenientes dos veículos elétricos 
 

Os veículos elétricos (VE) têm como principais vantagens, entre outras: 

 

       −     reduzir fortemente as emissões de CO2; 

 

       −     evitar os efeitos nefastos para a saúde da poluição atmosférica e sonora; 

 

       −     menores custos na utilização, reduzindo o custo total de propriedade (TCO), para tal contribuindo a:  

 

              •      manutenção muito facilitada, com redução de custos e deslocações à oficina;
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              •      maior eficiência energética; 

 

              •      aumentar a utilização de fontes de energia 

renováveis; 

 

              •      maior agradabilidade de condução: ausência 

de ruído; binário todo disponível desde o 

arranque. 

 

A UVE (Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos) 

atualiza mensalmente um comparativo do custo para 

percorrer 100 km em cinco casos típicos, com base em 

pressupostos razoáveis e adaptados à realidade:  

 

Atualmente (outubro de 2022) calcula um custo de 9,90 

euros num veículo a gasolina e de 8,60 euros num movido 

a gasóleo. Estes valores mostram grande volatilidade 

devido à evolução dos preços dos combustíveis, 

sobretudo desde o início da invasão da Ucrânia … , além 

da paridade Euro-US dólar. 

 

O custo para percorrer aquela mesma distância baixa para 

2,12 euros num VE carregado em casa com tarifa bi-

horária, que sobe para 3,21 euros se a tarifa for simples ou 

6,37 euros se o carregamento for feito na rede pública. 

 

E criou um modelo de análise do custo para percorrer 100 

km na generalidade dos casos reais. 

 

Entre os parâmetros analisados contam-se os valores dos 

vários tipos de postos de carregamento em Portugal (na 

rede pública), carregamento em casa/condomínio (tarifa 

de eletricidade simples e bi-horária), tal como o consumo 

real dos vários modelos de veículos automóveis 100% 

elétricos em circulação em Portugal.
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>O abandono dos 

veículos movidos por 

combustíveis fósseis 

é um caminho sem 

retorno, em favor 

dos veículos com zero 

emissões, quer sejam 

elétricos ou 

quem sabe no futuro 

também movidos a 

hidrogénio. 

 

E a energia que os 

propulsiona terá de vir 

cada vez mais 

de fontes renováveis, 

na sua maioria solar, 

eólica, hídrica ou 

biomassa. 



Entre as desvantagens dos VE contam-se: 

 

       −     preços de aquisição (ainda) elevados; 

 

       −     autonomia, embora em acelerada melhoria nos 

últimos dois anos; 

 

       −     carregamento: capilaridade de pontos e tempo de 

carga, levando por vezes a dificuldade e tempo de 

espera; 

 

       −     algum desconhecimento de uma realidade que 

ainda tem poucos anos. 

 

A eletrificação do transporte rodoviário significa 

abandonar a utilização de petróleo e seus combustíveis 

fósseis, abrindo caminho a uma era em que as fontes de 

energia renováveis transformarão os carros em 

“máquinas de movimento perpétuo”, propulsionadas 

pelo vento, os rios, o sol ou as ondas do mar. As cidades 

tornam-se assim mais saudáveis, com muito menores 

emissões nocivas e ruído. 

 

 

Carregamento na UE 
 

A ACEA (Associação de Construtores Europeus de 

Automóveis) calculou recentemente (junho) que existiam 

um total de cerca de 307.000 de pontos de carregamento 

nos 27 países da UE em 2021, ainda muito abaixo das 

necessidades, apesar do forte crescimento (+180%) nos 

últimos cinco anos. 

 

Um estudo também recente e igualmente promovido 

pela ACEA prevê serem necessários nada menos de 6,8 

milhões de pontos em 2030, para alcançar a redução em 

55% das emissões de CO2 proposta pela Comissão 

Europeia, num plano intitulado “Fit for 55”.

Será preciso instalar 14.000 pontos de acesso público por 

semana, entre 2021 e 2030, quando atualmente esse 

ritmo está em 2.000 por semana… 

 

E serão ainda necessários 184 pontos em cada 100 km de 

estrada para carregar os VE em circulação em 2030. 

 

Outro enorme desafio será tentar harmonizar a situação 

por país, dado que atualmente a disparidade é gritante: 

apenas dois países, representando 9,5% da área geo -

gráfica da UE-27, possuem quase metade (48,8%) do total 

de pontos de carregamento. São eles a Holanda (90.284 

pontos; 29,4% do total) e a Alemanha (59.410 e 19,4%). 

 

A Holanda sozinha possuía o mesmo número de pontos 

que a soma de 23 países! 

 

Por outro lado, por exemplo, a Roménia, com quase seis 

vezes a área da Holanda, tem apenas 0,4% do total de 

pontos 

 

A seguir àqueles dois países com maior rede apareciam a 

França (37.128 pontos; 12,1%), a Suécia (25.197; 8,2%) e a 

Itália (23.543; 7,7%). 

 

Portugal aparecia ainda num modesto décimo lugar, com 

1,3% dos pontos, quando tem 2,3% da área da UE.           >
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O carregamento em Portugal 
 

A rede pública de carregamento para veículos elétricos 

(VE) continua a aumentar, com Portugal a colocar-se entre 

os melhores da UE em termos de número de postos, quer 

por número de veículos elétricos em circulação quer por 

novos matriculados, graças a um enorme esforço de 

investimento, sobretudo por parte de privados. 

 

No arranque da mobilidade elétrica em Portugal, em 

2010, foi criada a Mobi.E, S.A., que é uma empresa pública 

desde 2015 e, desde esse momento, foi designada como 

Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica, sendo 

atualmente responsável pela gestão e monitorização da 

rede Mobi.E. 

 

No site desta entidade, somos informados que só neste 

ano de 2022, e até início de outubro, já foram, com a 

utilização de VE, poupadas 20.572 toneladas de CO2, em 

2.815 postos utilizados e quase 1,8 milhões de carre -

gamentos efetuados.

Em abril de 2022, lançou o portal MOBI.Data, com o 

objetivo de ajudar todos a entender os benefícios da 

mobilidade elétrica, procurando esclarecer dúvidas. É 

interativo e com informação em tempo real. 

 

Com a mesma finalidade, a UVE (Associação de 

Utilizadores de VE) acaba de lançar, durante o último Mobi 

Summit (setembro), um Manual da Mobilidade Elétrica. 

 

Dirigido a ”futuros e atuais utilizadores de veículos elétricos, 

ajuda a compreender as diferenças na autonomia dos 

diversos veículos elétricos, as diferentes possibilidades de 

carregamento, assim como outras informações relevantes, 

como sejam tornar a condução dos veículos elétricos mais 

eficiente, mais económica e mais agradável”, segundo a UVE. 

 

No quadro 1 verifica-se o crescimento contínuo da rede 

de carregamento público, fornecida pela Mobi.E. 

Atualmente existem 5.181 pontos, correspondendo a 

2.840 postos, dos quais já existem 943 rápidos e 

ultrarrápidos:
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Quadro 1 

EVOLUÇÃO DA REDE DE CARREGAMENTO DE ACESSO PÚBLICO  

 

                                                                                                                                             POSTOS                                                                                                               PONTOS 

                Ano                                           Normal                                  Rápido                             Ultrarrápido                              Total                                           Total 

               2017                                            530                                          52                                             -                                           582                                           1.331 

               2018                                            584                                          63                                             -                                           647                                           1.515 

               2019                                            605                                         105                                           -                                           710                                           1.697 

               2020                                          1.159                                       255                                           3                                         1.417                                         2.817 

               2021                                          1.793                                       502                                          65                                        2.360                                         4.323 

               2022out7                                 1.897                                       861                                          82                                        2.840                                         5.181 

Fonte: MOBI.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

>



Com a ajuda do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 

deverão alcançar-se 15.000 pontos em todo o País até 

2025, segundo a Mobi.E. 

 

A Comissão Europeia aconselha o critério pontos de 

carregamento como métrica e para comparações entre 

países, sendo que cada posto tem maioritariamente dois 

a três pontos. 

 

Os postos de carregamento distinguem-se pela potência: 

os normais (PCN) têm até 22 kW, os rápidos (PCR) até 150 

kW, os ultrarrápidos acima de 150 kW. Os semirrápidos 

(PCSR) estão incluídos acima nos normais, com potências 

entre 7,4 e 22 kW. 

 

Os rápidos e ultrarrápidos facilitam em muito a vida aos 

utilizadores, permitindo tempos de carregamento muito 

menores e por isso maior conveniência. 

 

Tenha-se presente que o carregamento rápido deve ser 

sempre alternado com o dito normal, para assegurar 

maior longevidade da bateria …
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Para carregar o seu VE, o utilizador deve contratar o 

fornecimento de energia com um CEME (Comercializador 

de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica), podendo com 

o cartão obtido carregar em qualquer posto de acesso 

público e ligado à rede. Há atualmente 23 CEME a operar 

em Portugal. 

 

E o preço a pagar pela utilização do posto corresponde 

normalmente à soma da tarifa de operação (custo do uso 

do posto), do custo da energia contratada com o seu 

CEME (eletricidade), da tarifa da entidade gestora e 

eventuais impostos/taxas. 

 

A UVE apresenta como principais queixas dos associados 

acerca da operacionalização destes postos na rede: 

 

•      Falta de cobertura (sol e chuva) das zonas de 

carregamento. 

 

•      Falta de informação da potência fornecida por cada 

tomada do posto. 

 

•      Difícil perceção do custo do carregamento em virtude 

da variação das várias componentes do preço (e de no 

ecrã não haver um cálculo das mesmas após o início 

da sessão de carga). 

 

•      Não existe ainda qualquer consciencialização para o 

acesso de utilizadores com mobilidade reduzida.



O crescimento na procura de veículos elétricos tem um 

impacto relevante no consumo de energia elétrica. 

Enquanto os VE são hoje responsáveis por apenas 0,5% da 

procura de energia na UE, nos próximos anos aumentará 

para 2-3%, prevendo-se que em 2030 represente cerca de 

10% dessa procura, aumentando em cerca de 20% ao ano. 

 

Para satisfazer esse aumento, a tecnologia assumirá um 

importante papel. As baterias dos VE devem passar a 

servir de backup em casa ou no escritório de uma forma 

mais eficiente e inteligente. É parte da possibilidade 

vehicle-to-grid (V2G), em que parte da energia 

armazenada no veículo possa ser fornecida à rede, 

quando é excedentária em relação às necessidades do 

carro. 

 

Aparecerão certamente inovações tecnológicas, como o 

chamado carregamento wireless (sem fios) em anda -

mento em cada vez maior número de estradas. 

 

A condução autónoma será outra das componentes dessa 

necessária inovação, assim como uma crescente 

autonomia dos veículos e um aumento da mobilidade 

partilhada, que permita que os veículos estejam o menor 

tempo possível imobilizados. 

 

Em geral, considera-se que só 25% do caminho em 

termos de inovação será feito com a tecnologia existente; 

os outros 75% serão realizados com tecnologia que ainda 

não existe… 

 

Os carregadores terão de ser mais inteligentes e práticos, 

carregarem muitos mais veículos do que agora e os carros 

terão de estar mais ligados à rede, acelerando a 

interconectividade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução das matríclas 2017-2022 
 

As matrículas de veículos ligeiros de passageiros (VP) 

novos na UE (incluindo também desde 2021 o Reino 

Unido) por tipo de energia propulsora mostram um 

crescimento contínuo das energias alternativas, isto é, 

excluindo os veículos movidos exclusivamente a combus -

tíveis fósseis, gasolina e gasóleo (abreviados como ICE). 

 

De facto, os ICE passaram de um peso de 94,4% em 2017 

para apenas cinco anos depois já só representarem pouco 

mais de metade (54,5%) no primeiro semestre de 2022. 

 

Note-se que a ACEA divulga estes dados trimestralmente, 

sendo que os próximos dirão respeito ao janeiro-

setembro e serão conhecidos a 3 de novembro de 2022. 

 

As energias mais representativas atualmente são dos HEV 

(23,9%), seguidos dos BEV (10,6%) e PHEV (8,4%). 

 

A evolução em Portugal não difere muito desta, como se 

pode visualizar no gráfico 2. 

 

Aqui os ICE eram também a quase totalidade (95,3%) em 

2017 e no janeiro-setembro de 2022 pouco mais de 60%. 

 

Os BEV têm um peso relativo quase igual ao verificado na 

UE (10,7%), enquanto os PHEV têm-no acima (16,2%).
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O crescimento na procura 

de veículos elétricos 

tem um impacto relevante 

no consumo de energia elétrica, 

prevendo-se que em 2030 

represente cerca de 10% 

dessa procura, aumentando 

em cerca de 20% ao ano. 



                                                                                             O ECONOMISTA 2022                       97

CADA VEZ MAIS ELÉTRICOS  |  MIGUEL CARVALHO E BRANCO

Gráfico 1

Matrículas de VP por tipo de energia na UE 
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Fonte: ACEAOutros   movidos a gás, GPL ou GNC, combinado ou não com ICE

ICE   Internal Combustion Engine (combustíveis fósseis, gasolina e gasóleo)

HEV   Hybrid Electric Vehicles

PHEV   Plug-in Hybrid Electric Vehicles (também com motort elétrico alimentado externamente ao veículo)

BEV   Battery Electric Vehicles (100% elétricos)

Gráfico 2

Matrículas de VP por tipo de energia em Portugal 
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Fonte: ACEA; ACAPOutros   movidos a gás, GPL ou GNC, combinado ou não com ICE

ICE   Internal Combustion Engine (combustíveis fósseis, gasolina e gasóleo)

HEV   Hybrid Electric Vehicles

PHEV   Plug-in Hybrid Electric Vehicles (também com motort elétrico alimentado externamente ao veículo)

BEV   Battery Electric Vehicles (100% elétricos)



O caso norueguês 
 

Mas neste tipo de análise interessa ver o que se tem 

passado na Noruega, o país do mundo com maior adesão 

aos VE, desde há mais de uma década, quando come -

çaram a aparecer. Tem vindo a estabelecer sucessivos 

recordes nesta área. 

 

O número de VE em circulação era, no final de 2021, de 

ca. 530.000 num parque de 2,8 milhões de VP, uma quota 

de 18,9%. 

 

Para chegar a esse parque, muito contribuiu o forte 

aumento da quota dos VE, que passou, como vimos 

acima, de 20,8% em 2017 para 64,5% em 2021, atingindo 

já 77,8% no janeiro-setembro 2022. Ultrapassou a 

barreira dos 50% (58,4%) pela primeira vez na história de 

um país em março de 2019.

Os ICE já são residuais (6,7%), quando há cinco anos ainda 

representavam quase metade das matrículas. 

 

A quota de BEV é muito maior nas compras por privados 

(acima de 73%) do que por empresas (menos de 43%). 

 

E em 2016 o Parlamento estabeleceu logo que a partir de 

2025 só veículos com zero emissões de CO2 (elétricos ou 

a hidrogénio) poderão ser matriculados como novos. 

 

Para valores tão elevados muito têm contribuído os 

numerosos incentivos estatais e locais, nos quais avulta 

a isenção de IVA e de outros impostos e taxas, incluindo 

de estacionamento, além de permissão de utilização 

por exemplo, de corredores bus ou para táxis. A 

continuar o rápido aumento da quota de VE, é possível 

que alguns desses benefícios tenham tendência a 

desaparecer…
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Gráfico 3

Matrículas de VP por tipo de energia na Noruega 
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Fonte: Norwegian Road Federation/OFV StatistikkOutros   movidos a gás, GPL ou GNC, combinado ou não com ICE

ICE   Internal Combustion Engine (combustíveis fósseis, gasolina e gasóleo)

HEV   Hybrid Electric Vehicles

PHEV   Plug-in Hybrid Electric Vehicles (também com motort elétrico alimentado externamente ao veículo)

BEV   Battery Electric Vehicles (100% elétricos)



Comparando com Portugal, tínhamos cerca de 45.000 VE 

(incluindo importados usados), num parque total de 5,41 

milhões de VP, uma quota de apenas 0,8%. 

 

Há outras disparidades entre os dois países europeus: 

enquanto em área a Noruega é mais de quatro vezes 

superior à de Portugal (385.200 km2 versus 92.200 km2), a 

população é metade da portuguesa (5,4 milhões versus 

10,3 milhões), daí resultando em densidade populacional: 

14 habitantes/km2 versus 112 habitantes/km2. 

 

O PIB per capita da Noruega é ca. 99.490 USD em 

termos nominais e 67.900 USD em paridades de poder 

de compra, que compara com 24.490 e 40.800 em 

Portugal respetivamente… 

 

Note-se, porém, que em termos de densidade automóvel, 

os dois países apresentam valores semelhantes, de cerca 

de 520 VP por 1.000 habitantes, comparando o parque 

com a população residente. 

 

A rede de carregamento na Noruega conta já com mais de 

21.000 pontos de carregamento, dos quais mais de 3.500 

são rápidos e ultrarrápidos. Em 2011 eram cerca de 3.000. 

Tal significa que na maioria dos casos se encontra um 

posto a cada 50 km de distância … 

 

Para facilitar a vida a quem possui VE, foi desenvolvida 

uma base de dados, chamada NOBIL, que permite um 

acesso universal a toda uma panóplia de informação útil 

sobre VE. 

 

Resultou da cooperação entre a entidade governamental 

Enova (que a detém e financia) e a ANVE (Associação 

Norueguesa de Veículos Elétricos). 

 

Para alimentar essa base de dados pública contribuem os 

detentores de VE e de estações de carregamento e 

operadores, entre outros. A Nobil apenas fornece 

informação, não interferindo no negócio dos operadores 

e detentores das estações, como agendamento, 

pagamentos e outros serviços. 

 

 

Nota final 
 

O abandono dos veículos movidos por combustíveis 

fósseis é um caminho sem retorno, em favor dos veículos 

com zero emissões, quer sejam elétricos ou quem sabe no 

futuro também movidos a hidrogénio. 

 

E a energia que os propulsiona terá de vir cada vez mais 

de fontes renováveis, na sua maioria solar, eólica, hídrica 

ou biomassa. 

 

As alterações climáticas que se vêm acentuando 

dramaticamente a isso obrigam, assim como a premente 

e crescente necessidade de deixarmos um mundo melhor 

para os vindouros.  Q 

 

 

miguelbranco1@outlook.pt 
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