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Presidência do Governo
Resolução do Conselho do Governo n.º 106/2019 de 4 de outubro de 2019

Considerando que para o Governo Regional dos Açores a aposta na mobilidade elétrica é uma opção
estratégica de política ambiental e energética, tendo em consideração o seu importante papel na
conquista dos objetivos de desenvolvimento sustentável, bem como na descarbonização da economia,
na mitigação dos efeitos das alterações climáticas e na melhoria da eficácia energética;
Considerando que a mobilidade elétrica é o meio mais eficaz de promover a sustentabilidade no setor
dos transportes terrestres, sem o recurso a combustíveis fósseis e promovendo a melhoria na qualidade
ambiental, uma vez que as emissões de gases de efeito de estufa dos veículos elétricos são
praticamente nulas e o ruído é diminuto quando comparado com os tradicionais veículos de combustão
interna;
Considerando que o Plano para a Mobilidade Elétrica nos Açores (PMEA) constitui-se como um guia
para a implementação da mobilidade elétrica na Região e integra os diagnósticos realizados aos
diversos setores de atividade, contemplando o seu desempenho ambiental e os padrões de mobilidade
dos particulares, empresas e entidades públicas, procurando antecipar as evoluções tecnológicas e de
mercado, com vista à definição de um conjunto de medidas que promovam a utilização massificada de
veículos elétricos nos Açores;
Considerando, ainda, que o PMEA tem como objetivos estratégicos a redução das emissões de gases
de efeito de estufa, a descarbonização da economia regional, a promoção da eficiência energética, a
utilização mais eficiente do sistema elétrico, a redução de custos para famílias e organizações, bem
como o ganho reputacional da Região Autónoma dos Açores.
Assim, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da Região
Autónoma dos Açores, o Conselho do Governo resolve:
1- Aprovar o Plano para a Mobilidade Elétrica nos Açores, em anexo à presente resolução e que dela
faz parte integrante.
2- A presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Ponta Delgada, em 17 de setembro de 2019. - O
Presidente do Governo Regional, Vasco Ilídio Alves Cordeiro.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A mobilidade elétrica (ME) é o meio mais eficaz de promover a sustentabilidade no setor dos transportes
terrestres, sem o recurso a combustíveis fósseis, auferindo melhorias na qualidade ambiental, uma vez que
as emissões de gases de efeito de estufa (GEE) dos veículos elétricos (VE) são praticamente nulas e o ruído é
diminuto quando comparado com os tradicionais veículos de combustão interna (VCI).
Nestes termos, para o Governo dos Açores a aposta na ME é uma opção estratégica da política ambiental e
energética, tendo em consideração o seu importante papel na conquista dos objetivos do desenvolvimento
sustentável, bem como na descarbonização da economia, na redução dos efeitos das alterações climáticas e
na melhoria da eficiência energética.
A RAA apresenta as condições ideais para a implementação da ME: por um lado, a reduzida dimensão das
ilhas e dos trajetos a percorrer colmata os desafios associados às autonomias que os mais recentes VE
oferecem, por outro, a utilização de recursos endógenos e renováveis, para a produção de energia, pode ser
otimizada com a utilização massiva do VE.
O Plano da Ação para a Mobilidade Elétrica nos Açores 2018-2024 (PMEA) constitui-se, assim, como um guia
para a implementação da ME no arquipélago e integra os diagnósticos realizados aos diversos setores de
atividade, contemplando o seu desempenho ambiental e os padrões de mobilidade de particulares, empresas
e entidades públicas, procurando antecipar as evoluções tecnológicas e de mercado, com vista à definição
de um conjunto de medidas que promovam a utilização intensiva do VE nos Açores.
Assim, o PMEA tem os seguintes objetivos estratégicos: redução das emissões de GEE; descarbonização da
economia regional; promoção da eficiência energética; utilização mais eficiente do sistema elétrico; redução
de custos para famílias e organizações; e ganho reputacional da RAA, potenciando os Açores, no contexto
das regiões insulares e ultraperiféricas europeias, como um verdadeiro living lab de soluções para a ME.
Com o propósito de alcançar os objetivos anteriormente enunciados, o PMEA é validado por diagnósticos e
simulações que suportam o conjunto de medidas propostas. Assim, pretende-se um plano coerente e de
eficaz aplicação, tendo em conta a realidade da RAA, que concorra para a facililitação da implementação da
ME nos Açores, contribuindo para um melhor desempenho ambiental e para a melhoria da qualidade de vida
dos açorianos.
Desta forma, o PMEA encontra-se estruturado em seis capítulos: no capítulo 1 apresenta-se o estado da arte
através da análise às mais recentes políticas de mobilidade internacionais e nacionais; os capítulos 2 e 3 são
dedicados aos diagnósticos realizados no setor energético, ao desempenho ambiental e aos padrões de
mobilidade de particulares e empresas, das entidades públicas, do setor turístico e dos transportes públicos,
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procurando antecipar as evoluções tecnológicas e de mercado; no capítulo 4 é apresentado um conjunto de
medidas a implementar, resultantes dos diagnósticos efetuados, e que devem ser adaptadas em função da
evolução registada; o capítulo 5 apresenta o modelo de avaliação e monitorização das medidas; e por fim, o
capítulo 6 concentra as conclusões obtidas das análises e diagnósticos efetuados ao longo do documento. Os
anexos complementam a informação avançada nos diferentes capítulos.
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A MOBILIDADE ELÉTRICA COMO APOSTA ESTRATÉGICA

A ME, em particular a eletrificação do parque automóvel, é uma aposta estratégica do Governo Regional dos
Açores (GRA) enquanto instrumento que visa alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável,
sobretudo por via da melhoria da qualidade ambiental, particularmente pela redução da poluição
atmosférica e do ruído, contribuindo para a progressiva descarbonização da atividade económica e para o
combate às alterações climáticas.
A evolução na indústria automóvel, especialmente no que concerne às baterias elétricas, tem sido uma maisvalia na consagração desta estratégia, como se verifica em outros países e regiões líderes mundiais em ME.
Nos Açores, o setor dos transportes é o principal consumidor de energia proveniente de fontes fósseis, sendo
o transporte rodoviário responsável pela quase totalidade das emissões de GEE. Assim, a mobilidade
sustentável de base elétrica nos transportes públicos e privados é hoje uma aposta consensual, cujos
benefícios são múltiplos, nomeadamente:
·

Aumento da independência energética e financeira, bem como da segurança de abastecimento, por via
da redução da importação de combustíveis fósseis, com custos financeiros e ambientais daí advenientes,
incrementando a produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis e endógenas;

·

Redução das emissões de GEE, quer em resultado da substituição de combustíveis fósseis por energia
com uma forte componente renovável, quer por via da maior eficiência dos motores elétricos,
alimentados por eletricidade, face aos motores de combustão interna, alimentados por combustíveis
fósseis (gasóleo, gasolina, gás);

·

Melhoria da qualidade do ar, uma vez que os VE apresentam emissões locais nulas;

·

Redução do ruído, porque os motores elétricos são mais silenciosos do que os motores de combustão
interna;

·

Utilização mais eficiente do sistema elétrico, porque o carregamento controlado das baterias dos VE irá
permitir que estas funcionem como uma bateria descentralizada, fazendo parte integrante do sistema
elétrico, atenuando os efeitos de pico no diagrama de eletricidade (peak shaving), aumentando a
integração de fontes de energia renováveis e endógenas (Figura 1) e redução das perdas de transmissão.
Esta situação resulta em menores custos de investimento e manutenção das infraestruturas de produção,
transporte e distribuição de eletricidade, o que se reflete em menores custos para os operadores e,
consequentemente, em melhores preços para os consumidores. No futuro deverá ainda ser possível uma
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interação bidirecional, isto é, utilizar a energia elétrica armazenada nas baterias dos veículos para injetar
energia elétrica na rede, numa abordagem vehicle to grid (V2G)1;
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Figura 1 - Integração da utilização do veículo elétrico no “Metabolismo Energético” em Portugal.
(ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, 2009)

·

Proteção dos consumidores, face à volatilidade dos preços do petróleo;

·

Mobilidade a custos reduzidos, uma vez que o valor por quilómetro percorrido é substancialmente
inferior.

As vantagens associadas à introdução da ME nos Açores devem ser abordadas de forma estruturada com o
intuito de tornar a RAA num exemplo no que diz respeito a soluções para este tipo de mobilidade sustentável,
num contexto dos espaços insulares, fomentando a independência e segurança energética, contribuindo
para o aumento da competitividade regional e para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono.
O desenvolvimento do Plano de Ação, e em particular das medidas a implementar, segue um conjunto de
critérios de desenvolvimento que garantem que os princípios de interesse geral são observados,
respetivamente:
·

Equidade geográfica – Procurar assegurar o equilíbrio geográfico e a coesão territorial das medidas,
tendo, contudo, em consideração as especificidades de cada ilha;

·

Racionalidade do investimento público - Investir na ME em função do potencial de adoção de cada setor
e da evolução do número de VE na RAA, assegurando a racionalidade do investimento público;

1

Corresponde a um fluxo bidirecional de energia entre o veículo elétrico e rede elétrica. Assim, quando estacionados e ligados à rede elétrica, os
veículos elétricos vão absorver energia elétrica e armazená-la, podendo depois injetar parte dessa eletricidade à rede, fornecendo serviços de sistema.

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL HTTP://JO.AZORES.GOV.PT GEJO@AZORES.GOV.PT

I SÉRIE

·

Nº 113

SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2019

2550

Visibilidade – Garantir a visibilidade do projeto, contribuindo não só para uma maior penetração do VE,
mas também para o posicionamento dos Açores enquanto Living Lab de soluções inovadoras no âmbito
da ME, num contexto de redes elétricas inteligentes2 (smart grids);

·

Envolvimento – Assegurar o envolvimento de entidades públicas e privadas no desenvolvimento da ME
nos Açores, de modo a promover a utilização massificada do VE;

·

Independência e segurança energética – Contribuir para a independência e a segurança energética dos
Açores, garantindo a sustentabilidade do sistema elétrico;

·

Viabilidade técnica - Assegurar que as soluções técnicas propostas são exequíveis e adequadas à
realidade de cada ilha;

·

Sustentabilidade ambiental – Constituir a ME como uma mais-valia no desempenho ambiental da RAA,
na medida em que esta contribui para o desenvolvimento sustentável dos Açores.

A RAA encontra-se a desenvolver a EAE 2030, que visa definir uma agenda para a inovação, descarbonização
e independência energética dos Açores através da promoção integrada da eficiência energética e da aposta
no mix energético diversificado, combinando fontes renováveis, endógenas e soluções tecnológicas que
assegurem a qualidade de serviço, a segurança do abastecimento e as condições equitativas para os
consumidores, contribuindo assim para a sustentabilidade económica, social e ambiental dos Açores.
O eixo da EAE 2030, que se dedica à ME e sustentável, ambiciona a substituição gradual dos combustíveis,
atualmente consumidos no setor dos transportes rodoviários, por eletricidade maioritariamente de origem
renovável, o que equivalerá a uma redução das importações de combustíveis fósseis.
Desta forma, a RAA dotar-se-á de uma estratégia para a energia que, para além de responder às suas
necessidades, esteja alinhada com os compromissos internacionais de Portugal, particularmente com a
promoção da ME e sustentável. A política energética que a RAA tem prosseguido está assente numa
estratégia de baixo teor de carbono, direcionada para a redução das emissões de GEE e para a diminuição do
consumo e da dependência energética dos combustíveis fósseis, bem como numa maior utilização de fontes
de energia renováveis e endógenas, de forma a fomentar o desenvolvimento de uma economia
descarbonizada.
Todavia, a crescente integração de energia provinda de fontes renováveis e endógenas no sistema
electroprodutor da RAA deve ser sustentável e sem sobrecustos para a economia e para as famílias açorianas,

2 A rede elétrica inteligente (do inglês smart grid) refere-se à otimização do sistema de energia elétrica, utilizando Tecnologias da Informação,
obtendo-se um sistema mais eficiente (energeticamente e economicamente) e mais fiável.
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o que apenas pode ser possível com uma correta gestão da procura e racionalização do consumo. Neste
contexto, o setor dos transportes, em particular o rodoviário, assume uma elevada importância estratégica,
porque é o maior consumidor de energia nos Açores, sendo a utilização massiva do VE essencial para a
descarbonização das atividades económicas e para a sustentabilidade dos sistemas electroprodutores de
cada ilha, que será reforçado com o carregamento das baterias dos VE em períodos de menor consumo, em
especial nos períodos de vazio, onde há maior potencial de aproveitamento de fontes de energia renováveis,
especialmente a eólica.
A implementação da ME, num quadro mais alargado de mobilidade, assume elevada importância também
no setor do turismo, instrumento que pode ajudar a referenciar os Açores enquanto destino de Natureza por
excelência, liderando, assim, soluções ambientalmente adequadas que visam garantir o desenvolvimento
sustentável.

1.1 POLÍTICAS DE MOBILIDADE
A ME é uma prioridade das políticas internacionais, contribuindo para o alcance das metas estabelecidas na
COP21 (21ª Conferência do Clima realizada em dezembro de 2015, em Paris) e para dar resposta aos objetivos
da política de transportes da União Europeia. Assim, esta secção trata as políticas europeias no âmbito da
ME bem como a abordagem nacional a esta questão.
1.1.1 POLÍTICAS DE MOBILIDADE EUROPEIA/INTERNACIONAL

No panorama Europeu, a Diretiva 2014/94/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro,
relativa à criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos, prevê a obrigatoriedade de serem
definidos os pontos de carregamento (PC) de acesso público, de forma a garantir que os VE possam circular
com conforto nas aglomerações urbanas e suburbanas até ao final de 2020. Assim têm surgido investimentos
financeiros para a criação de uma rede de pontos de carregamentos rápidos (PCR) com intuito de uma
utilização do VE inter-citadina e até mesmo internacional.
No final de 2017, a Comissão Europeia apresentou um pacote de medidas para reforçar a posição de liderança
mundial da UE no domínio dos veículos não poluentes. O Pacote de Mobilidade Limpa estabelece objetivos
que contribuem para a transição de veículos de combustão convencionais para veículos limpos, estipulando
metas de redução das emissões de Dióxido de Carbono (CO2) que, em 2030, terão de ser 30% mais baixas,
em relação aos valores de 2021, tanto para os novos automóveis de passageiros, como para os veículos
comerciais ligeiros. Este Pacote inclui a Diretiva “Veículos não poluentes”, um plano de ação e soluções de
investimento para a implantação transeuropeia de infraestruturas de combustíveis alternativos, a revisão da
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Diretiva “Transportes Combinados”, a Diretiva “Transporte rodoviário de passageiros” e a iniciativa
“Baterias”.
Têm surgido outras iniciativas, como é o caso da Smart Island Initiative, apoiada por mais de duas centenas
de autoridades locais e regionais insulares europeias, que tem como objetivo o fomento da ciência, da
tecnologia e da inovação. Pretende-se, ainda, potenciar o setor energético e a eficiência energética para o
desenvolvimento sustentável. O projeto é inspirado nas “Cidades e Comunidades Inteligentes” da Comissão
Europeia, pretendendo estender as sinergias para além da energia, integrando os transportes, as tecnologias
de informação e comunicação, a água e gestão de resíduos, numa perspetiva económica alargada.
No que concerne a países lideres na ME, destaca-se a Noruega, país com pouco menos de metade da
população portuguesa, que tinha, no final do primeiro trimestre de 2017, cerca de 150.000 VE e híbridos
plug-in, num universo de 2.6 milhões de veículos automóveis, em que os VE representam 3,5% e os híbridos
plug-in 1,4%. O elevado número destes veículos no parque automóvel do referido país é resultado direto da
política de troca de VCI por VE, através de vários incentivos fiscais, como é exemplo a eliminação do Imposto
sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 25% praticado sobre automóveis.
Os Estados Unidos da América também optaram, essencialmente, pelos apoios à aquisição, chegando-se a
atingir reduções de cerca de 2/3 do preço de determinados VE em alguns Estados. Países como a Alemanha,
França e Reino Unido têm vindo a apontar para o ano de 2040 a proibição da venda de VCI, objetivo este que
está definido para 2030 na Índia.
No que respeita ao mercado dos transportes coletivos de passageiros, o primeiro autocarro elétrico
português, o E.Cobus3, entrou ao serviço do aeroporto de Vancouver, no Canadá. Este autocarro, fabricado
em Portugal, com capacidade para 112 passageiros, possui uma autonomia que pode chegar aos 70 km.
A discriminação positiva (benefícios não-financeiros) do VE é outra forma de incentivo adotada por diversas
cidades europeias, como Amesterdão, Paris, Barcelona, Londres, Oslo, entre outras, e tem por missão o
estímulo do desenvolvimento inicial do mercado da ME. As medidas adotadas por estas cidades passam pelo
estacionamento temporário gratuito ou a preços reduzidos, carregamento gratuito dos VE em PC localizados
na via pública, utilização das vias dedicadas a veículos de transporte público e acesso a parques de
estacionamento exclusivos para VE.
1.1.2 POLÍTICAS DE MOBILIDADE NACIONAIS

3

Desenvolvido pela Salvador Caetano Indústria e pela Siemens.
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Portugal é um dos países pioneiros na implementação da ME, através do Programa para a Mobilidade Elétrica
estabelecido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2009, de 20 de fevereiro, que teve por objetivo
a introdução e utilização do VE. Neste sentido, o Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril, veio regular a
organização, o acesso e o exercício das atividades relativas ao VE e proceder ao estabelecimento da rede
piloto da ME.
Durante a fase piloto verificou-se a introdução de um número reduzido de VE no mercado, e
consequentemente, uma utilização limitada das infraestruturas. Todavia, a fase piloto permitiu que fossem
desenvolvidas e testadas soluções tecnológicas, bem como um modelo de mobilidade, baseado no utilizador
e na interoperabilidade de serviços. Com base na experiência adquirida durante esta fase e nos estudos
desenvolvidos, as alterações legislativas efetuadas através do Decreto-Lei n.º 90/2014, de 11 de junho,
anteciparam algumas alterações essenciais à melhoria do modelo de ME com vista a garantir condições de
sustentabilidade da atividade dos agentes de ME e estimular a procura.
Atualmente, a estratégia nacional para a ME, com especial foco no seu modelo e na potenciação da procura
e utilização por parte dos cidadãos, empresas e administração pública, passa por implementar um conjunto
de medidas com vista à dinamização e estimulação da ME em todo território nacional, num modelo que
garante a sustentabilidade e que responde às necessidades dos utilizadores dos VE. Este promove, ainda, o
incentivo ao aumento do número de VE, bem como a concorrência no setor em prol dos consumidores.
Neste sentido, o plano estratégico “Compromisso para o Crescimento Verde” procura estabelecer as bases
para um acordo em torno de políticas, objetivos e metas que impulsionem um modelo de desenvolvimento
capaz de conciliar o crescimento económico com um menor consumo de recursos naturais, aliado à justiça
social e à qualidade de vida das populações.
A nível nacional, o Plano de Ação para a Mobilidade Elétrica, estabelecido pelo Despacho n.º 8809/2015, de
10 de agosto, estabelece um percurso ambicioso, tendo em consideração a influencia da ME na
competitividade do país e das suas empresas, a modernização da Administração Pública e a qualidade de
vida dos portugueses. Acresce o facto de Portugal ocupar uma posição bastante favorável no contexto
europeu no âmbito dos objetivos estabelecidos a nível climático.
As políticas que têm sido prosseguidas nesta área assentam na importância e prioridade da mobilidade
sustentável, procurando ao mesmo tempo obter uma maior utilização de energias renováveis e endógenas
no setor dos transportes, redução da dependência energética face ao exterior, redução do consumo de
combustíveis fósseis e aumento da eficiência energética, bem como, uma redução de emissões de GEE.
Os objetivos que Portugal tem estabelecidos são de reduzir, até 2020, 14% das emissões de carbono e 26%
até 2030. Adicionalmente, a meta para utilização de energias renováveis assumidas até 2030, no âmbito do
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Compromisso para o Crescimento Verde, é de 40% do consumo final bruto de energia, meta superior à
estabelecida a nível comunitário, fixada entre os 27% e os 30%.
O cumprimento do Plano de Ação, vem contribuir para que Portugal atinja quatro grandes objetivos:
·

Aumento da eficácia e eficiência do sistema de transportes nacional, com vista a alcançar as metas
propostas em termos de redução de CO2, e consequente redução dos impactes negativos nas alterações
climáticas;

·

Redução da dependência energética externa de Portugal no que respeita à importação de combustíveis
fósseis;

·

Internacionalização, competitividade e modernização da indústria portuguesa;

·

Sensibilização da sociedade civil, promovendo a mobilidade.

1.2 INCENTIVOS À MOBILIDADE ELÉTRICA
A nível nacional, e numa perspetiva de contribuir para a descarbonização do sistema de mobilidade e de
estimular a aquisição de VE, os cidadãos e as empresas dispõem de um conjunto de incentivos de natureza
financeira, não-financeira e de natureza fiscal.
De forma a promover a implementação da ME e a adoção do VE por parte dos utilizadores, o Fundo
Ambiental4 tem vindo a definir e regulamentar procedimentos para a atribuição e concessão de incentivos
financeiros, sob a forma de subsídio não reembolsável para a aquisição de veículos exclusivamente elétricos.
Ao nível de incentivos não-financeiros, têm sido estabelecidos protocolos de cooperação com entidades
públicas e privadas, com o objetivo de promover a discriminação positiva dos utilizadores de VE. Estas
medidas têm por missão estimular e dinamizar o desenvolvimento inicial do mercado de ME através de:

4

·

Instalação de PC;

·

Estabelecimento de zonas de estacionamento reservadas a VE;

·

Estacionamento gratuito para VE em locais pagos;

http://www.fundoambiental.pt
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Salienta-se a importância dos municípios e das empresas locais, enquanto entidades catalisadoras da ME,
uma vez que, em virtude da sua proximidade às populações, podem gerar um efeito demonstrativo.
Atualmente, também estão disponíveis para os cidadãos e empresas benefícios fiscais, tais como a isenção
do pagamento do Imposto Sobre Veículos (ISV) e a isenção do pagamento do Imposto Único de Circulação
(IUC) para VE. Existem ainda outros benefícios fiscais para empresas, tais como a dedução à coleta para lucros
reinvestidos em VE e isenção da taxa de tributação autónoma em sede de Imposto sobre o Rendimento de
Pessoas Coletivas (IRC), bem como a dedução do IVA.

1.3 SISTEMA DE CARREGAMENTO - MODELO MOBI.E
O modelo da MOBI.E é um programa para a adoção do VE, pensado à escala de um país ou de uma região,
que permite a qualquer indivíduo carregar qualquer tipo de VE, independentemente do tipo de bateria, em
qualquer ponto da rede, com total garantia de compatibilidade tecnológica.
O programa de ME, para além de incentivar a aquisição e utilização de VE, prevê a criação de uma rede
nacional de PC que abranja todos os municípios. Segundo os dados disponíveis no fecho de 2017, a rede
nacional contempla um total de 1.250 Pontos de Carregamento Normal (PCN) e 50 Pontos de Carregamento
Rápido (PCR), estando a decorrer um processo de expansão e atualização dos PC existentes.
O modelo MOBI.E tem por base uma abordagem a este tema como desafio de mobilidade sustentável,
cruzando a lógica da mobilidade dos indivíduos e comunidades com os modelos de energia. A ambição que
tem por base é, mais do que proporcionar um conjunto de iniciativas de microescala, gerar valor para todos
os stakeholders, num regime aberto e concorrencial. Assim, a MOBI.E propõe um conceito de ME assente
sobre os seguintes princípios:
·

Enfoque no utilizador;

·

Escala nacional em alternativa à promoção de várias iniciativas locais ou regionais descoordenadas;

·

Equidade e universalidade no acesso, assegurando-se a possibilidade de acesso a qualquer ponto da rede
de carregamento, independentemente do operador do respetivo ponto, do tipo de veículo ou da bateria;

·

Integração de fluxos de informação energética e financeira com possibilidade de gestão e faturação
integrada.
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A introdução à ME tem por base uma abordagem a um modelo de negócio e a um serviço de ME que assenta
sobre dois pontos principais:
·

A disponibilização, exploração e manutenção de PC de acesso público ou privativo, integrados na rede
de ME está associada a Operador de Pontos de Carregamento (OPC);

·

O fornecimento de energia elétrica associado à atividade de Comercializador de Eletricidade para a
Mobilidade Elétrica (CEME).

Com esta sistematização e divisão de atividades pretende-se concretizar um conceito que possibilite:
·

A associação a vários componentes de serviço, como aluguer operacional do veículo e/ou bateria,
estacionamento, etc.;

·

A agregação de informação de consumos e componentes do serviço;

·

A inclusão futura de outros serviços, associados ao carregamento das baterias do VE, como por exemplo
o V2G (venda de eletricidade armazenada nas baterias dos veículos à rede).

Um dos aspetos particulares do modelo MOBI.E é a definição de uma cadeia de valor para a ME, precavendo
o interesse dos stakeholders, bem como as suas competências e responsabilidades, procurando-se uma
maior flexibilidade, maior capacidade de atração de diferentes stakeholders e uma garantia de transparência
e concorrência.

Figura 2 - Quem é Quem no Modelo MOBI.E. (Fonte: MOBI.E)

O modelo MOBI.E induz a criação de três figuras (Figura 2), que permitem a geração de valor no domínio da
ME, nomeadamente:
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CEME que vende a energia para o carregamento de baterias de VE, adquirindo a mesma a um
Comercializador do Setor Elétrico (CSE);

·

OPC opera PC, disponibilizando o serviço de carregamento aos utilizadores, através do CEME;

·

Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica (EGME) garante a integração de operadores e serviços, assim
como a gestão integrada de fluxos de energia e informação no quadro da ME.

De uma forma complementar, podemos ainda considerar o papel desempenhado pelos seguintes:
·

Utilizador, a pessoa ou organização que utiliza um VE;

·

Rede de transporte e distribuição, disponibiliza a potência instalada e transporta a energia até ao serviço
de carregamento;

·

Proprietários, os detentores dos espaços físicos onde os PC se encontram instalados (ex.: parques de
estacionamento, estações de serviço, municípios, etc.), detendo ou não os PC e concessionando a sua
operação a OPC devidamente licenciados;

·

Operador de outros serviços, entidade que fornece serviços possíveis de associar ao serviço de ME, como
por exemplo estacionamento, que sejam passíveis de faturar ou debitar de forma integrada.

A EGME tem a função de agregador de informação e fluxos de energia, disponibilizando uma plataforma para
a gestão integrada da ME acessível pelos diferentes operadores, comercializadores e utilizadores. A gestão
integrada garante a coerência das soluções técnicas a adotar e a capacidade de criar uma verdadeira
infraestrutura nacional. Garante, também, a interoperabilidade do modelo, dando ao utilizador do VE a
possibilidade deste carregar o seu VE em qualquer local que integre a rede nacional de PC.
1.3.1 PONTOS DE CARREGAMENTO

A opção, por parte do utilizador do VE, pela solução de carregamento – normal ou rápido – apresenta
vantagens e desafios, quer do ponto de vista da gestão do sistema elétrico, quer do ponto de vista
económico.
O carregamento normal, com uma duração aproximada de 8 horas, efetuado nos PCN com base na rede de
Baixa Tensão Normal (BTN), está projetado para uso doméstico, áreas residenciais e/ou base da frota. É a
opção mais barata para o utilizador, fator acentuado se o carregamento das baterias for efetuado em
momentos de baixa procura, nomeadamente em período noturno, quando a tarifa de energia elétrica é mais
baixa em cerca de metade (relativamente ao valor praticado nas horas de ponta).
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Os PCN devem ser equipados, para efeitos de interoperatibilidade, pelo menos com tomadas ou conectores
de veículos de tipo 2, em conformidade com a norma IEC 62196-25, também conhecida por conexão
“Mennekes”.
Este método de carregamento da bateria do VE proporciona uma utilização diária, assumindo que a grande
maioria das deslocações é inferior a 60km, o que representa cerca de um terço da autonomia média dos
modelos atuais de VE ligeiros de passageiros (Figura 3).

Figura 3 - Tipologia de Carregamento (II). (Fonte: MOBI.E)

Por sua vez, o carregamento rápido permite carregar cerca de 80% da bateria do VE entre 20 a 25 minutos.
Estes PCR são normalmente instalados em locais estratégicos, correspondendo a uma lógica de elevado
tráfego viário. Uma utilização mais intensa do VE exigirá carregamentos pontuais em PCR, quer em situações
inesperadas ou urgentes de carregamento, quer em caso de necessidade de extensão de autonomia, face a
grandes distâncias a serem percorridas (Figura 3).
O que as experiências com utilizadores têm revelado é que, mesmo que os PC não sejam usados de forma
recorrente, são uma garantia de que em caso de necessidade existe uma solução disponível, constituindo
uma mais-valia e induzindo os potenciais utilizadores a aderir à ME.
Os PCR devem ser equipados, para efeitos de interoperatibilidade, pelo menos com os seguintes conectores
do sistema de carregamento:

5 Tomada identificada como obrigatória pela Comissão Europeia para o carregamento normal, através da Diretiva 2014/94/UE relativa à criação de
uma infraestrutura para combustíveis alternativos.
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·

Combinado «Combo 2», em conformidade com a norma En 62196-3;

·

Conector CHAdeMO.

A opção pela tipologia de carregamento, para além de obedecer a uma lógica de oportunidade, depende de
outros fatores, entre os quais o custo de carregamento e a vida útil das baterias, de acordo com os valores
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Comparação de custos e impactes entre carregamento normal e rápido (bateria com a capacidade de 30 quilowatt-hora
(kWh).
PCN doméstico

PCN Público

PCR

(3,7 kWh)

(22 kWh)

(43 kWh)

Tempo para carregar até 80% *

6h10m

1h00m

0h22m

Tempo de carregamento p/ autonomia de 50 km nas ilhas**

2h20m

0h30m

0h10m

Investimento inicial para cada PC***

~400€

~1.750€

~11.000€

0,12 – 0,21 €/kWh

0,19 – 0,48 €/kWh

0,30 - 0,58 €/kWh

20%

20%

30%

Custo para o utilizador pelo uso do posto
Perda da capacidade da bateria em 10 anos****
*

- Pressupõe-se que o inversor do VE suporta a disponibilidade de potência máxima do PC;

**

- Autonomia de 50 km nas ilhas (correspondente a 60 km em terreno “standard”);

*** - Cada posto normal é normalmente composto por 2 PC, pelo que o preço de um posto é sensivelmente o dobro. Cada posto rápido é
composto por 2/3 PC;
**** - 30% de perda da capacidade de carga ao fim de 10 anos pressupõe uma utilização regular do carregamento rápido.

Acresce, numa perspetiva de futuro, com a introdução do conceito V2G, que o veículo automóvel deixará de
assumir uma função única e exclusiva de locomoção e passará a ser também uma forma de armazenamento
de energia. Neste cenário, o utilizador poderá devolver eletricidade do seu veículo à rede, assumindo-se
como um trader de energia em tempo real.
O investimento numa ou noutra solução de carregamento apresenta vantagens e desvantagens (Tabela 2),
quer do ponto de vista da gestão do sistema elétrico, quer para o utilizador.
Tabela 2 - Comparação de vantagens e desvantagens entre carregamento normal e rápido.
Carregamento Normal

Carregamento Rápido

Menor custo de carregamento para o utilizador
Investimento inicial reduzido
Vantagens

Minimiza degradação da bateria
Melhor integração com rede elétrica

Tempo de carregamento (80% da capacidade
em menos 20-25 minutos)

Maior facilidade em deslocalizar o posto em
caso de necessidade
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Otimização do diagrama de cargas
Maior custo de carregamento para o utilizador
Degradação acrescida da bateria
Desvantagens

Tempo de carregamento mais lento
Investimento inicial elevado
Maior pressão sobre rede elétrica e produção
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DIAGNÓSTICO – ENERGIA E AMBIENTE

O presente capítulo tem o objetivo de diagnosticar o impacte da implementação da ME na RAA, quer sobre
o sistema elétrico regional, quer ao nível das emissões de GEE.6

2.1 O SISTEMA ELÉTRICO DOS AÇORES
O sistema elétrico da RAA é constituído por nove sistemas electroprodutores independentes (um por ilha),
sem interligação entre si, e com características muito diversas. A Eletricidade dos Açores, S.A. (EDA, S.A.),
cujo capital é maioritariamente público, assume a produção, transporte, distribuição e comercialização de
energia elétrica em todas as ilhas havendo, no entanto, outros produtores independentes cuja
representatividade nos sistemas electroprodutores tem vindo a aumentar.
A produção de energia elétrica na RAA é assegurada por fontes de energia fóssil (fuelóleo e gasóleo) e por
fontes de energia renováveis e endógenas (Tabela 3). As centrais de produção de energia a partir de fontes
renováveis encontram-se em todas as ilhas da RAA, à exceção da ilha do Corvo, onde a energia térmica
representa 100% da capacidade instalada de produção. No que respeita à produção de energia a partir de
fontes endógenas, as duas centrais geotérmicas na ilha de São Miguel apresentam uma capacidade instalada
de 29,6 MW, e a central geotérmica da ilha Terceira, que entrou em fase de exploração no final de 2017,
apresenta uma potência instalada de 3,5 MW.

Tabela 3 - Capacidade (kW) instalada de geração por fonte do sistema electroprodutor na RAA em 2017.
(Fonte: DREn - Direção Regional da Energia, 2017)
Térmica

Ilha

Fuelóleo

Sa nta Ma ri a

Geotérmica

Gasóleo

Hídrica

Eólica

-

6 907

-

Sã o Mi guel

98 064

-

23 000

5 066

Tercei ra

61 116

-

3 500

1 432

Gra ci os a

-

4 670

-

-

Sã o Jorge

-

8 372

-

-

Pi co

16 764

-

-

-

Fa i a l

19 107

-

-

-

3 729

-

Fl ores
Corvo
RAA

6

kW
%

-

RSU

1 500

Biogás

Total

Sinaga

kW

%

-

-

-

8 407

2,9%

9 000

-

2 250

2 800

140 180

47,6%

12 600

3 200

-

-

81 848

27,8%

-

-

-

-

4 670

1,6%

1 800

-

-

-

10 172

3,5%

2 400

-

-

-

19 164

6,5%

320

4 250

-

-

-

23 677

8,0%

1 632

600

-

-

-

5 961

2,0%

-

536

-

-

-

-

-

-

536

0,2%

195 051

24 214

26 500

8 450

32 150

3 200

2 250

2 800

294 615

100%

66,2%

8,2%

9,0%

2,9%

10,9%

1,1%

0,8%

1,0%

São apresentados nesta secção os últimos dados disponibilizados pelas entidades responsáveis.
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A geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis e endógenas representou 36,6% da produção de
energia elétrica em 2017 (Tabela 4) atingindo, para o caso das ilhas de São Miguel e Flores, uma percentagem
de penetração de 51% e 50%, respetivamente. Nas restantes ilhas, à exceção da Graciosa e do Corvo, a
percentagem de renováveis variou entre os 9% e os 26%.

Tabela 4 - Caracterização da energia produzida (GWh) na RAA em 2017 (Fonte: EDA, S.A., 2017).

Ilha

Energia
Produzida (GWh)

% de produção
de eletricidade

% de penetração
renováveis

Santa Maria

21,8

2,7%

11,6%

São Miguel

433,8

54,0%

51,1%

Terceira

194,4

24,2%

25,6%

Graciosa

14,3

1,8%

0,0%

São Jorge

29,3

3,6%

13,2%

Pico

46,5

5,8%

11,9%

Faial

49,4

6,1%

9,6%

Flores

12,1

1,5%

49,7%

Corvo

1,6

0,2%

0,0%

802,9

100,0%

36,6%

RAA

No que se refere à produção de energia elétrica, as ilhas de São Miguel e Terceira representam, no seu
conjunto, cerca de 77% do consumo total de energia elétrica da RAA, de acordo com a Tabela 4.
Tem-se registado um aumento da penetração de fontes de energia renováveis na produção de eletricidade
na RAA devido ao aumento da capacidade instalada nas centrais geotérmicas e mais recentemente, desde
2012, a um incremento na produção de energia em parques eólicos (Figura 4). No ano de 2016 iniciou-se a
produção de energia elétrica a partir de resíduos sólidos urbanos (RSU) na ilha Terceira.
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Figura 4 - Evolução da produção de energia elétrica (GWh) por fonte de energia primária, entre 2000 e 2017. (Fonte: EDA, S.A., 2017)

A utilização de energia elétrica final encontra-se representada na Figura 5. Como se pode observar, em geral
para todas as ilhas, o setor residencial é aquele onde se regista maior consumo (30% a 40%), seguindo-se o
setor do comércio e serviços (20% e 40%). Os setores da indústria e serviços públicos representam em
conjunto entre 10 a 30% do consumo, contudo, as situações são diversas de ilha para ilha. Por exemplo, o
consumo energético no setor industrial é pouco significativo nas Flores e Corvo (inferior a 5%).
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Doméstico

Comércio/Serviços

Serviços Públicos

Industriais

Iluminação Pública

Consumo EDA, S.A.

Figura 5 - Consumo de energia elétrica (%) na RAA, por setor de atividade, em 2017 (Fonte: EDA, S.A., 2017).
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2.2 EVOLUÇÃO DO SECTOR DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
A RAA, em conjunto com a EDA, S.A, estabeleceu uma ambiciosa estratégia para a diminuição do impacte
ambiental na produção de eletricidade até 2022. Essa estratégia assenta na diversificação do mix de
produção, baseada no investimento em energias renováveis, quer em novas centrais, quer no reforço de
potência já instalada (Tabela 5). Até 2022, está previsto um aumento da potência instalada em centrais
geotérmicas, hídricas e em parques eólicos e fotovoltaicos, que representam, respetivamente, cerca de 29%,
56%, 11% e 4% do acréscimo de potência renovável a instalar na RAA. A maximização do uso de fontes de
energia renováveis é possível através de sistemas de armazenamento de energia ou pelo aumento dos
consumos nos períodos de vazio, que permitam o equilíbrio da produção e do consumo e consequente o
controlo de tensão e frequência. Na ilha Graciosa, a entrada em funcionamento do projeto da Graciólica
permitirá que 65% da energia produzida na ilha seja proveniente de fontes renováveis através de um sistema
híbrido constituído por um parque eólico com uma capacidade de 4,5 MW, um parque fotovoltaico com uma
capacidade de 1 MW e uma central de baterias. Na ilha do Corvo prevê-se a instalação de uma central
fotovoltaica, cuja entrada em funcionamento, em 2019, assegurará uma produção anual estimada em cerca
de 100 MWh.

Tabela 5 – Capacidade (kW) adicional planeada para o sistema electroprodutor na RAA até 2022. (EDA, S.A., 2018)
Ilha

Geotérmica

Hídrica

Eólica

Santa Maria

Total

Solar

kW

600

%
600

1,5%

São Miguel

5.000

14.000

19.000

47,8%

Terceira

6.500

7.000

13.500

33,9%

5.500

13,8%

São Jorge

0

0,0%

Pico

0

0,0%

Faial

0

0,0%

1.100

2,8%

75

75

0,2%

39.775

100%

Graciosa

4.500

Flores

1.100

Corvo
RAA

1.000

kW

11.500

22.100

4.500

1.675

%

28,9%

55,6%

11,3%

4,2%

A execução dos projetos de produção de energia elétrica previstos para a RAA fará com que a produção de
eletricidade a partir de fontes renováveis aumente consideravelmente, sendo expectável que a percentagem
de eletricidade renovável na RAA passe de 36,6% em 2017 para 60% a partir de 2021 (Figura 6). Esta evolução
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fará com que a existência de fontes de energia renovável seja uma realidade em todas as ilhas, evitando 255
mil toneladas de CO2/ano.

Figura 6 - Valores históricos e estimativa de evolução da energia elétrica produzida (GWh) por fonte na RAA. (Fonte: EDA, S.A., 2016)

A produção de eletricidade por tipo de fontes, discriminada para cada ilha, encontra-se no Anexo I.

2.3 IMPACTE DA MOBILIDADE ELÉTRICA NA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
O impacte do carregamento de VE no consumo de energia elétrica e, consequentemente, no sistema
electroprodutor foi simulado para as diferentes ilhas, com base nos seguintes pressupostos:
·

Considerou-se um cenário base e um cenário otimista para as vendas de VE (Tabela 6), e consequente
estimativa de evolução do número de VE na RAA (Tabela 7), baseados nas estimativas da MOBI.E para a
penetração de VE em Portugal.

Tabela 6 – Percentagem de vendas de VE na RAA 2018 - 2024 para Cenário Base e Otimista.

Base
Otimista

2018
1,33%
2,65%

2019
1,95%
3,90%

2020
2,85%
5,70%

2021
4,13%
8,27%

2022
5,95%
11,89%

2023
8,44%
16,87%

2024
11,75%
23,50%

Nota: Cenário Base de acordo com estimativas de vendas de VE apresentadas pela MOBI.E para Portugal.
Cenário Otimista pressupõe o dobro de vendas de VE relativamente ao Cenário Base.
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Tabela 7 - Estimativa de evolução do número de VE na RAA em 2020 e 2024 para o Cenário Base e Otimista.
St.ª Maria
Base
2020
2024
Otimista
2020
2024

S.Miguel Terceira Graciosa

S. Jorge

Pico

Faial

Flores

Corvo

Total

4
21

239
1.079

66
286

3
14

6
23

15
80

12
59

2
6

1
1

348
1.569

8
41

409
2.088

110
550

5
26

9
44

28
157

22
114

3
12

1
2

595
3.034

Nota: % de vendas de VE em função de vendas totais de ligeiros com venda de ligeiros por ilha constante e de acordo histórico de vendas.

Considerou-se que os veículos carregam com uma potência estimada de 7,4 kW, valor médio estimado

·

para o carregamento entre 2020 e 2024.
Estimou-se que cada veículo percorre, em média, 30 km por dia, o que se traduz num consumo médio

·

diário de 3,8 kWh para os VE (considerando um consumo médio de 12,6 kWh/100km), e num período de
carregamento de cerca de 30 minutos, assumindo uma curva de carregamento linear7.
·

Consideram-se dois perfis de carregamento

·

Tabela 8

i.

dumb charging: em que o veículo é colocado a carregar assim que o condutor chega à sua
residência;

ii.

smart charging: tem como objetivo a otimização do custo de carregamento ao assumir que 80%
dos VE estão ligados à rede ao final do dia e apenas começam a carregar após o início do período
de vazio, conforme tarifário regulado pela ERSE para a RAA.

Tabela 8 - Perfil de carregamento da totalidade de VE com perfil dumb e smart.
% da Frota em Carregamento
Hora

Dumb

Smart

0:00
(…)
11:00
12:00

10%

10%

13:00
(…)
17:00

2%

18:00

10%

2%

19:00

20%

2%

7

Na prática a curva de carregamento dos veículos é exponencial, o que significa que o tempo de carregamento de 30% da capacidade de bateria
será inferior ao tempo de carregamento assumindo uma relação linear.
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20:00

25%

2%

21:00

25%

2%

22:00

10%

80%

100%

100%

2567

23:00
Total

Os cenários apresentados preveem que a totalidade da frota de VE existente carregue durante um período
de meia hora, a cada 24 horas. Tendo em conta estes dados e os pressupostos previamente considerados,
apresenta-se na Figura 7 o impacte no consumo de energia elétrica dos VE em carregamento na ilha de São
Miguel, para o Verão de 2024, seguindo um perfil de carregamento smart e um cenário de penetração de VE
otimista (ver anexo com restantes gráficos por ilha, por estação do ano, ano e cenário).

Figura 7 - Impacte no sistema elétrico do carregamento de VE no Verão de 2024 em São Miguel, seguindo um perfil de
carregamento smart e cenário de penetração otimista.

As simulações efetuadas permitem avaliar o impacte do carregamento de VE no sistema elétrico e,
principalmente, a evolução dos picos de consumo dos quais depende o dimensionamento do sistema
electroprodutor (Tabela 9 e Tabela 10). Os picos da procura são analisados para cada uma das quatro
estações do ano de 2024, para carregamentos nos cenários dumb e smart e para penetrações de VE de acordo
com os cenários base e otimista.
Os valores apresentados representam o pico de consumo que é atingido, em cada estação do ano, somando
o impacte espectável da ME no sistema elétrico da RAA e as perdas por transmissão, tendo em consideração
o consumo de energia estipulado para cada ilha. Os resultados das restantes ilhas são apresentados nos
Anexos 3 a 20.
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Tabela 9 - Resultado do impacte no diagrama de carga da produção (kW), do carregamento de VE nos picos de consumo, em 2024 Cenário Base.
Dumb charging

Ilha

Santa Maria
São Miguel

Potência
total
controlável
disponível*
(kW)

Smart Charging

Estação e Hora

Pico de
Consumo
(kW)

% de
Consumo
devido a VE

Estação e Hora

Pico de
Consumo
(kW)

% de
Consumo
devido a VE

6.907

Inverno – 20:00

3.414

0,57%

Inverno – 20:00

3.394

0,05%

132.694

Inverno – 18:30

72.334

0,55%

Inverno – 18:30

71.991

0,11%

Terceira

62.548

Inverno – 19:30

44.810

0,47%

Inverno – 19:30

44.600

0,05%

Graciosa

4.679

Inverno – 19:00

2.377

0,44%

Inverno – 19:00

2.367

0,04%

São Jorge

8.228

Inverno – 19:00

4.582

0,37%

Inverno - 19:00

4.565

0,04%

Pico

16.763

Inverno – 19:30

7.408

0,8%

Verão - 22:00

7.617

3,11%

Faial

19.427

Inverno – 19:30

7.961

0,55%

Inverno – 19:30

7.917

0,06%

Flores

5.361

Inverno – 19:30

1.882

0,24%

Inverno – 19:30

1.877

0,03%

Corvo

816

Outono – 21:00

287

0,32%

Outono – 21:00

286

0,03%

* - Fontes Controláveis: Térmica, Geotérmica e Hídrica.

Tabela 10 - Resultados do impacte no diagrama de carga da produção (kW), do carregamento de VE nos picos de consumo em 2024
– Cenário Otimista.
Dumb charging

Smart charging

Potência total
controlável
disponível*
(kW)

Estação e Hora

Pico de
Consumo
(kW)

% de
Consumo
devido a VE

Estação e Hora

6.907

Inverno – 20:00

3.435

1,1%

Inverno – 20:00

3.396

0,09%

132.694

Inverno – 18:30

72.735

1,06%

Inverno – 18:30

72.071

0,21%

Terceira

62.548

Inverno – 19:30

45.026

0,9%

Inverno – 19:30

44.622

0,09%

Graciosa

4.679

Inverno – 19:00

2.387

0,81%

Inverno – 19:00

2.368

0,08%

São Jorge

8.228

Inverno – 19:00

4.599

0,71%

Inverno – 19:00

4.567

0,07%

Pico

16.763

Inverno – 19:30

7.472

1,56%

Verão – 22:00

7.872

5,9%

Faial

19.427

Inverno – 19:30

8.007

1,05%

Inverno – 19:30

7.922

0,11%

Flores

5.361

Inverno – 19:30

1.887

0,47%

Inverno – 19:30

1.878

0,05%

Corvo

816

Outono – 21:00

288

0,64%

Outono – 21:00

286

0,05%

Ilha
Santa Maria
São Miguel

Pico de
Consumo
(kW)

% de
Consumo
devido a VE

* - Fontes Controláveis: Térmica, Geotérmica e Hídrica.

Em qualquer um dos cenários dumb e smart, e mesmo considerando a tendência de crescimento do consumo
de energia elétrica, os aumentos de consumo provocados pelo carregamento de VE podem ser acomodados
pelo sistema electroprodutor existente. Idealmente, um cenário de carregamento inteligente e com a
introdução de tecnologias de smart grids, poderá levar a uma otimização do perfil de carga, reduzindo o
impacte do carregamento dos VE. Este cenário é possibilitado pela introdução do sistema MOBI.E que tem

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL HTTP://JO.AZORES.GOV.PT GEJO@AZORES.GOV.PT

I SÉRIE

Nº 113

2570

SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2019

como objetivo induzir a transferência dos carregamentos para períodos de menor procura, permitindo uma
gestão inteligente e dinâmica do sistema elétrico e, futuramente, pela tecnologia V2G.

2.4 IMPACTE DO CARREGAMENTO DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS
Face aos desafios que a Região enfrenta em matéria de energia, inerentes à sua realidade arquipelágica, é
imperativo impulsionar a alocação do consumo de eletricidade a períodos de vazio, normalmente noturnos.
Este ajuste comportamental, a promover junto dos açorianos, terá impactes positivos em todas as ilhas dos
Açores, considerando que facilita a integração de fontes renováveis e endógenas no sistema electroprodutor
– que estão, muitas vezes, disponíveis nestes períodos, mas com um perfil de consumo baixo.
Não obstante, os resultados desta ação são também significativos para o consumidor que, mediante a opção
por uma tarifa diferenciada no tempo, usufrui de preços mais competitivos, com importantes benefícios
económicos.
Para além destes impactes, permite, ainda, reduzir os níveis de GEE, bem como a poluição sonora e melhorar
a qualidade ambiental, uma vez que os VE têm emissões nulas.
2.4.1 AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL

O impacte da ME nas emissões de GEE depende de forma direta do nível de emissões associado à produção
de eletricidade (Tabela 11).
Tabela 11 - Projeção da evolução do Fator de Emissão (FE) de produção de eletricidade por ilha.
20168

Ilha

8

2020

FE rede
(gCO2/kWh)

FE rede nas
horas de
carregamento
dumb charging
(gCO2/kWh)

2024
FE rede nas
horas de
carregamento
smart charging
(gCO2/kWh)

FE rede nas
horas de
carregamento
dumb charging
(gCO2/kWh)

FE rede nas
horas de
carregamento
smart charging
(gCO2/kWh)

Santa Maria

609,0

482,7

480,2

483,8

482,5

São Miguel

422,6

108,0

107,1

99,4

98,5

Terceira

569,8

236,1

236,1

200,0

199,6

Graciosa

690,0

104,4

104,0

112,1

110,4

São Jorge

571,1

499,4

500,4

511,5

510,7

Pico

596,2

523,8

522,8

514,8

513,7

Faial

634,7

451,1

452,1

435,9

434,8

Flores

356,6

18,1

19,5

18,6

17,5

Valor real do FE de produção de eletricidade
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645,0

644,8

641,1

640,5

As emissões de GEE diminuirão em todas as ilhas entre 2016 e 2020 devido à entrada em funcionamento de
várias centrais de produção de energia a partir de fontes renováveis. Contudo, entre 2020 e 2024, as
emissões de GEE aumentarão em algumas ilhas, nomeadamente em Santa Maria, Graciosa e São Jorge, uma
vez que o acréscimo de potência instalada em renováveis não permite cobrir a totalidade do aumento de
consumo, o qual terá de ser suportado por centrais térmicas. De um modo geral, as emissões de GEE são
mais baixas nos horários de carregamento smart do que nos de carregamento dumb, isto porque nas horas
de vazio as renováveis ganham importância.
Tendo em consideração as projeções anteriores, estimou-se o nível de emissões de GEE associado à utilização
do VE (Figura 8), considerando:
·

Um consumo do VE de 12,6 kWh/100 km, valor que se considera estabilizado face ao elevado rendimento
atual do motor elétrico;

·

O roteiro traçado pela Comissão Europeia para a evolução das emissões dos VCI, que estabelece 95 g/km
como objetivo de emissões de GEE em 2020 e 81,4 g/km como valor estimado para 2024.

Figura 8 - Evolução das emissões de GEE dos VE tendo em consideração o mix de produção de eletricidade por ilha.
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Constata-se que os VE apresentam sempre níveis de emissões de GEE inferiores aos novos VCI9. Para 2024,
as emissões evitadas pela frota de VE, em comparação com as emissões de uma frota moderna de VCI que
cumpra os requisitos legais mínimos, é estimada em 1.153 tonCO2eq. (Figura 9).

Figura 9 - Emissões evitadas (Ton de CO2eq.) com a frota de VE em 2024 relativamente a VCI novos.

São Miguel será a ilha que registará a maior poupança em termos de emissões de GEE, por um lado, devido
ao facto da sua frota apresentar maior representatividade a nível regional e, por outro lado, por apresentar
emissões mais baixas indiretamente provenientes dos VE (da produção de energia elétrica). Por sua vez, as
ilhas de Santa Maria, São Jorge, Flores e Corvo são as que apresentarão menores poupanças, dado que as
emissões provenientes dos VE estão mais próximas das metas estabelecidas pela União Europeia para os VCI
e/ou por apresentarem um número de VE demasiado reduzido para que as emissões poupadas tenham
expressão.
É de salientar que as poupanças anteriormente referidas estão subvalorizadas porque a estimativa dos
benefícios dos VE é realizada comparando VE a VCI novos que cumpram as metas estabelecidas
relativamente às emissões. Este é um cenário bastante favorável ao VCI, porque o parque automóvel destes
veículos não é apenas constituído por veículos novos.
Apesar deste facto, em termos de redução de emissões de GEE, é claramente vantajosa a introdução de VE
na RAA.

9

Considerando a frota existente, que será sempre composta por veículos novos e veículos antigos com fatores de emissão superiores, o balanço de
emissões será ainda mais positivo para os VE.
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DIAGNÓSTICO – MOBILIDADE

A caraterização dos padrões de mobilidade é fundamental para a definição de um plano de promoção da ME.
A estratégia a ser implementada deve, assim, basear-se nestes padrões e apresentar propostas que
considerem a realidade e as perspetivas existentes10.
Para tal, foram identificados os segmentos de mobilidade mais relevantes dos Açores:
·

Particulares, onde se incluem, tanto as famílias, como as empresas;

·

Turismo, que constitui uma atividade económica em elevado crescimento nos Açores;

·

GRA, que devido à dimensão do seu parque automóvel e à sua importância institucional, tem um efeito
de demonstração, pelo exemplo, com impacte positivo sobre a população;

·

Transportes públicos que, para além do elevado efeito de demonstração, apresentam como argumento
muito favorável à ME, o significativo número de quilómetros percorridos e o impacte ambiental resultante
da uma maior emissão de GEE.

Os padrões de mobilidade refletem a realidade económica de um determinado território. Assim, e
recorrendo à informação disponível, nos pontos seguintes procurou fazer-se uma caracterização dos
elementos mais importantes de cada um dos segmentos identificados, incluindo as frotas, os padrões de
mobilidade, e outros aspetos pertinentes para suporte à tomada de decisão.

3.1 DEMOGRAFIA
A população residente na RAA (Figura 10) ascende aos 242 mil habitantes segundo os dados mais recentes
da Base de Dados PORDATA, referentes ao ano de 2018. A ilha de São Miguel é a que tem maior número de
residentes, com mais de 56% da população do arquipélago, seguida pela ilha Terceira com cerca de 23% dos
residentes.

10

São apresentados nesta secção os últimos dados disponibilizados pelas entidades responsáveis.
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Figura 10 - População residente na RAA, por ilha, em 2018. (Fonte: PORDATA, 2019)

A densidade populacional da RAA, representada na Figura 11, é inferior à de Portugal Continental e ronda os
105 habitantes/km2. As ilhas de São Miguel e Terceira são as que apresentam maior densidade populacional
do arquipélago, registando valores de 184,4 e 138,3 habitantes/km2, respetivamente. Seguem-se as ilhas do
Faial, Graciosa e Santa Maria, com valores compreendidos entre 58 e 85 habitantes/km2. As restantes ilhas
têm uma densidade populacional inferior a 35 habitantes/km2.

[habitantes/km2]

200
150
100
50
0

Figura 11 - Densidade populacional (habitantes /km2), na RAA, por ilha, em 2018. (Fonte: PORDATA, 2019)
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3.2 PARQUE AUTOMÓVEL E VENDAS
Em 2016 o parque automóvel da RAA era constituído por mais de 140 mil veículos, 84% dos quais veículos
ligeiros.

Figura 12 - Evolução do parque automóvel seguro na RAA. (Fonte: Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)

Após um período de estabilização, o parque de veículos ligeiros sofreu um suave aumento nos anos de 2015
e 2016, mantendo-se as restantes tipologias de veículos sem alteração significativa do número de viaturas
nos últimos sete anos (Figura 12).

Figura 13 - Evolução do parque automóvel seguro, por ilha, na RAA. (Fonte: ASF)
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A ilha de São Miguel tem aproximadamente metade do parque automóvel da RAA e é também nesta que o
crescimento tem sido mais significativo (Figura 13).
No conjunto, os dados das diversas ilhas apontam para o crescimento do parque automóvel, o que é
indicativo de alguma dinâmica de renovação, fator determinante para a introdução de VE.
Apesar de pequenas oscilações, na Figura 14, verifica-se que o comércio de automóveis na RAA foi
diminuindo gradualmente de 2000 e 2012. De 2012 a 2017, a tendência inverteu-se, sendo possível verificar
um crescimento do comércio de veículos automóveis, atingindo-se, em 2017, um total de vendas de 4.346
veículos.

8000

Comércio de automóveis

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Comerciais

Ligeiros

Figura 14 - Comércio de automóveis na RAA. (Fonte: SREA)

A ilha de São Jorge apresenta o maior número de veículos ligeiros por habitante, com uma média de 0,7
veículos/habitante, semelhante à média registada nas ilhas do Pico, Faial e Santa Maria. No que respeita às
ilhas de São Miguel e Corvo, estas ficam abaixo da média da RAA, com cerca de 0,52 e 0,3 veículos/habitante,
respetivamente (Figura 15).

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL HTTP://JO.AZORES.GOV.PT GEJO@AZORES.GOV.PT

I SÉRIE

Nº 113

SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2019

2577

Figura 15 - Número de veículos por habitante, por ilha, em 2016. (Fonte: Direção Regional dos Transportes (DRT))

Com base na densidade de veículos por ilha, projetada na Figura 16, é possível verificar uma grande
variabilidade desta entre as nove ilhas. As ilhas de São Miguel e Terceira apresentam mais de 80 veículos por
km2 e a ilha do Faial reflete a média regional com cerca de 60 veículos por km2. As restantes ilhas apresentam
valores de densidade inferiores a 50 veículos por km2.

Figura 16 - Densidade de veículos, por ilha, em 2016. (Fonte: DRT)

Relativamente à idade do parque automóvel (Figura 17) verifica-se que a percentagem de veículos novos na
RAA é muito próxima da média nacional. As principais divergências em relação à média nacional situam-se
nos veículos com cinco a dez anos de idade, intervalo no qual a RAA apresenta uma percentagem
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ligeiramente superior à média nacional, e nos veículos com mais de dez anos, onde a percentagem é
ligeiramente inferior à média nacional.

Figura 17 – Parque automóvel seguro por idade dos veículos. (Fonte: DRT, 2016)

3.3 MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRES
O automóvel é o principal meio de transporte terrestre utilizado na RAA. De acordo com os dados do INE,
43% dos residentes utiliza o automóvel enquanto condutor e 21% como passageiro. O mesmo estudo refere
ainda que cerca de 18% da população se desloca preferencialmente a pé e que apenas 10% utilizam autocarro
(Figura 18).

1%
10%

1%

Automóvel

6%

Nenhum - vai a pé

18%
64%

Autocarro
Transporte coletivo da
empresa ou escola
Motociclo ou bicicleta

Figura 18 – Meios de transporte terrestre em 2011. (Fonte: INE)11

11

São os dados disponíveis mais recentes.
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Analisando as várias ilhas separadamente, na Figura 19, apesar de os dados serem de 2011, sendo estes os
mais recentes disponíveis, verifica-se que em todas as ilhas, à exceção do Corvo, a percentagem de residentes
que utiliza o automóvel como principal meio de transporte é superior à média nacional.
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Figura 19 – Automóvel como principal meio de transporte nos movimentos pendulares em 2001 (Fonte: INE) 12

Estes dados apontam para a necessidade de um reforço das medidas destinadas a promover a utilização do
VE enquanto alternativa ao automóvel ligeiro a combustão interna e, simultaneamente, a utilização dos
transportes públicos pela população.

3.4 CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS
O consumo médio de combustíveis fósseis na RAA situa-se aproximadamente nas 0,49 Toneladas Equivalente
de Petróleo (TEP) por habitante, com algumas ilhas a apresentarem consumos bastante superiores à média,
designadamente, Faial, Flores e Corvo (Figura 20).

12

São os dados disponíveis mais recentes.
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Figura 20 – Consumo de combustível por habitante - TEP/habitante. (Fonte: DREn, 2017)

Por outro lado, as ilhas com mais habitantes, designadamente São Miguel e a Terceira, contribuem
positivamente para reduzir a média de consumo de combustíveis na RAA.

3.5 IMPORTÂNCIA DO TURISMO NA ESTRUTURA ECONÓMICA DA RAA
A nível nacional, em 2016 o turismo contribui com cerca de 7,1% do Valor Acrescentado Bruto (VAB),
enquanto na RAA, em 2013, a contribuição do setor foi de 6,1%. Devido ao grande potencial da RAA e à
aposta feita nos últimos anos no setor do turismo, esta atividade tem ganho um peso considerável na
economia açoriana.
Dados do quarto trimestre de 2017 indicam que a população ativa empregada na RAA era de 111.899, sendo
que 8,42% desempenha funções associadas a atividades de alojamento, restauração e similares (Figura 21).
Esta percentagem não inclui dados de empresas de animação turística, rent-a-car ou outras atividades
diretamente ligadas ao setor do turismo.
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Figura 21 - Contribuições do alojamento, restauração e similares para o emprego da RAA. (Fonte: SREA, 2018)

3.5.1 VOLUME E CARATERIZAÇÃO DOS TURISTAS

O número de turistas mensais nos Açores, em 2017, variou entre as 27 mil e as 117 mil pessoas, nos meses
de janeiro e agosto, respetivamente, sendo a média mensal de 64 mil pessoas. Apesar de nos meses de
inverno, o número de turistas ser inferior, a sazonalidade dos Açores não é tão pronunciada, verificando-se
uma redução na taxa de sazonalidade (Figura 22).
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Figura 22 - Número de hóspedes na RAA em 2017. (Fonte: SREA, 2017)
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Mais de metade dos turistas que visitam a RAA tem mais de 45 anos (Figura 23). No entanto, as faixas etárias
dos 25-34 anos e dos 35-44 anos, são as mais representativas e no seu conjunto perfazem 42% dos visitantes.
Em 2016, 42% das dormidas de turistas na RAA foram de residentes em Portugal, 14,8% de turistas alemães,
6,8% de turistas oriundos dos Estados Unidos da América, 5,9% de espanhóis e cerca de 4,6% de cidadãos
dos países nórdicos (Suécia, Dinamarca, Finlândia e Noruega). Outros dados relevantes são o facto de 64%
dos turistas terem situação profissional ativa e elevado nível de formação, tendo 70% formação superior,
85% dos turistas que visitam os Açores têm como principal objetivo o descanso e o lazer.
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16,1%

18-24
20,9%

16,7%

25-34
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45-54

17,7%

21,1%

55-64
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Figura 23 - Idade dos turistas, por faixas etárias, em 2016. (Fonte: SREA, 2016)

3.5.2 CARATERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

As atividades desenvolvidas pelos turistas nos Açores vão desde atividades ligadas à natureza, à cultura, à
gastronomia, a outras ligadas ao comércio ou circuitos organizados por agências de viagens.
No que se refere às atividades de Natureza, os Açores possuem um leque muito diversificado de opções
(Tabela 12), tais como atividades espeleológicas, canyoning, pedestrianismo, mergulho, canoagem,
observação de aves e de cetáceos, etc., que carateriza uma oferta de Ecoturismo nos Açores.
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Tabela 12 - Número de empresas de atividades turísticas na RAA. (Fonte: Direção Regional do Turismo (DRTu))
Concelho
Horta

ATT

ATN

OBC

14

21

5

Madalena

8

8

2

São Roque do Pico

2

6

0

Lajes do Pico

6

7

3

Velas

1

9

0

Calheta

3

4

0

Santa Cruz da Graciosa

1

6

0

Angra do Heroísmo

15

13

5

Praia da Vitória

7

5

2

Santa Cruz das Flores

3

4

0

Lajes das Flores

0

2

0

Vila do Corvo

4

0

0

Vila do Porto

7

12

1

Ponta Delgada

64

28

4

Lagoa

9

2

0

Povoação

3

0

0

Ribeira Grande

16

6

0

Nordeste

0

2

0

Vila Franca do Campo

2

13

3

em branco

2

1

0

167

149

25

Total

Nota:
ATT – Animação Turística Terrestre
ATN – Atividades Náuticas
OBC – Observação de Cetáceos
Em branco – Uma empresa a operar no Faial, Pico, Terceira e São Miguel com sede em Lisboa e duas empresas a operar em São Miguel, uma com
sede no Porto Santo e outra em Vila Real de Santo António.

O ecoturismo foi definido pela The International Ecotourism Society (TIES) por “turismo responsável em áreas
naturais, que conserva o ambiente, promove a melhoria da qualidade de vida da população local e envolve
a educação para preservação do ambiente e a compreensão da cultura local”. Trata-se de uma tendência
emergente no setor turístico. Estudos demonstram um aumento da percentagem de consumidores, de 55%
para 66% entre 2014 e 2015, dispostos a consumir mais produtos/serviços associados a iniciativas de
sustentabilidade social e ambiental. Esta mudança da preferência dos consumidores para “opções verdes” e
a criação de novas dinâmicas de procura e oferta, favorecem o desenvolvimento de uma oferta turística
ligada à natureza nos Açores, o qual já é um destino preferido de turistas provenientes de países com elevado
poder de compra.
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Assim, o turista que vem aos Açores apresenta um perfil com maior sensibilidade à necessidade de reduzir o
impacte das atividades humanas sobre o ambiente, o que indicia maior propensão para uma boa recetividade
relativamente a soluções de ME.
3.5.3 OFERTA TURÍSTICA DOS AÇORES

Os Açores apresentam uma oferta com elevado potencial, destacando-se as observações de aves e cetáceos,
a prática de pedestrianismo, o geoturismo, a prática de mergulho e o golfe.
Através de uma análise à realidade da RAA, em termos de certificação e rótulos ecológicos dos alojamentos
é possível verificar a existência de 103 alojamentos com galardão ambiental Miosotis Azores. Paralelamente,
em 2017, foram galardoados 12 alojamentos na RAA com a Certificação Chave Verde atribuída pela
Associação Bandeira Azul da Europa.
Há ainda a ressalvar que os Açores têm ganho sucessivos prémios, dos quais se destacam o European Best
Destinations para Best Landscape e Best Dolphin Watching Destination, o Quality Coast Platinum Award
2014-16, o Top 100 Sustainable Destinations ou a classificação em 2007, pela National Geographic Traveller,
como segundas melhores ilhas do mundo para turismo sustentável, prémio das 7 maravilhas naturais de
Portugal (Sete Cidades), prémio das 7 maravilhas Praias de Portugal (Lagoa do Fogo), prémio das 7 maravilhas
Aldeias de Portugal (Fajã dos Cubres, aldeias de Mar) e, mais recentemente, o top 10 Sustainable Destinations
e best atlantic destination 2018.
3.5.4 GASTOS COM O TURISMO

Relativamente ao perfil de gastos dos turistas, 40% viajaram em regime de pacote turístico, sendo que 24%
desses turistas despenderam entre 1.000 e 1.500€ pelo pacote, 21% entre 1.500 e 2.000€ e 13% entre 2.000
e 2.500€. Os restantes 60% viajaram sem pacote turístico, encontrando-se na Tabela 13 a distribuição dos
gastos destes turistas, por ilha.
Tabela 13 - Estrutura dos gastos dos turistas sem pacote turístico. (Fonte: Observatório do Turismo dos Açores, 2016)
Viagem

Alojamento

Restauração

Bares

Rent-a-cars

Animação

Outros

Transfers

>1.000

6,4%

2,7%

1,1%

-

-

0,7%

-

-

900-1.000

2,7%

3,3%

0,7%

-

0,3%

0,7%

1,0%

-

700-900

4,5%

5,0%

0,5%

0,4%

-

-

-

500-700

9,8%

19,1%

4,8%

0,8%

1,6%

2,2%

2,0%

1,3%

300-500

16,7%

17,0%

12,7%

0,4%

7,9%

9,7%

-

1,7%

200-300

20,6%

16,4%

19,5%

5,8%

21,4%

9,7%

2,0%

7,3%

100-200

25,4%

21,8%

31,5%

11,3%

33,3%

22,4%

-

19,3%
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40-100

11,6%

12,3%

19,0%

28,3%

26,4%

23,9%

18,8%

32,6%

20-40

2,3%

1,9%

8,4%

26,3%

7,5%

14,9%

36,6%

22,7%

-

0,4%

1,8%

26,7%

1,6%

15,7%

39,6%

15,0%

<20

Assim sendo, da Tabela 13 constata-se que 55% dos turistas têm gastos com rent-a-car entre 100 a 300€.
Usando o valor da mediana (200€) e a duração média da estadia (3,2 dias), os alugueres de carros custam em
média cerca de 62,5€/dia.
Em Portugal Continental, quando comparamos os custos de aluguer de um VE com um equivalente a gasolina
ou gasóleo (Figura 24) verificamos que existe vantagem para o VE. Esta diferença deve-se ao esforço que as
rent-a-car têm vindo a fazer no sentido de manterem preços competitivos no aluguer de VE.
Quanto ao custo da energia/combustível, existe vantagem clara para o VE, ou seja, para percorrer uma
distância de 100 km, o custo com a energia elétrica consumida pelo VE é cerca de 2/5 do custo do combustível
do veículo a gasóleo e 1/3 em comparação com o veículo a gasolina (os custos com energia elétrica ainda
podem ser mais baixos, quando a opção passar pelo carregamento em horas de vazio, numa tarifa bi-horária
ou tri-horária).
Para um turista que percorra 120 km/dia e que alugue um veículo durante três dias, a poupança com o VE,
face ao veículo a gasolina, ronda os 23€. Já no caso de um veículo a gasóleo, o sobrecusto face ao VE situase nos 55€, sobretudo resultante do preço diário de aluguer.

Peugeot 208
Diesel

Peugeot 108
Gasolina

€ 58,5 X 3
= € 175,5

€ 45,30 X 3
= € 135,9

Eletricidade = €8,62
(120km*0,126kWh*
€0,19/kWh)X3

Diesel = €19,86
(120km*4,6l/100km*
€1,21/l)X3

Gasolina = €27,80
(120km*5,4l/100km*
€1,43/l)X3

€ 140,3

€ 195,4
(+ € 55,0)

€ 163,7
(+€ 23,4)

Figura 24 - Comparação de custos de aluguer de VE e VCI.
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3.5.5 ALOJAMENTO

A análise dos dados relativos ao alojamento (Tabela 14) revela que São Miguel concentrou, em 2016, a grande
maioria das dormidas em estabelecimentos hoteleiros. Seguiram-se as ilhas Terceira e Faial, enquanto as
restantes ilhas têm uma representatividade reduzida no total de dormidas.

Tabela 14 - Número de dormidas nos estabelecimentos da RAA. (Fonte: SREA, 2017)
Jan-Dez
2014

Jan-Dez
2015

Var %

Jan-Dez
2016

Var %

Jan-Dez
2017

Var %

Santa Maria

33.913

31.368

-7,50%

39.561

26,10%

42.281

6,88%

São Miguel

803.713

1.046.989

30,30%

1.271.059

21,40%

1.605.354

26,30%

Terceira

157.941

176.179

11,50%

288.985

64,00%

351.721

21,71%

Graciosa

12.611

12.390

-1,80%

15.389

24,20%

16.973

10,29%

São Jorge

25.640

36.525

42,50%

39.328

7,70%

44.366

12,81%

Pico

67.186

84.584

25,90%

113.499

34,20%

119.313

5,12%

Faial

107.985

132.354

22,60%

147.816

11,70%

159.745

8,07%

Flores

20.608

26.153

26,90%

35.473

35,60%

41.398

16,70%

Corvo

1.650

1.847

11,90%

4.039

118,70%

2.906

-28,05%

1.231.247

1.548.389

25,80%

1.955.149

26,30%

2.384.057

21,94%

Total

3.5.6 RENT-A-CAR

Da Figura 25 observa-se que a frota de rent-a-car nos Açores totalizava 2.312 veículos em 2017, estando a
maioria (cerca de 1.702) localizada em São Miguel.
As viaturas das rent-a-car apenas podem permanecer na frota durante um período de cinco anos, sendo a
frota renovada com frequência, abrindo uma oportunidade para a introdução de VE, contribuindo para o
reforço da estratégia turística dos Açores, posicionando a RAA como um destino de Turismo Sustentável.
Contudo, o sobrecusto de aquisição dos VE em comparação com veículos o VCI, exige um estudo de
viabilidade dos VE neste setor de atividade, tendo em conta que o custo de carregamento das baterias é
bastante inferior ao do abastecimento de combustível de um VCI.
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Figura 25 – Número de veículos nas rent-a-cars em 2017. (Fonte: DRT)

Na Figura 26 apresenta-se uma análise comparativa entre um VE e veículos a gasóleo e a gasolina,
considerando uma utilização média anual de 20 mil km e o aluguer do veículo em 167 dos 365 dias do ano.
Fazendo comparação e reforçando a poupança que resulta dos baixos custos de manutenção e da isenção
do IUC para os VE, estabeleceu-se um período de cinco anos de permanência dos veículos em análise na frota
das rent-a-car.
No entanto pretende-se que os consumidores valorizem cada vez mais, tanto do ponto de vista económico
como ambiental, as poupanças que o VE proporciona na utilização, o que tem o potencial de vir a refletir
num aumento do preço do aluguer destas viaturas, colmatando o valor de aquisição pago pelas rent-a-car.
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Peugeot iOn
75 kW

Peugeot 108
Gasolina 1000 cc

Peugeot 208
Gasolina 1199 cc

Peugeot 108
Gasóleo 1560 cc

Preço de Aquisição

€ 27.390

€ 13.000

€ 15.500

€ 18.800

Incentivo

€ -2250

€0

€0

€0

IUC
5 anos

€0

€ 505

€ 505

€ 725

Manutenção
5 anos e 20.000 km/ano

€ 2.125

€ 3.442

€ 3.742

€ 4.092

Poupança IRC
Depreciação 5 anos

€ - 5.279

€ - 2.730

€ - 3.255

€ - 3.948

Tributação Autónoma
5 anos

n.a.

€ 1.870

€ 2.160

€ 2.557

Depreciação (anual)

n.a.

€ 2.600

€ 3.100

€ 3.760

Seguro (anual)

n.a.

€ 350

€ 370

€ 390

IUC (anual)

n.a.

€ 101

€ 101

€ 145

Manutenção (anual)

n.a.

€ 688

€ 748

€ 818

Custos
5 anos

€ 21.986

€ 16.086

€ 18.651

€ 22.225

Receitas de 5 anos
Alugado 167 dias/ano

€ 36.657

€ 35.575

€ 40.915

€ 48.848

Valor Residual
5 anos

€ 8.000

€ 5.500

€ 6.500

€ 9.500

Receitas - Despesas
5 anos

€ 22.671

€ 26.989
(+€4.318)

€ 28.764
(+€6.093)

€ 36.122
(+ € 13.451)

Figura 26 - Comparação de custos VE vs. veículo a gasóleo para operadores de rent-a-car.

3.6 TRAJETOS NAS ILHAS
A dimensão das ilhas do Arquipélago dos Açores potencia a utilização do VE. A limitação relacionada com a
baixa autonomia destes veículos não se coloca com tanta intensidade para percursos inferiores a 160 km, ou
seja, mesmo para uma utilização pendular (por exemplo casa-trabalho-casa) em que os percursos são, na sua
maioria, inferiores a 160 km.
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Em Santa Maria qualquer trajeto circular (início e fim no mesmo ponto) dificilmente excede os 54 km (Figura
27).

Figura 27 - Mapa de Santa Maria. (Fonte: IGP, Carta Administrativa Oficial de Portugal, 2012)

Já São Miguel apresenta um perímetro um pouco superior a 160 km (Figura 28). Tendo em consideração a
extensão de alguns trajetos da ilha e o seu relevo, deverá existir algum cuidado no planeamento de
determinadas viagens, já que, além da distância a percorrer, também a inclinação influencia a autonomia do
veículo.

Figura 28 - Mapa de São Miguel. (Fonte: IGP, Carta Administrativa Oficial de Portugal, 2008)

A título de exemplo, veja-se o caso do trajeto de 11 km da Lagoa (altitude 13m) para a Lagoa do Fogo
passando pelo ponto com estrada mais elevado de São Miguel, com altitude de 932m. Com uma inclinação
média de 8,4%, estima-se que um VE consuma 0,5 kWh por cada quilometro percorrido. Será assim
necessário ao condutor, quando inicia a subida na Lagoa, ter uma autonomia mínima de 48 km para chegar
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à Lagoa do Fogo. Após a chegado ao topo, iniciará a descida e irá recuperar uma parte da energia potencial
do VE através do sistema de travagem regenerativa.
Em termos gerais, mesmo considerando o relevo bastante desnivelado da generalidade das ilhas, para a
maioria dos utilizadores não existirão quaisquer limitações em termos dos trajetos a efetuar.
A reduzida distância entre pontos nas ilhas pequenas aponta para a colocação de PC de acesso público em
locais com maior afluência de tráfego e que maximizem a cobertura geográfica, sem esquecer a segurança
dos equipamentos. A autonomia dos VE é um fator crítico para os novos condutores e potenciais
compradores de VE, pelo que é essencial que a cobertura geográfica dos PC de acesso público seja otimizada
em função da realidade de cada ilha, de forma a reduzir os níveis de ansiedade dos condutores (range
anxiety).
Nas ilhas com curtas distâncias médias percorridas não se justifica, em geral, a colocação de PC nas vias de
ligação.

3.7 MOBILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL E SETOR PÚBLICO EMPRESARIAL REGIONAL
A frota da Administração Pública Regional (APR) e do Setor Público Empresarial Regional (SPER) têm um
efeito de demonstração elevado sobre a população. Mais do que os particulares, o Estado deve ter uma visão
de longo prazo dos investimentos, o que constitui um argumento a favor da ME, porque exige um tempo de
retorno superior quando comparado com as soluções convencionais de mobilidade.
Dentro da frota do APR existem diferentes perfis de utilização: veículos de representação, veículos para
deslocações de técnicos, veículos de transporte de mercadorias, viaturas utilizadas em obras e construções,
entre outras.

Figura 29 – Viaturas Ligeiras da Frota da APR por Motorização. (Fonte: Direção Regional do Orçamento e Tesouro)
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A larga maioria das viaturas da frota do GRA corresponde a veículos ligeiros de passageiros, com um elevado
domínio da motorização a gasóleo (Figura 29).
Embora cerca de 20% da frota seja anterior a 1995 (mais de 20 anos de idade) (Figura 30), a taxa média de
renovação da frota sugere boas possibilidades em termos da aquisição de VE. Esta combinação de fatores
(alguma capacidade de renovação combinada com a permanência de alguns veículos por largos anos na
frota), aliada à quilometragem média diária percorrida pelos veículos (superior a 50 km) e ao consumo médio
dos mesmos (superior a 6l/100km), é a situação ideal para a penetração do VE de modo a permitir que o
investimento inicial mais elevado seja atenuado por custos de operação mais reduzidos.

Figura 30 - Idade da Frota do Governo Regional. (Fonte: GRA)

Face aos resultados do levantamento da frota de ligeiros da APR, e respetiva tipologia de utilização, é possível
verificar que existe oferta no mercado de VE que dá resposta a algumas das necessidades de mobilidade
identificadas. É o caso dos veículos ligeiros de passageiros, comerciais e mistos para os quais já existe uma
oferta considerável no mercado.

3.8 MOBILIDADE ELÉTRICA NOS TRANSPORTES PÚBLICOS
Os transportes públicos são um dos principais segmentos considerados para a introdução da ME. Existe,
atualmente, no mercado um número crescente de modelos de veículos de transporte de passageiros.
Paralelamente, multiplica-se o número de empresas de transporte público urbano a adquirir autocarros
elétricos, algumas com objetivos muito ambiciosos para os próximos anos. Apesar da orografia específica das
ilhas da RAA que deve conduzir a uma análise cuidada à utilização de autocarros elétricos, convém realçar o
seguinte:
Em 2016, a ilha de São Miguel, com 237 veículos pesados de transporte passageiros, dispunha da larga
maioria deste tipo de veículos na RAA. Segue-se a Terceira com 92 veículos pesados de transporte de

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL HTTP://JO.AZORES.GOV.PT GEJO@AZORES.GOV.PT

I SÉRIE

Nº 113

2592

SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2019

passageiros, o Pico com 31, a Graciosa com 13, São Jorge com 11, o Faial com 6, as Flores com 3 e Santa
Maria com 1. Em 2016, a ilha do Corvo não dispunha de qualquer veículo pesado de transporte de
passageiros.
Em geral, os percursos são de extensão reduzida, não excedendo, em média, os 20 km. Nas ilhas com
percursos mais curtos existe um maior número de horários ao longo do dia, enquanto nas ilhas com percursos
mais extensos, o número de horários é mais reduzido, situando-se frequentemente em dois por dia.
A reduzida dimensão da generalidade dos percursos de maior frequência e o número reduzido de horários
nos percursos mais longos são fatores que podem facilitar a introdução de autocarros elétricos no transporte
de passageiros na RAA.
Outro segmento de transporte público que merece especial atenção é o dos táxis. A frota de táxis na RAA,
em 2016, era de 508 viaturas, das quais 244 em São Miguel e 91 na Terceira (Figura 31).
300

8
7
6
5
4
3
2
1
0

250
200
150
100
50
0

2016

Táxis/1000 hab

Figura 31 – Número total de táxis licenciados na RAA, em 2016. (Fonte: Autoridade da Mobilidade e dos Transportes)

Os táxis desempenham um papel importante no setor do turismo, já que muitas vezes constituem, a par dos
veículos das rent-a-car, o mais cómodo e conveniente meio de deslocação para os turistas.
Existem diversas iniciativas envolvendo táxis elétricos no mundo (Tabela 15). Apesar das experiências
existentes serem bastante distintas entre si, é possível concluir que em todas elas se verificou o envolvimento
de entidades públicas na sua promoção, o que revela a necessidade de coordenação dos vários agentes
envolvidos e o interesse público destas iniciativas, nomeadamente ao nível do impacte ambiental local.
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Tabela 15 – Utilizações de táxis elétricos no mundo.
Local

Contexto

Objetivos

Madrid

Madrid tem uma das maiores frotas de táxis elétricos
do mundo na sequência de um acordo estabelecido em
2016 entre a empresa La Ciudad del Taxi e a Nissan, que
levou à introdução de 110 táxis elétricos.

Este acordo tem como objetivo reduzir a poluição e
melhorar a qualidade do ar da capital espanhola.

Pequim
(China)

Pequim tem um programa ambicioso de estímulo aos
táxis elétricos, contribuindo para uma cidade verde e
estimulando a indústria automóvel da região.

A cidade de Pequim irá investir 1,3 mil milhões de
dólares para converter para elétricos a frota de 70 mil
táxis.

Londres
(Reino
Unido)

A Transport for London determinou que a partir de
janeiro de 2018 todos os novos táxis terão de ter
emissões zero. Simultaneamente, estabeleceu o limite
de 15 anos de idade para os táxis, o que significa que
em 2032 deixarão de existir táxis a gasóleo em Londres.

Meta de emissões zero de carbono em 2050.

Kiev
(Ucrânia)

Em Kiev, a empresa Oxygen Group inaugurou em 2016
um serviço de táxis elétricos. O carregamento é
assegurado por carregadores rápidos e estima-se que
cada veículo recorra aos mesmos duas a três vezes por
dia.

(Espanha)

Autonomia energética da Ucrânia.

3.9 IDENTIFICAÇÃO DE SEGMENTOS PRIORITÁRIOS
A sistematização da informação apresentada nos pontos anteriores permite identificar os segmentos
prioritários para a ME. Em primeiro lugar, importa analisar a adequação entre cada um dos segmentos e os
critérios de desenvolvimento identificados inicialmente, tais como a penetração de energias renováveis no
sistema electroprodutor da RAA, a população e racionalidade e viabilidade do investimento.
Estes critérios, no seu conjunto, são claramente cumpridos em São Miguel e na Terceira. Desde logo, pelo
facto destas ilhas representarem mais de 78% da população residente na RAA, mas também pela forte aposta
na produção de energia elétrica com base em fontes renováveis, pelo que a racionalidade e viabilidade do
investimento será satisfeita. Numa lógica de integração de energias produzidas através de fontes renováveis,
as Flores, São Jorge e, muito em breve, a Graciosa, apresentam taxas de penetração que permitem o seu
aproveitamento no setor dos transportes. Em relação à satisfação das necessidades da população, sejam
residentes ou turistas, o Faial e o Pico satisfazem esse critério de desenvolvimento.
Em segundo lugar importa sistematizar a informação apresentada nos pontos anteriores relativamente a
cada um dos segmentos, sumarizada na Tabela 16.
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Tabela 16 - Identificação dos segmentos prioritários.

Transportes
Públicos

Particulares/
Empresas

Turismo

Desvantagens

Vantagens

· Aposta sobretudo nos táxis, mas também em
autocarros com atenção especial à tipologia de
utilização dos últimos

· Efeito demonstrador (visibilidade junto da
população em geral e dos turistas)

· Elevado investimento inicial tende a afastar
interessados.
· Elevado apoio pode ser encarado como regressivo
por se dirigir a grupos com maior poder de compra

· Necessidade de coordenação entre vários agentes
(hotéis, rent-a-car, promotores turísticos e GRA)

· Medida dirigida diretamente à população

· Fácil adesão de utilizadores devido ao
reduzido custo
· Grande renovação da frota
· Visibilidade internacional

Administração
Pública
Regional e
Setor Público
Empresarial
Regional

· Efeito demonstrador
· Lançamento da iniciativa

· Existência de vontade política
· Reduzido número de interlocutores

Esta análise permite concluir que o turismo e a frota pública são apostas estratégicas. As medidas devem
igualmente dirigir-se aos particulares (singulares e empresas), embora se espere um ritmo de adesão mais
lento no início.

3.10 QUESTÕES CRÍTICAS – MOBILIDADE
Ao longo deste capítulo analisou-se a mobilidade de particulares e empresas, dos setores turísticos, da APR
e SPER e dos transportes públicos. Estes elementos permitem chegar a um conjunto de conclusões relevantes
para a definição das medidas a implementar.
A oferta existente e as caraterísticas dos VE são adaptáveis a uma aposta em todos os segmentos de
mobilidade analisados?
·

Nos últimos anos surgiram no mercado VE ligeiros e pesados de passageiros e de carga que respondem a
um leque bastante alargado de necessidades dos utilizadores/empresas;

·

Nos pesados, a questão da autonomia é fundamental uma vez que os custos das baterias, para
autonomias mais alargadas, são ainda muito penalizadores. Neste sentido, deve ser dada prioridade a
utilizações com percursos mais curtos e com possibilidade de carregamento regular em PC
especificamente afetos ao serviço em questão.
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A orografia das ilhas dos Açores constitui um obstáculo à introdução da ME?
·

A acidentada orografia das ilhas dos Açores reduz a autonomia dos VE (como, igualmente, a dos VCI);

·

Porém, os cálculos efetuados e testes reais asseguram que os VE são aptos para a circulação em todo o
tipo de estradas dos Açores.

A disparidade geográfica e económica das ilhas será um fator limitativo?
·

A equidade geográfica constitui um critério importante. Porém, deve-se ter em atenção o facto de São
Miguel e Terceira serem os principais polos de emissão e atração de fluxos de mobilidade, devido à
elevada concentração populacional e da atividade económica, nomeadamente turística.

A reduzida dimensão das ilhas poderá influenciar negativamente a implementação de um programa de ME?
·

Neste momento, a principal limitação dos VE é a sua autonomia. A reduzida extensão dos percursos
possíveis numa ilha (distância média baixa) reduz esta desvantagem (embora mesmo em Portugal
Continental a maioria das viagens seja inferior à autonomia);

·

O VE pode ainda ser usado para equilibrar o sistema elétrico, um fator particularmente relevante em
espaços insulares, como analisado no capítulo anterior.
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MEDIDAS DE APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA

De forma a implementar um programa destinado ao incremento da mobilidade elétrica na RAA
que, a par da sua abrangência regional, seja robusto, coerente e adaptado às especificidades de
cada ilha, definiu-se um conjunto de medidas articuladas entre si que visam alcançar a transição
energética, sobretudo no setor dos transportes terrestres.
Através da eletrificação e modernização deste setor será possível alcançar uma eficiência
energética transversal, pela diminuição de dependência externa de combustíveis fósseis,
consequente redução de custos a estes inerentes, com importantes reflexos no aumento da
competitividade da RAA.
Torna-se, por isso, imprescindível estimular os novos modos de mobilidade e a adoção do
veículo elétrico, em detrimento do veículo de combustão interna, garantindo uma adequada
infraestrutura de carregamento, dimensionada às necessidades de uso, assegurando a
universalidade de acesso.
Assim, propõe-se a criação de um sistema de incentivo regional, complementar aos existentes a
nível nacional, que deverá basear-se em incentivos de diversas naturezas, nomeadamente,
incentivos financeiros, não financeiros e fiscais, bem como a implementação de um conjunto de
ações de sensibilização, informação e promoção da mobilidade elétrica enquanto estratégia de
eficiência energética e de sustentabilidade ambiental regional (Tabela 17).
Os cenários traçados no PMEA (Anexo III) preveem que no ano 2020 existam na Região 348
veículos elétricos, tendo em conta um cenário base e 1.568 veículos elétricos, em 2024, para o
mesmo cenário. O cenário otimista prevê que existam na Região 595 veículos elétricos em 2020
e que este número passe a 3.035 veículos elétricos em 2024.
Pela sua natureza, a generalidade das medidas propostas, com impacte direto na população ou
direcionadas para entidades públicas e privadas, enquadram-se no Programa do XII GRA, bem
como no Programa Operacional para os Açores (PO Açores 2020), particularmente no Eixo 4 –
Economia de Baixo Carbono, à semelhança do Programa Operacional da Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR). As medidas propostas convergem, ainda, com o Plano
da Mobilidade Urbana Sustentável da Região Autónoma dos Açores (PMUS). Não obstante, a
mobilidade elétrica é enquadrável no programa regional Competir+ (Sistema de Incentivos para
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a Competitividade Empresarial)13 e, como referido anteriormente, nos programas nacionais do
Fundo de Eficiência Energética14, Fundo Ambiental15 e programa Casa Eficiente 202016.
Tabela 17 - Medidas de apoio à implementação da ME.
Incentivos
Incentivos Financeiros
Atribuição de incentivo para a aquisição de veículos elétricos e de pontos de carregamento –
Medida 1
pessoas singulares
Atribuição de incentivo para a aquisição de veículos elétricos ligeiros e pontos de carregamento –
Medida 2
organizações do setor social, desportivo e recreativo
Atribuição de incentivo para a aquisição de veículos elétricos e pontos de carregamento Medida 3
transportes coletivos de passageiros
Atribuição de incentivo para a aquisição de veículos elétricos e pontos de carregamento –
Medida 4
empresas
Medida 5 Reforço de benefícios fiscais para proprietários e utilizadores de veículos elétricos
Incentivos Não Financeiros
Medida 6 Implementação de rede pública de carregamento de veículos elétricos
Medida 7 Desenvolvimento de redes complementares de carregamento de veículos elétricos
Acompanhamento técnico para a elaboração dos planos de mobilidade elétrica municipais
Medida 8
(PMEM)
Medida 9 Promover a introdução de veículos elétricos em diversos setores de atividade
Medida 10 Atribuição de vantagens a utilizadores de veículos elétricos
Sensibilização da Mobilidade Elétrica na Sociedade Civil
Medida 11 Desenvolvimento de aplicações tecnológicas para a promoção da mobilidade elétrica
Medida 12 Elaboração e implementação do Plano de Comunicação da mobilidade elétrica
Medida 13 Organização de evento anual de divulgação e promoção da mobilidade elétrica
Medida 14 Instituição de Ilha modelo para promoção de soluções inovadoras de mobilidade elétrica
Instituição de Cidade modelo para a implementação de soluções inovadoras de mobilidade
Medida 15
elétrica
Medida 16 Atribuição de prémio a projetos inovadores no âmbito da mobilidade elétrica
Medida 17 Desenvolvimento de programa para sensibilização da mobilidade elétrica junto dos jovens
Fomento da Mobilidade Elétrica na Administração Pública Regional
Medida 18 Eletrificação da frota pública
Medida 19 Desenvolvimento de soluções de gestão partilhada da frota pública
Desenvolvimento de rede de carregamento de veículos elétricas em infraestruturas e edifícios
Medida 20
públicos
Medida 21 Criação de quadro legislativo que permita soluções de: Vehicle-To-Grid e Carregamento Inteligente

13

http://www.competiracores.com

14

http://www.pnaee.pt/fee

15

http://www.fundoambiental.pt

16

https://casaeficiente2020.pt
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4.1 INCENTIVOS
A criação e aplicação de um conjunto de sistemas de incentivo de natureza financeira, não
financeira e fiscal é essencial à implementação da mobilidade elétrica nos Açores, de forma
integrada, articulada e coesa.
4.1.1 INCENTIVOS FINANCEIROS

De forma a promover a implementação da mobilidade elétrica, devem ser definidos
procedimentos para a atribuição e concessão de incentivos financeiros, essencialmente sob a
forma de subsídio não reembolsável, à aquisição de veículos elétricos, bem como à aquisição de
pontos de carregamento normais.
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MEDIDA 01
DESIGNAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS E DE PONTOS DE
CARREGAMENTO – PESSOAS SINGULARES

DESCRIÇÃO
Pretende-se estimular a aquisição de veículos elétricos (veiculo ligeiro, motociclos/ciclomotor e bicicleta)
e de pontos de carregamento por pessoas singulares, prevendo-se a atribuição de um incentivo não
reembolsável, que deverá ser encarado como uma majoração aos incentivos nacionais existentes,
acrescendo, ainda, as seguintes majorações:
- Utilizador de uma tarifa de eletricidade diferenciada no tempo, de modo a estimular o carregamento
dos veículos elétricos em períodos de vazio, proporcionando uma maior integração de fontes
renováveis;
- Residentes nas ilhas pertencentes à Rede Mundial de Reserva da Biosfera da UNESCO, de modo a
promover a introdução do veículo elétrico nestas áreas, considerando que estas reservas são living labs
para a proteção, valorização e dinamização do património natural existente no seu território;
- Abate de veículos de combustão interna, no caso de aquisição de veículos, com o objetivo de reduzir o
número de veículos de combustão interna em circulação.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Transportes

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual
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OBJETIVO
115 veículos elétricos incentivados até 2020
474 veículos elétricos incentivados até 2024
38 pontos de carregamento incentivados até 2020
95 pontos de carregamento incentivados até 2024

CUSTO
Veiculos elétricos
Até 2024 – 2 M €
Pontos de carregamento
Até 2024 - 50.000 €

FONTE
Orçamento da RAA

INDICADORES
Veiculos elétricos
Indicadores de Realização:
- Número de veículos elétricos incentivados.
Indicadores de Resultados:
- Número de veículos elétricos em circulação.
Pontos de carregamento
Indicadores de Realização:
- Número de pontos de carregamento incentivados.
Indicadores de Resultados:
- Número de pontos de carregamento ligados à rede EGME.
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MEDIDA 02
DESIGNAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LIGEIROS E PONTOS
DE CARREGAMENTO – ORGANIZAÇÕES DO SETOR SOCIAL, DESPORTIVO E RECREATIVO

DESCRIÇÃO
Pretende-se implementar um programa de apoio à aquisição de veículos elétricos ligeiros e pontos de
carregamento por organizações do setor social, desportivo e recreativo. Deste modo propõe-se incentivar
sob a forma de atribuição de um incentivo não reembolsável, em que se sugere uma majoração aos
incentivos nacionais existentes, se aplicáveis, podendo, ainda, acrescer-se as seguintes majorações:
- Quando associadas à utilização de uma tarifa de eletricidade diferenciada no tempo, de modo a
estimular o carregamento dos veículos elétricos em períodos de vazio, proporcionando uma maior
integração de fontes renováveis;
- Organizações localizadas nas ilhas pertencentes à Rede Mundial de Reserva da Biosfera da UNESCO, de
modo a promover a introdução do veículo elétricos nestas áreas, considerando que estas reservas são
living labs para a proteção, valorização e dinamização do património natural existente no seu território;
- Abate de veículos de combustão interna, com o objetivo de reduzir o número de veículos de combustão
interna em circulação.
De modo a gerar um efeito demonstrativo junto à população, sempre que uma organização do setor
social, desportivo ou recreativo adquira um veículo elétrico, este deverá apresentar elementos exteriores
que permitam uma identificação clara que o veículo é movido a energia elétrica, com “zero emissões”
locais.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamentos do Governo Regional competentes em matéria de Solidariedade Social, Desporto e
Cultura

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Departamentos do Governo Regional competentes em matéria de Energia e de Transportes e entidade
gestora da mobilidade etétrica

PERIODICIDADE DE REPORTE
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Anual

OBJETIVO
10 veículos elétricos e pontos de carregamento incentivados até 2020
30 veículos elétricos e pontos de carregamento incentivados até 2024

CUSTO
Até 2024 - 1.35 M €

FONTE
Orçamento da RAA

INDICADORES
Indicadores de Realização:
- Número de novos veículos elétricos incentivados a organizações do setor social, desportivo e recreativo;
- Número de pontos de carregamento incentivados a organizações do setor social, desportivo e recreativo.
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MEDIDA 03
DESIGNAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS E PONTOS DE
CARREGAMENTO - TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS

DESCRIÇÃO
Pretende-se incentivar a introdução no mercado regional de veículos elétricos para o transporte coletivo
de passageiros, assim como pontos de carregamento, através da atribuição de um incentivo não
reembolsável para a aquisição deste tipo de veículos para o transporte urbano, suburbano e interurbano,
bem como a aquisição de pontos de carregamento.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamentos do Governo Regional competentes em matéria de Transportes e de Planeamento e
Fundos Estruturais

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
5 veículos elétricos de transporte coletivo de passageiros incentivados até 2020;
5 pontos de carregamento incentivados até 2020;
10 veículos elétricos de transporte coletivo de passageiros até 2024;
10 pontos de carregamento incentivados até 2024.

CUSTO
Até 2024 - 3 M €
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FONTE
Fundos Comunitários e Orçamento da RAA

INDICADORES
Indicadores de Realização:
- Número de novos veículos elétricos incentivados associados ao transporte coletivo de passageiros;
- Número de pontos de carregamento incentivados associados ao transporte coletivo de passageiros.
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MEDIDA 04
DESIGNAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVO PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS E PONTOS DE
CARREGAMENTO – EMPRESAS

DESCRIÇÃO
Pretende-se incentivar a renovação da frota de veículos de combustão interna por veículos elétricos
afetos a empresas, bem como os pontos de carregamento, através da atribuição de um incentivo, que
deverá ser encarado como uma majoração aos incentivos nacionais existentes, se aplicáveis, acrescendo,
ainda, as seguintes majorações:
- Utilizador de uma tarifa de eletricidade diferenciada no tempo, de modo a estimular o carregamento
dos veículos elétricos em períodos de vazio, proporcionando uma maior integração de fontes
renováveis;
- Empresas localizadas nas ilhas pertencentes à Rede Mundial de Reserva da Biosfera da UNESCO, de
modo a promover a introdução do veículo elétrico nestas áreas, considerando que estas reservas são
living labs para a proteção, valorização e dinamização do património natural existente no seu território;
- Abate de veículos de combustão interna, com o objetivo de reduzir o número de veículos de combustão
interna em circulação.
De modo a gerar efeito demonstrativo junto à população, estes veículos elétricos deverão apresentar
elementos exteriores que permitam uma identificação clara que o veículo é movido a energia elétrica,
com “zero emissões” locais.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Departamentos do Governo Regional competentes em matéria de Transportes e Apoio ao Investimento
e à Competitividade

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
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50 veículos elétricos incentivados na frota de empresas até 2020;
25 pontos de carregamento incentivados na frota de empresas até 2020;
300 veículos elétricos incentivados na frota de empresas até 2024;
150 pontos de carregamento incentivados na frota de empresas até 2024.

CUSTO
Até 2024 - 500.000 €

FONTE
Fundos Comunitários e Orçamento da RAA

INDICADORES
Indicadores de Realização:
- Número de novos veículos elétricos incentivados em empresas;
Indicadores de Resultado:
- Número de novos veículos elétricos em circulação.

MEDIDA 05
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DESIGNAÇÃO
REFORÇO DE BENEFÍCIOS FISCAIS PARA PROPRIETÁRIOS E UTILIZADORES DE VEÍCULOS
ELÉTRICOS

DESCRIÇÃO
Reforçar os benefícios fiscais a proprietários e utilizadores de veículos elétricos para estimular a
mobilidade elétrica nos Açores, nomeadamente, através da:
- Dedução à coleta, em sede de IRC, até ao limite da mesma, de parte dos lucros reinvestidos em veículos
elétricos (pessoas coletivas);
Aplicação, ainda, de benefícios fiscais na utilização de soluções de sharing, através da dedução de uma
parte do IVA cobrado, em sede de IRS, sempre que se trate de um veículo elétrico.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Assuntos Fiscais

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Departamentos do Governo Regional competentes em matéria de Energia e de Transportes

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
Número de veículos elétricos adquiridos:
348 veículos elétricos adquiridos até 2020
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1.568 veículos elétricos adquiridos até 2024

Quilómetros percorridos em soluções de sharing:
510.200 km até 2020
2.551.000 km até 2024

CUSTO
Não aplicável

FONTE
Não aplicável

INDICADORES
Indicadores de Realização:
- Reforço de Benefícios Fiscais.

Indicadores de Resultado:
- Número de veículos elétricos adquiridos;
- Número de quilómetros percorridos em veículos elétricos partilhados.
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INCENTIVOS NÃO FINANCEIROS

De forma a promover a implementação da mobilidade elétrica devem ser definidos incentivos
não financeiros, que vão desde a criação de uma rede de carregamento de acesso público, à
implementação de soluções de carregamento, contemplando ainda benefícios fiscais, de modo
a promover a adoção em maior escala do veículo elétrico. A concessão de benefícios fiscais
poderá representar um alívio na economia das famílias e um aumento da competitividade das
empresas, podendo tornar-se preponderante no momento da decisão pela aquisição de um
veículo elétrico.
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MEDIDA 06
DESIGNAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO DE REDE PÚBLICA DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

DESCRIÇÃO
Pretende-se implementar uma rede pública de carregamento de veículos elétricos, com abrangência
regional, em todas as ilhas e concelhos, integrada no sistema de mobilidade elétrica nacional, com o
objetivo de assegurar os princípios de concorrência, interoperabilidade e acesso universal.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica e empresa concessionária do transporte e distribuição de energia
elétrica

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
46 pontos de carregamento normal até 2020 de acesso público interligados na EGME
118 pontos de carregamento normal até 2024 de acesso público interligados na EGME
16 pontos de carregamento rápido até 2020 de acesso público interligados na EGME

CUSTO
Até 2024 – Até 2M €

FONTE
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Fundos Comunitários e Orçamento da RAA

INDICADORES
Indicadores de Realização/Resultados:
- Número de pontos de carregamento normal de acesso público interligados na EGME;
- Número de pontos de carregamento rápido de acesso público interligados na EGME.
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MEDIDA 07
DESIGNAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DE REDES COMPLEMENTARES DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS
ELÉTRICOS

DESCRIÇÃO
Desenvolvimento de redes complementares de carregamento de veículos elétricos com a instalação de
pontos de carregamento normal de acesso público, em:
- Operações urbanísticas, sujeitas a licenciamento, de construção, reconstrução e ampliação de edifícios
em regime de propriedade horizontal, destinados a habitação, comércio e serviços;
- Operações urbanísticas, sujeitas a licenciamento, de construção, reconstrução e ampliação de edifícios
afetos a empreendimentos turísticos;
- Infraestruturas turísticas, sociais, recreativas, culturais e desportivas, entre outras;
- Na instalação e modificação de estabelecimentos comerciais e conjuntos comerciais;
- Em parques de estacionamento de acesso público, os quais incluem também zonas de estacionamento
de acesso público, como sejam aquelas de acesso condicionado por parquímetros.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Câmaras Municipais e empresas

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia, empresa concessionária do
transporte e distribuição de energia elétrica e Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL HTTP://JO.AZORES.GOV.PT GEJO@AZORES.GOV.PT

I SÉRIE

Nº 113

SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2019

2613

44 Pontos de carregamento normal interligados na EGME até 2020
94 Pontos de carregamento normal interligados na EGME até 2024

CUSTO
Não aplicável

FONTE
Não aplicável

INDICADORES
Indicadores de Realização/Resultados:
- Instalação de Pontos de carregamento normal de acesso público interligados na EGME.
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MEDIDA 08
DESIGNAÇÃO
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA A ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE MOBILIDADE ELÉTRICA
MUNICIPAIS (PMEM)

DESCRIÇÃO
Os municípios da RAA deverão proceder à elaboração de Planos de Mobilidade Elétrica Municipais
(PMEM), em articulação com outros instrumentos de planeamento de transportes, mobilidade urbana e
sustentabilidade, caso existam à respetiva data de elaboração.
Com esta medida pretende-se promover o acompanhamento técnico da elaboração dos PMEM,
fomentando a mobilidade elétrica e os modos suaves de mobilidade a nível local, tirando partido da maior
proximidade aos cidadãos.
Os PMEM devem ainda prever a substituição gradual da frota das autarquias, com a eletrificação das
mesmas por via da substituição de veículos de combustão interna por veículos elétricos.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Câmaras Municipais

PERIODICIDADE DE REPORTE
Quando solicitado

OBJETIVO
Com esta medida, pretende-se que até 2024 todos os municípios da RAA possuam o seu PMEM

CUSTO
Não aplicável
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FONTE
Não aplicável

INDICADORES
Indicadores de Realização/Resultados:
- Número de autarquias locais com PMEM.
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MEDIDA 09
DESIGNAÇÃO
PROMOVER A INTRODUÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS EM DIVERSOS SETORES DE ATIVIDADE

DESCRIÇÃO
Promover a introdução de veículos elétricos no mercado regional, por via legislativa, nomeadamente em
frotas de utilização intensiva e com grande visibilidade, com o intuito, também, de gerar um efeito
demonstrativo para impulsionar o recurso ao veículo elétrico, nomeadamente em empresas de transporte
coletivo de passageiros, táxis, empresas de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent-a-car)
e empresas de animação turística.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Transportes e de Apoio ao Investimento
e à Competitividade e Câmaras Municipais

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
Deverá ser alcançada, por via legislativa, uma transição de veículos elétricos nas seguintes frotas:
- Transporte coletivo de passageiros;
- Táxis;
- Rent-a-car;
- Empresas de animação turística.

CUSTO
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Não aplicável

FONTE
Não aplicável

INDICADORES
Indicadores de Realização/Resultados:
- % de veículos elétricos na frota das empresas.
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MEDIDA 10
DESIGNAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE VANTAGENS COMPETITIVAS A UTILIZADORES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

DESCRIÇÃO
Criação de ações de discriminação positiva aos utilizadores de veículos elétricos, através da celebração
de protocolos com os municípios, com empresas locais e outras entidades, com o objetivo de:
- Estabelecer lugares de estacionamento reservados a veículos elétricos em parques de
estacionamento de acesso público;
- Estabelecer lugares de estacionamento gratuito destinados veículos elétricos em locais pagos;
- Estabelecer descontos e/ou beneficios no transporte/deslocação de veículos elétricos inter-ilhas;
- Promover soluções de mobilidade, como por exemplo, a criação de infraestruturas destinadas à
partilha de bicicletas elétricas e outras medidas e ações que facilitem a acessibilidade ao sistema de
mobilidade elétrica.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Empresas de transporte marítimo inter-ilhas, Câmaras Municipais e outras entidades públicas e
privadas

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
Celebração de 19 protocolos até ao final de 2020
Celebração de 30 protocolos até ao final de 2024

CUSTO
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Não aplicável

FONTE
Não aplicável

INDICADORES
Indicadores de Realização:
- Número de protocolos celebrados.

Indicadores de Resultados
- N.º de lugares de estacionamento reservados a veículos elétricos em parques de estacionamento
de acesso público;
- N.º de locais de estacionamento tendencialmente gratuito para veículos elétricos em locais pagos;
- N.º de soluções de mobilidade, como por exemplo, a criação de infraestruturas destinadas à
partilha de bicicletas elétricas e outras medidas e ações que facilitem a acessibilidade ao sistema de
mobilidade elétrica.

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL HTTP://JO.AZORES.GOV.PT GEJO@AZORES.GOV.PT

I SÉRIE

Nº 113

SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2019

2620

4.2 SENSIBILIZAÇÃO PARA A MOBILIDADE ELÉTRICA NA SOCIEDADE CIVIL
A sensibilização e comunicação são elementos fundamentais que alicerçam a projeção de um
novo plano. Neste sentido devem ser criadas as condições necessárias para a difusão da
informação junto dos cidadãos, das empresas e demais entidades e instituições representativas
da sociedade civil.
A natureza específica das ações de sensibilização, comunicação e divulgação justificam o
desenvolvimento de um documento autónomo, coerente e integrado e neste sentido, propõese a elaboração de um Plano de Comunicação da Mobilidade Elétrica nos Açores.
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MEDIDA 11
DESIGNAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A PROMOÇÃO DA MOBILIDADE
ELÉTRICA

DESCRIÇÃO
Desenvolvimento de aplicações tecnológicas para a promoção da mobilidade elétrica e partilha da
informação, de forma dinâmica e interativa num ponto único de fácil acesso aos residentes e visitantes,
através de um portal/aplicação, com o principal objetivo de sensibilizar para a mobilidade elétrica, que
deverá incluir:
- Informações úteis relativas à localização dos pontos de carregamento de acesso público disponíveis
na RAA;
- Divulgação de informações sobre diversos prestadores de serviços e sobre outras questões
relacionadas com a gestão da mobilidade elétrica;
- Informação sobre os sistemas de incentivo, com a possibilidade de candidatura através do portal;
- Simulações comparativas de custos de aquisição e operação entre veículos elétricos e veículos de
combustão interna, bem como de emissões de CO2;
- Informação sobre apoio em caso de avaria;
- Outras informações disponibilizadas através de vídeos, ilustrações e guias sobre procedimentos gerais
relativos ao carregamento.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
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730 simulações com recurso ao simulador do portal/aplicação até 2020
1.460 simulações com recurso ao simulador do portal/aplicação até 2024

1.095 visualizações por parte de utilizadores do portal/aplicação até final de 2020
2.190 visualizações por parte de utilizadores do portal/aplicação até final de 2024

CUSTO
Até 2024 - 50.000 €

FONTE
Fundos Comunitários e Orçamento da RAA

INDICADORES
Indicadores de Realização:
- Criação de ponto de informação.

Indicadores de Resultados:
- 730 simulações com recurso ao simulador do portal/aplicação até 2020;
- 1.460 simulações com recurso ao simulador do portal/aplicação até 2024;
- 1.095 visualizações por parte de utilizadores do portal/aplicação até final de 2020;
- 2.190 visualizações por parte de utilizadores do portal/aplicação até final de 2024.
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MEDIDA 12
DESIGNAÇÃO
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO DA MOBLIDADE ELÉTRICA

DESCRIÇÃO
Elaboração do Plano de Comunicação da Mobilidade Elétrica e posterior implementação das medidas em
todas as ilhas do arquipélago, procurando alertar para a importância, vantagens e benefícios da
mobilidade elétrica, que contemple ações de sensibilização, de informação e de promoção da mobilidade
elétrica, dirigidas a diferentes público-alvo e setores de atividade.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Meios de Comunicação Locais (Revistas; Jornais; Rádio; Televisão; Digital)

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
12 ações de divulgação nas redes sociais e 12 ações de divulgação em meios de comunicação locais até
final de 2020
36 ações de divulgação nas redes sociais e 36 ações de divulgação em meios de comunicação locais até
ao final de 2024

CUSTO
Até 2024 - 150.000 €

FONTE
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Fundos Comunitários e Orçamento da RAA

INDICADORES
Indicadores de Realização:
- Plano de Comunicação;
- 12 ações de divulgação nas redes sociais e 12 ações de divulgação em meios de comunicação locais até
final de 2020;
- 36 ações de divulgação nas redes sociais e 36 ações de divulgação em meios de comunicação locais até
ao final de 2024.
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MEDIDA 13
DESIGNAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ANUAL DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE ELÉTRICA

DESCRIÇÃO
Os Açores deverão associar-se às comemorações da Semana Europeia da Mobilidade (SEM) que decorre
anualmente, criando um evento público, de livre acesso, sob a temática da mobilidade elétrica, que
deverá contemplar:
- Stands para exposição de veículos elétricos (automóveis, motociclos, ciclomotores, bicicletas, etc.)
existentes no mercado regional;
- Realização/agendamento de test-drive;
- Realização de provas desportivas;
- Encontros, conferências, colóquios, palestras e/ou outro tipo de eventos com o objetivo de discutir e
desmistificar a mobilidade elétrica;

- Incluir atividades direcionadas para os mais novos.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Associação de utilizadores de veículos elétricos, concessionários automóveis e outras entidades públicas
e privadas associadas à mobilidade

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
Realização de um evento público durante pelo menos 1 dia, sob a temática da Mobilidade Elétrica

CUSTO
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Até 2024 - 100.000 €

FONTE
Orçamento da RAA

INDICADORES
Indicadores de Realização:
- Evento.

Indicadores de Resultados:
- N.º de participantes no evento.
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MEDIDA 14
DESIGNAÇÃO
INSTITUIÇÃO DE ILHA MODELO PARA PROMOÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS DE
MOBILIDADE ELÉTRICA

DESCRIÇÃO
Instituição de ilha(s) modelo para a implementação de projetos piloto assentes em soluções inovadoras e
emergentes de moblilidade elétrica, usufruindo das suas características para a adoção deste tipo de
mobilidade.
Através desta medida pretende-se captar investimento externo para o desenvolvimento de uma
economia de baixo carbono na RAA, reforçando o posicionamento internacional do arquipélago como
líder na transição energética.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Empresa concessionária do transporte e distribuição de energia elétrica, empresas locais, Câmaras
Municipais e parceiros internacionais

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
Criação de ilha piloto da mobilidade elétrica para implementação de projetos e reforço do
posicionamento internacional

CUSTO
Orçamento da RAA - até 2024 - 200.000 €
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Outros fundos – Não determinado

FONTE
Fundos Comunitários, Orçamento da RAA e investimento privado

INDICADORES
Indicadores de realização:
- Designação de ilha piloto;
- Nº de projetos implementados.

Indicadores de resultados:
- Nº de referências nos media nacionais e internacionais.
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MEDIDA 15
DESIGNAÇÃO
INSTITUIÇÃO DE CIDADE MODELO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS DE
MOBILIDADE ELÉTRICA

DESCRIÇÃO
Implementação de projetos piloto assentes em soluções emergentes e inovadoras de mobilidade elétrica
usufruindo das características ideais de um aglomerado urbano para a adoção de um modelo de
mobilidade sustentável urbana, onde o transporte de urbano de passageiros é realizado exclusivamente
por autocarros elétricos, onde se proceda a uma verdadeira aposta em soluções de sharing, constituindose como uma cidade modelo em soluções de mobilidade elétrica, com o modelo que poderá ser replicado
em outros aglomerados populacionais.
Através desta medida pretende-se captar investimento externo para o desenvolvimento de uma
economia de baixo carbono na RAA, reforçando o posicionamento internacional do arquipélago como
líderes na transição energética.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Empresa concessionária do transporte e distribuição de energia elétrica, empresas locais, Câmaras
Municipais e parceiros internacionais

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
Criação de cidade piloto da mobilidade elétrica para implementação de projetos e reforço do
posicionamento internacional

CUSTO
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Orçamento da RAA - até 2024 - 50.000 €
Outros fundos – Não determinado

FONTE
Fundos Comunitários, Orçamento da RAA e investimento privado

INDICADORES
Indicadores de realização:
- Designação de cidade piloto;
- Nº de projetos implementados.

Indicadores de resultados:
- Nº de referências nos media nacionais e internacionais.
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MEDIDA 16
DESIGNAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO A PROJETOS INOVADORES NO ÂMBITO DA MOBILIDADE ELÉTRICA

DESCRIÇÃO
Pretende-se premiar, como forma de incentivo, as empresas que apresentem soluções de mobilidade
elétrica e novos modos suaves de mobilidade, nomeadamente soluções de sharing, on-demand, gestão
de frota e parqueamento a operar na RAA.
De modo a gerar efeito demonstrativo junto à população, os veículos elétricos pertencentes a estas
empresas deverão apresentar elementos exteriores que permitam uma identificação clara que o veículo
é movido a energia elétrica, com “zero emissões” locais.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Transporte e Entidade Gestora da
Mobilidade Elétrica

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
Edição anual do prémio

CUSTO
50.000 € para edições anuais até 2024

FONTE
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Orçamento da RAA

INDICADORES
Indicadores de Realização:
- Número de empresas premiadas.

Indicadores de Resultados:
- Número empresas a operar na RAA;
- Número de quilómetros percorridos por veículos elétricos nesta modalidade.
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MEDIDA 17
DESIGNAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA PARA SENSIBILIZAÇÃO DA MOBILIDADE ELÉTRICA JUNTO
DOS JOVENS

DESCRIÇÃO
Realizar ações de sensibilização para a mobilidade elétrica junto dos jovens, disseminando as melhores
práticas neste âmbito, uma vez que são importantes agentes multiplicadores de informação na sociedade.
Os jovens são importantes agentes de mudança, gerando comportamentos semelhantes no seu agregado
familiar, conduzindo e incentivando a adoção de hábitos de consumo energeticamente eficientes também
no setor dos transportes terrestes.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Departamentos do Governo Regional competentes em matéria de Edução, Cultura e Ambiente e empresa
concessionária do transporte e distribuição de energia elétrica

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
Realização de 10 ações até 2020
Realização de 50 ações até 2024

CUSTO
Não aplicável

FONTE
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Não aplicável

INDICADORES
Indicadores de realização:
- Nº de ações realizadas;

Indicadores de resultado:
- Nº de participantes nas ações.
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4.3 FOMENTO DA MOBILIDADE ELÉTRICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL
A lógica sistémica e integrada, associada à promoção da mobilidade elétrica, aconselha a que as
entidades públicas desempenhem um importante papel no fomento da mobilidade elétrica, liderando
pelo exemplo.
Assim, propõem-se quatro medidas que visam contribuir para o fomento da mobilidade elétrica nos
departamentos do GRA.
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MEDIDA 18
DESIGNAÇÃO
ELETRIFICAÇÃO DA FROTA PÚBLICA

DESCRIÇÃO
Prevê-se a elaboração de um plano de renovação da frota do Governo Regional dos Açores (GRA) e do
Setor Público Empresarial Regional (SPER), com vista à sua eletrificação, através da substituição de
veículos de combustão interna por veículos elétricos.
Deste modo a renovação deverá ser gradual de forma a que sempre que esteja em causa a necessidade
de uma nova viatura, seja dada primazia à aquisição de um veículo elétrico.
Todos os departamentos do GRA deverão contemplar nos seus planos de investimentos, a partir de 2020,
inclusive, um valor reservado ao investimento em veículos elétricos.
Uma vez que existem cada vez mais veículos elétricos que não se distinguem exteriormente das versões
com motores de combustão interna, deve ser estudada a possibilidade destes veículos elétricos exibirem
elementos que os identifiquem como tal, pelo elevado efeito demonstrador sobre a população.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Todos os departamentos do Governo Regional e empresas do SPER

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Não aplicável

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
33% de veículos elétricos na renovação da frota até 2020
50% de veículos elétricos na renovação da frota até 2024

CUSTO
Não determinado
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FONTE
Orçamento da RAA

INDICADORES
Indicadores de realização:
- Criação de Plano de Renovação da frota;

Indicadores de resultados:
- % de veículos elétricos na renovação das frotas;
- % de veículos elétricos na frota do GRA e SPER.
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MEDIDA 19
DESIGNAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE GESTÃO PARTILHADA DA FROTA PÚBLICA

DESCRIÇÃO
Desenvolver soluções de gestão da frota do Governo Regional dos Açores (GRA), num modelo que, através
da utilização partilhada dos recursos e dos meios disponíveis, otimiza de forma sustentável o uso de
veículos essencialmente elétricos, evitando desperdícios e reduzindo o seu impacte ambiental, sendo
simultaneamente um mecanismo de recolha e tratamento de informação.
Para tal, deverá desenvolver-se uma plataforma que englobe os seguintes requisitos:
- A recolha de informação relativa aos veículos de modo a fornecer indicadores para uma melhor gestão,
controlo e planeamento;
- Manter um registo de ocorrências no âmbito da utilização dos veículos (sinistros, infrações associadas
à utilização, ou outros incidentes);
- Promover a otimização da utilização da frota e dos recursos afetos à mesma, através da partilha de
veículos e/ou de viagens;
- Suportar um sistema de partilha de viaturas.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Todos os departamentos do GRA

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia e Entidade Gestora da
Mobilidade Elétrica

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual
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OBJETIVO
Implementação de plataforma de gestão partilhada de frota até 2024

CUSTO
Até 2024 - 50.000 €

FONTE
Fundos Comunitários e Orçamento da RAA

INDICADORES
Indicadores de realização:
- Criação da Plataforma de gestão partilhada da frota;

Indicadores de resultado:
- % de veículos da frota do GRA integrados na Plataforma.
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MEDIDA 20
DESIGNAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DE REDE DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICAS EM
INFRAESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO
Pretende-se que os departamentos e serviços do Governo Regional dos Açores (GRA) disponibilizem
pontos de carregamento com locais de estacionamento, em edifícios e infraestruturas públicas (hospitais,
centros de saúde, rede de apoio social, instalações desportivas, museus, teatros, contros de interpretação
ambiental, outros serviços e infraestruturas públicas), reservados para veículos elétricos, em que o
utilizador usufrui do serviço de uma forma gratuita.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Todos os departamentos do GRA

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia e Entidade Gestora da
Mobilidade Elétrica

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
5 Pontos de carregamento normal de acesso público até 2020
24 Pontos de carregamento normal de acesso público até 2024

CUSTO
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Até 2024 - 150.000 €

FONTE
Orçamento da RAA

INDICADORES
Indicadores de realização/ resultado:
- Nº de Pontos de carregamento normal com estacionamento disponibilizados pelo GRA.
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MEDIDA 21
DESIGNAÇÃO
CRIAÇÃO DE QUADRO LEGISLATIVO QUE PERMITA SOLUÇÕES DE: VEHICLE-TO-GRID E
CARREGAMENTO INTELIGENTE

DESCRIÇÃO
Criar o quadro legislativo necessário para a implementação de sistemas de carregamento inteligente de
veículos elétricos com o intuito de fornecer serviços de sistema à rede elétrica usufruindo da bateria do
veículo elétrico, passando o utilizador final a desempenhar um papel ativo e preponderante para a
estabilidade dos 9 microssistemas isolados de energia.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Departamento do Governo Regional competente em matéria de Energia

ENTIDADES ENVOLVIDAS
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica e empresa
concessionária do transporte e distribuição de energia elétrica

PERIODICIDADE DE REPORTE
Anual

OBJETIVO
Quadro legislativo para serviços de sistema de rede com recurso a veículos elétricos até 2024

CUSTO
Não aplicável

FONTE
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Não aplicável

INDICADORES
Indicador de realização:
- Quadro legislativo para serviços de sistema de rede com recurso a veículos elétricos.

Indicadores de resultado:
- Fornecedores de serviços à rede com recurso a veículos elétricos.

4.4 IMPACTE AMBIENTAL DAS MEDIDAS APRESENTADAS

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL HTTP://JO.AZORES.GOV.PT GEJO@AZORES.GOV.PT

I SÉRIE

Nº 113

2644

SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2019

O impacte ambiental mais significativo (Tabela 18Erro! A origem da referência não foi
encontrada.) advém da substituição de veículos convencionais por VE.
As medidas que pressupõem a instalação de PC não têm impacte direto nas emissões, tratandose sim de medidas essenciais para o reforço da confiança dos potenciais utilizadores na
tecnologia associada à ME, levando os mesmos a adquirir um VE.
Tabela 18 - Redução de emissões de CO2 nos anos de 2019-2024.
Convencionais
Alternativa
(ton CO2)
Elétrica (ton CO2)

Medida
Medida 1 – Atribuição de incentivo para a aquisição de veículos elétricos e de
pontos de carregamento – pessoas singulares
Medida 2 – Atribuição de incentivo para a aquisição de veículos elétricos e pontos
de carregamento – organizações do setor social, desportivo e recreativo
Medida 3 – Atribuição de incentivo para a aquisição de veículos elétricos e pontos
de carregamento - transportes coletivos de passageiros
Medida 4 – Atribuição de incentivo para a aquisição de veículos elétricos e pontos
de carregamento – empresas

Diferença
(ton CO2)

1319

611

708

83

39

45

28

13

15

835

387

448

Notas:
·
·

Nos cálculos das emissões foram utilizados FE do sistema electroprodutor e emissões especificas de CO 2/km dos VE
estimadas para cada um dos anos em que a medida tem impacte;
Foi considerado o impacte resultante da substituição de VCI por VE, quer nos casos de substituição direta (um VE substitui
um VCI);
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MODELO DE AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS

Tendo em vista a monitorização da implementação das medidas, é necessário definir um
conjunto de indicadores e respetivas metas que permitam avaliar, ao longo do tempo, a
execução de cada medida. Essa avaliação é essencial para corrigir eventuais desvios e, sempre
que necessário, rever a estratégia definida (Tabela 19).
Parte significativa da informação de avaliação dos indicadores poderá ser obtida por tratamento
de dados, uma vez que muitos dos investimentos a realizar já deverão contemplar sistemas de
informação e comunicação, que recolhem e transmitem dados de utilização. Para tal, deverá ser
salvaguardada a existência de acordos com as diferentes entidades beneficiárias e/ou com os
utilizadores finais que enquadrem, do ponto de vista legal, esta partilha de dados.
A um nível superior, uma equipa técnica poderá assegurar a coordenação geral e o
acompanhamento da execução do PMEA.
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Anual
Anual
Anual
Semestral

Número de veículos elétricos de transporte coletivo de passageiros incentivados
Número de pontos de carregamento incentivados
Número de veículos elétricos adquiridos
Quilómetros percorridos em soluções de sharing

Número de protocolos celebrados

Medida 10 - Atribuição de vantagens a utilizadores de veículos elétricos

Anual
Anual

Medida 16 - Atribuição de prémio a projetos inovadores no âmbito da mobilidade elétrica Número de empresas premiadas

Medida 17 - Desenvolvimento de programa para sensibilização da mobilidade elétrica
junto dos jovens

Quadro legislativopara serviços de sistema de rede com recurso a veículos elétricos

Medida 20 - Desenvolvimento de rede de carregamento de veículos elétricas em
infraestruturas e edifícios públicos

Medida 21 - Criação de quadro legislativo que permita soluções de: Vehicle-To-Grid e
Carregamento Inteligente

* Modo de Obtenção: Contagem (C), Inquérito (I), Estimativa (E), Tratamento de Dados existentes (TD)

Número de pontos de carregamento normal de acesso público

Medida 19 - Desenvolvimento de soluções de gestão partilhada da frota pública

C

TD

TD, E

I

C

C

C

C

C

C

C

TD

TD

I

I

C

TD

TD

TD

I

E

E

I

E

I

SREAT

SREAT / EGME

SREAT / EGME

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

EGME

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

Fonte de informação

Tratamento da
informação

SREAT

SREAT

SREAT

DRT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

SREAT

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT ***

SREAT

** SREAT - Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo

Anual

Anual

Semestral

Percentagem de veículos elétricos na renovação da frota pública (passageiros, carga, mistos) Anual
Percentagem de veículos da frota do GRA integrados na Plataforma

Medida 18 - Eletrificação da Frota Pública

FOMENTO DA ME NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL

Anual

Medida 15 - Instituição de Cidade modelo para a implementação de soluções inovadoras
Número de projetos implementados
de mobilidade elétrica

Número de ações de sensibilização

Anual

Número de projetos implementados

Número de ações de divulgação em meios de comunicação locais

Medida 14 - Instituição de Ilha modelo para promoção de soluções inovadoras de
mobilidade elétrica

Número de ações de divulgação em redes sociais

Anual

Anual
Anual

Número de visualizações por parte de utilizadores do portal/aplicação

Número de eventos públicos

Anual
Anual

Número de simulações com recurso ao simulador do portal/aplicação

Medida 13 - Organização de evento anual de divulgação e promoção da mobilidade
elétrica

Medida 12 - Elaboração e implementação do Plano de Comunicação da mobilidade
elétrica

Medida 11 - Desenvolvimento de aplicações tecnológicas para a promoção da mobilidade
elétrica

SENSIBILIZAÇÃO PARA A MOBILIDADE ELÉTRICA NA SOCIEDADE CIVIL

Anual

Percentagem de veículos elétricos introduzidos na frota das empresas

Medida 9 - Promover a introdução de veículos elétricos em diversos setores de atividade
Anual

Anual

Número de autarquias locais com planos municipais de mobilidade elétrica elaborados

Medida 8 - Acompanhamento técnico para a elaboração dos planos de mobilidade
elétrica municipais (PMEM)

Anual

Semestral

Números de pontos de carregamento normal interligado na EGME

Número de pontos de carregamento rápido

Semestral

Anual

Número de pontos de carregamento incentivados

Número de pontos de carregamento normal

Anual

Número de veículos elétricos de transporte coletivo de passageiros incentivados

E

Modo de
obtenção *

-

38

95

10

-

-

-

1

12

12

1 095

730

50% na renovação da frota

1

24

50% na renovação da frota

*** DRT - Direção Regional dos Transportes

5

33% na renovação da frota

50

-

-

-

5

36

36

2 190

1 460

30

19

94

16

118

2 551 000

1 568

150

300

10

10

30

30

474

19

Meta 2024

-

-

44

16

46

510 200

348

25

50

5

5

10

10

115

33% na renovação da frota

Meta 2020

Nº 113

Medida 7 - Desenvolvimento de redes complementares de carregamento de veículos
elétricos

Medida 6 - Implementação de rede pública de carregamento de veículos elétricos

INCENTIVOS NÃO FINANCEIROS

Medida 5 - Reforço de benefícios fiscais para proprietários e utilizadores de veículos
elétricos

Medida 4 - Atribuição de incentivo para a aquisição de veículos elétricos e pontos de
carregamento – empresas

Medida 3 - Atribuição de incentivo para a aquisição de veículos elétricos e pontos de
carregamento - transportes coletivos de passageiros

E

EO

TD

Anual

Anual

Número de veículos elétricos incentivados
Anual

Anual

Número de pontos de carregamento incentivados

Periodicidade da
recolha

Tabela 19 – Avaliação e monitorização das medidas.
Indicadores

Medida 2 - Atribuição de incentivo para a aquisição de veículos elétricos ligeiros e pontos Número de veículos elétricos ligeiros incentivados
de carregamento – organizações do setor social, desportivo e recreativo
Número de pontos de carregamento incentivados

Medida 1 - Atribuição de incentivo para a aquisição de veículos elétricos e de pontos de
carregamento – pessoas singulares

INCENTIVOS FINANCEIROS

INCENTIVOS

Medida
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SÍNTESE CONCLUSIVA

A evolução tecnológica tem vindo a permitir que a ME surja como uma alternativa aos modos de transporte
até agora convencionais, baseados em combustíveis fósseis, sendo que esta forma de mobilidade, aliada às
condições existentes na RAA, contribuirá para a descarbonização da economia açoriana.
Associado à adoção da ME, espera-se uma redução das emissões de GEE, resultado direto do recurso ao VE
- que apresenta emissões locais nulas - em detrimento do VCI. A diminuição destes poluentes ocorrerá, ainda,
devido ao aumento de expressão das fontes de energia renováveis e endógenas no sistema electroprodutor
dos Açores, e consequente redução do uso de combustíveis fósseis.
Ainda, inerentes à ME, estão as vantagens em termos de custos. Por um lado, os Açores tornar-se-ão
progressivamente independentes da volatilidade de preços dos combustíveis fósseis, por outro, a
materialização do PMEA irá promover uma redução da fatura energética para as empresas e famílias.
Neste sentido, a adoção do VE é adequada às necessidades da população açoriana. Na maioria das ilhas é
possível realizar um percurso de volta completa na periferia da ilha, sem recurso ao carregamento do VE,
com exceção de São Miguel e Pico, onde as simulações preveem ser necessário um carregamento parcial
adicional.
Acresce que a implementação da ME na realidade insular do arquipélago é viável. Atendendo às simulações
efetuadas, os sistemas electroprodutores têm capacidade para satisfazer o aumento de consumo de
eletricidade resultante da ME, sem necessidade de serem realizados novos investimentos.
Apesar da ME ser incontestavelmente benéfica, são vários os desafios com que a RAA se poderá deparar
aquando a sua implementação, sendo, por isso, necessário precaver os mesmos e encontrar medidas que
promovam o incentivo à ME. As medidas indicadas pelo presente plano materializam-se em incentivos de
natureza financeira, não financeira e fiscal, bem como medidas de sensibilização e de fomento da ME, tanto
junto da sociedade civil como da própria Administração Pública Regional.
Os incentivos de natureza financeira e fiscal prendem-se, essencialmente, com a aquisição de VE e unidades
de carregamento. Os incentivos de natureza não-financeira aglomeram várias ações que pretendem criar as
condições necessárias à adoção da ME, nomeadamente, a implementação de uma rede de acesso público,
apoio às autarquias na criação do plano municipal de ME e promoção de discriminação positiva dos
utilizadores de VE.
O PMEA contempla, ainda, medidas de sensibilização para a temática da ME, como a criação do portal da
ME, ações de divulgação e esclarecimento junto à sociedade civil, bem como o fomento de soluções de
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sharing e protocolos com municípios e empresas locais para soluções de estacionamento vantajosas para os
VE.
Finalmente, pretende-se que o PMEA garanta uma melhor sustentabilidade ambiental, quando, em
articulação inteligente com a rede elétrica, maximize as vantagens do consumo da energia produzida a partir
de fontes renováveis e endógenas, integrando-a de forma harmoniosa numa rede de PC, gerida por uma
plataforma inteligente que conecte os utilizadores, os operadores, os veículos e as infraestruturas.
O PMEA encontra-se alinhado com os objetivos estratégicos que se pretendem para a RAA, em termos
energéticos e ambientais, promovendo a eficiência energética, diminuindo as emissões de GEE, os custos e
a dependência energética externa, e consequentemente, melhorando a qualidade de vida das populações,
promovendo a descarbonização da economia açoriana, incrementando, paralelamente, a imagem dos Açores
como exemplo a seguir, no âmbito dos espaços insulares, em matéria de sustentabilidade.
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