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NOVO NISSAN

O CROSSOVER COUPÉ

Consumo combinado: 5,9 - 6,4 l/100 km. Emissões de CO2: 135 - 145 g/km.

 INTELLIGENT DISTANCE
CONTROL

SISTEMA INTELIGENTE 
ANTICOLISÃO

 PROPILOT PROPILOT ASSIST
(US & Canada only)

TECNOLOGIA 
PROPILOT

CÁMARA INTELIGENTE 
DE VISIÓN 3600

CÂMARA INTELIGENTE 
DE VISÃO 360º

VISITE UM CONCESSIONÁRIO E DESCUBRA O NOVO CROSSOVER COUPÉ 
DA NISSAN EQUIPADO COM AS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS.

Saiba mais em nissan.pt
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Quase de um dia para o outro (não foi bem, mas até parece...), eis que 
um tipo de cenário até aqui só conhecido dos filmes apocalípticos de 
Hollywood se torna dramaticamente real e o mundo, todo o mundo, se vê 
agora dominado pela ameaça de um vírus mortífero e global... 
A pandemia de COVID-19 em curso causada pela propagação do coronaví-
rus SARS-CoV-2 mudou o mundo e as nossas vidas no último mês, relegan-
do para segundo plano tudo o resto. E atingindo fortemente toda a ativi-
dade social e económica, numa extensão até aqui dificilmente imaginável. 
Sem poupar nada nem ninguém, incluindo, claro está, a indústria e o setor 
automóvel: fecho de fábricas, atividades e eventos anulados, transportes 
parados, ausência de procura, comércio suspenso, lançamentos adiados, 
funcionamento à distância, aposta na comunicação digital...
Uma nova realidade, cujo alcance e dimensão não pode deixar de impres-
sionar. E de preocupar. Até porque não há como prever, pelo menos nesta 
altura, quando e como irá regressar a (até aqui) normalidade. O presidente 
do conselho de administração de um dos principais grupos da indústria 
automóvel resumiu o momento atual nesta frase: “A maioria das nossas 
fábricas está a fechar. É provável que estas medidas sejam para durar. (...) 
Temos de estar preparados para viver com esta ameaça (coronavírus) por 
muito tempo – até que um medicamento ou vacina eficaz esteja disponí-
vel”...
Mesmo sem sabermos ainda quando isso será possível, é certo que a vida 
vai continuar depois de ultrapassada esta fase de ameaça e de incerteza. 
Por agora, a prioridade dos atores do mundo automóvel concentra-se no 
que mais importa: proteger as pessoas, ajudar a conter a disseminação do 
vírus, apoiar a sociedade no desafio sem precedentes que todos enfrenta-
mos. Ainda assim, vários desses atores dizem-se desde já apostados em 
preparar o futuro (esperemos) imediato, o que virá depois do fim desta 
crise, tal como resumiu o responsável máximo de outro importante cons-
trutor automóvel: “Sabemos como gerir situações difíceis, já enfrentámos 
outras crises muito graves e vencemos. (...) Estamos confiantes: há vida 
para lá do coronavírus”...
Ao contrário de outros, mais preocupados com aparições públicas fúteis e 
com “posts” sempre polémicos e quase sempre ofensivos, não pode dei-
xar de impressionar a constatação de que ainda há quem, mesmo num 
tempo tão difícil e incerto como este que hoje vivemos, prefira ser respon-
sável ao ponto de transmitir otimismo e esperança, relembrando que po-
demos sim – já que falamos aqui de mobilidade automóvel – estar parados, 
mas apenas em “ponto morto”, e que não vai demorar até retomarmos a 
marcha... 

Apenas em “ponto morto”...

editorial
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Lexus é a marca automóvel 
mais fiável
De acordo com um estudo de fiabi-
lidade da associação de defesa do 
consumidor DECO Proteste, basea-
do na experiência de mais de 43 mil 
condutores portugueses, entre 37 
marcas analisadas a Lexus é a marca 
automóvel mais fiável em Portugal. 
E esse estatuto estende-se a outros 
mercados europeus: além de Portu-
gal, consumidores na Bélgica, França, 
Itália e Espanha também destacaram 
a fiabilidade da marca “premium” do 
grupo Toyota; nesses países, e pelo 

segundo ano consecutivo, a Lexus 
é classificada em primeiro lugar em 
fiabilidade, com uma pontuação re-
corde de 97%. Os modelos Lexus NX 
300h, IS 300h e CT 200h também es-
tão entre os 10 modelos mais fiáveis 
nas suas respetivas categorias (SUV 
e carros familiares), com a marca a 
destacar que este é um reconheci-
mento da qualidade, durabilidade e 
fiabilidade no setor automóvel e na 
tecnologia de eletrificação híbrida da 
Lexus.

Peugeot 208: “Carro do Ano” na Europa
O novo Peugeot 208 foi eleito “Carro do Ano 2020” por um 
painel de 60 jornalistas europeus especializados na área au-
tomóvel. O júri destacou a gama de motores do novo 208, que 
permite aos clientes uma liberdade de escolha entre mecâni-
cas a gasolina, a diesel ou elétrica. O design e as tecnologias 
a bordo do Peugeot 208 também contribuíram para a vitória 
neste troféu europeu, o galardão mais cobiçado do setor. 6.º 
modelo Peugeot a conquistar o título de “Carro do Ano” na 
Europa, o novo 208 é já um best-seller, tendo registado desde 
o seu lançamento, em outubro passado, um total próximo das 
110.000 encomendas, 15% das quais foram para a versão 
elétrica, e-208.

Groupe PSA facilita 
compra e instalação de 
postos de carregamento
O Groupe PSA assume como uma das suas 
prioridades fundamentais proporcionar uma 
utilização fluida e fácil a todos os seus clien-
tes, tanto particulares como empresariais, in-
teressados em veículos elétricos ou híbridos 
plug-in. Nesse sentido, o grupo automóvel 
francês anuncia agora a escolha em cada país 
europeu de um parceiro recomendado para 
a instalação de postos de carregamento. Es-
tas parcerias abrangem todas as marcas do 
Groupe PSA e graças a elas os clientes terão 
acesso a um serviço dedicado para a compra 
e instalação dos seus postos de carregamen-
to, bem como apoio nas formalidades admi-
nistrativas, numa solução “one stop shop”, 
única e simples para os clientes, na qual tudo 
se processa através dos concessionários. O 
serviço integrado proposto pela PSA e pelos 
seus parceiros recomendados inclui soluções 
de carregamento aprovadas, um único ponto 
de contacto para todos os clientes, auditorias 
online, instalação dos postos de carregamen-
to por especialistas qualificados e serviços de 
“call center” e pós-venda.

atualidade



blueauto6

atualidade

Cupra estreia Formentor
Tal como esperado, a Cupra revelou no 
último mês em estreia mundial o For-
mentor, o primeiro modelo desenvol-
vido do zero pela marca desportiva da 
SEAT. Trata-se de um “crossover” de alta 
performance que combina o ADN distin-
tivo da marca Cupra com engenharia e 
design criados a pensar no futuro, pro-
metendo sofisticação, inovação e uma 
experiência de condução dinâmica e in-
tuitiva. Com uma carroçaria do tipo CUV, 
um segmento de mercado em cresci-
mento acelerado, o Formentor associa 
os benefícios da performance e estilo 
de um coupé desportivo às qualidades 
de um SUV compacto. O primeiro au-
tomóvel 100% Cupra será lançado no 

segundo semestre deste ano e estará 
disponível com dois grupos propulso-
res: uma unidade a gasolina 2.0 TSI so-
brealimentada, com potência total de 
310 cv (228 kW) e 400 Nm de binário; 
e também uma versão híbrida plug-in, 
que combina bloco a gasolina 1.4 TSI de 
150 cv (110 kW) com motor elétrico de 
115 cv (85 kW) alimentado por um pack 
de baterias de iões de lítio com 13 kW. 
Esta variante eletrificada do Cupra For-
mentor oferecerá um máximo de 245 
cv (ou 180 kW) de potência e 400 Nm 
de binário, anunciando um alcance de 
aproximadamente 50 km em modo ex-
clusivamente elétrico. As entregas terão 
início no último trimestre de 2020.

Hyundai Kauai Electric melhora autonomia
A Hyundai anunciou um aumento de 8% ou 35 km na autonomia do 
Kauai Electric, devido à aplicação de uma nova especificação nos pneus. 
Para a versão com a bateria de 39 kWh, a autonomia do SUV compac-
to 100% elétrico da marca sul-coreana aumentou de 289 km para 305 
km (de acordo com os procedimentos de teste WLTP), enquanto que a 
versão com bateria de 64 kWh viu a sua autonomia melhorada de 449 
km para 484 km. Os novos pneus Michelin Primacy 4 que equipam ago-
ra este modelo têm, diz a Hyundai, a vantagem de diminuírem o atrito 
em andamento, contribuindo para uma redução do consumo de energia 
sem comprometer a manobrabilidade do veículo. Como desenvolvimen-
to adicional, os clientes que encomendarem o Kauai Electric podem ago-
ra equipar o seu veículo com acessórios para transportar uma carga de 
tejadilho até um peso máximo de 100 kg.

Carregamento de 
veículos elétricos:
EDP reforça 
parceria com BP 
e Pingo Doce
Os clientes da EDP Comercial com cartão 
Poupa Mais que abasteçam nos postos BP 
vão poder poupar até 10 euros por mês 
na fatura de energia: por cada 40 litros de 
combustível acumulados mensalmente 
na BP, o cliente beneficia de um desconto 
automático de dois euros na fatura da EDP 
Comercial, até um máximo de 10 euros 
por mês. Para aderir, os clientes devem 
associar o cartão Poupa Mais ao contrato 
da EDP Comercial, através do site pou-
pamais.pt, da linha de apoio deste cartão 
ou nas lojas da EDP. Os benefícios desta 
campanha alargam-se também ao carre-
gamento de veículos elétricos nos postos 
de carregamento EDP instalados na BP, 
onde cada kWh carregado vale 3 pontos 
no cartão Poupa Mais. A componente de 
acumulação de pontos através dos car-
regamentos elétricos e a colaboração no 
alargamento da rede pública de carrega-
mento reforçam o empenho da EDP e da 
BP em contribuir para o desenvolvimento 
da mobilidade elétrica em Portugal.

6
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Hyundai IONIQ EV conquista prémio “Elétrico do Ano 2020”

Honda apresenta 
tecnologia e:PROGRESS
A Honda apresenta agora aquele que de-
fine como o primeiro serviço comercial de 
gestão de energia com tarifa flexível da 
Europa, especificamente adaptada aos 
proprietários de veículos elétricos. Este 
serviço estará disponível sob a nova marca 
“e:PROGRESS”, permitindo que os proprie-
tários de veículos elétricos carreguem as 
baterias do seu carro com uma utilização 
otimizada das energias renováveis e com 
a melhor relação custo-benefício-duração. 
Com chegada ao mercado prevista ainda 
para este ano (inicialmente apenas no Rei-
no Unido, seguindo-se depois a Alemanha 

e outros países europeus), o serviço vai 
disponibilizar um carregador, uma tarifa e 
um sistema de gestão, permitindo ainda 
que o utilizador carregue o seu veículo no 
momento mais económico, tendo em con-
ta a procura de energia na rede. Além de 
oferecer um conjunto exclusivo de benefí-
cios aos clientes, o serviço “e:PROGRESS” 
vai também ajudar a rede, dando apoio a 
uma gestão ativa do abastecimento, esta-
bilizando a procura de forma eficaz graças 
à utilização de fontes renováveis e ajudan-
do também a Honda a alcançar a sua meta 
de redução de CO2.

O Hyundai IONIQ EV venceu a categoria “Elétrico do Ano 2020” 
na 37.ª edição do concurso nacional Essilor Carro do Ano/Troféu 
Volante de Cristal. O IONIQ EV partilhou a candidatura na catego-
ria de “Elétrico do Ano” com o Audi e-tron Quattro e com o DS3 
Crossback E-Tense. Com esta vitória, o IONIQ EV sucedeu a outro 
modelo da marca, o Kauai EV, que no ano passado tinha ganho 
o título de “Ecológico do Ano 2019”; já em 2017 o IONIQ HEV ti-
nha sido igualmente galardoado com este prémio, fazendo assim 
com que a Hyundai conquiste agora pela terceira vez em quatro 
anos um prémio “Carro do Ano” com um veículo ecológico da sua 
gama. Este ano, pela primeira vez, o prémio “Ecológico do Ano” foi 
dividido em duas categorias: “Elétrico do Ano” e “Híbrido do Ano”, 
categorias vencidas pelo Hyundai IONIQ EV e pelo Toyota Corolla, 
respetivamente.

Toyota e Lexus: 
70% das vendas 
em Portugal 
são híbridos
No final de 2019, as vendas 
acumuladas a nível mundial de 
veículos eletrificados das mar-
cas Toyota e Lexus atingiram as 
15.023.571 de unidades. Desse 
total, 13.328.353 corresponde-
ram a veículos Toyota híbridos 
HEV, híbridos plug-in (PHEV) e a 
pilha de combustível (FCEV), sen-
do os restantes 1.695.218 veícu-
los híbridos da Lexus. As vendas 
de veículos eletrificados Toyota 
e Lexus continuaram a crescer 
no último ano. Na Europa, em 
2019 foram comercializados 
550.000 veículos eletrificados, 
representando 52% das vendas 
totais da Toyota e Lexus no velho 
continente. E em Portugal o cres-
cimento na venda de híbridos 
Toyota e Lexus foi de 10,5% em 
relação ao ano anterior, sendo a 
procura pelos híbridos no nosso 
mercado ainda superior à Euro-
pa: 69,9% das vendas de ligeiros 
de passageiros das duas marcas 
foram modelos com tecnologia 
híbrida.
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Nissan e Galp vão instalar 
20 novos pontos de carregamento rápido
A Nissan e a Galp con-
firmaram a assinatura 
de um protocolo que 
prevê a instalação no 
território português 
de 20 novos pontos de 
carregamento rápido 
para veículos elétricos. 
Essas novas estações 
de carregamento vão 
ser instaladas na Gran-
de Lisboa, Grande Por-
to e distritos de Braga, 
Leiria e Coimbra. A entrada em funcionamento do primeiro destes pontos de 
carregamento rápido vai ocorrer ainda durante o mês de março. Visto como um 
passo importante para ajudar a acelerar o desenvolvimento da mobilidade elé-
trica em Portugal, este acordo com a Nissan vem reforçar a rede de carregamen-
to rápido para veículos elétricos que a Galp já disponibiliza no nosso mercado. 
A parceria prevê ainda que os clientes Nissan aderentes ao cartão GalpElectric 
beneficiem durante os próximos dois anos de um desconto adicional de 15% na 
energia em toda a rede nacional de carregamento.

Breves
n A Mercedes-Benz alarga a oferta de 
modelos eletrificados na sua gama 
com o lançamento de três novos 
híbridos plug-in: CLA Coupé, CLA 
Shooting Brake e GLA.

n A Tesla deu já início às entregas 
do novo Model Y no mercado norte-
-americano.

n No último mês de fevereiro foram 
vendidos em Portugal um total de 
1586 veículos elétricos recarregáveis, 
dos quais 833 elétricos a bateria e 
753 híbridos plug-in.

n Prevista para 2022, uma variante a 
bateria do XC90 poderá ser o próximo 
modelo 100% elétrico anunciado pela 
Volvo.

n A nova geração do Kia Sorento 
estreia 2 motorizações eletrificadas: 
1 do tipo “full hybrid” e outra híbrida 
plug-in.

n O serviço de partilha de carros 
DriveNow Carsharing que a 
Brisa operava em Lisboa foi 
descontinuado.

n O governo alemão vai financiar a 
construção de uma fábrica destinada 
à reciclagem de baterias e motores 
dos veículos elétricos.

n A BMW confirmou o fim da 
produção do i8, o seu primeiro 
modelo híbrido plug-in.

n A Hyundai anuncia estar prestes 
a tornar-se no maior fornecedor de 
veículos zero emissões na Europa, 
com cerca de 80.000 unidades 
disponíveis em 2020, entre 100% 
elétricos e “fuel cell”.

n Depois do novo 500e, a Fiat poderá 
passar a produzir também uma 
versão 100% elétrica do Panda.

Foram já revelados os resultados do Prémio Essilor Carro do Ano / Volante 
de Cristal 2020, iniciativa da SIC Notícias e do jornal Expresso reconhecida 
como o mais importante prémio anual a nível nacional no setor automóvel. 
Composto por 19 jornalistas em representação de alguns dos mais impor-
tantes meios de comunicação social em Portugal, o júri ensaiou um total 
de 28 modelos a concurso naquela que foi a 37.ª edição do Prémio Essilor 
Carro do Ano / Volante de Cristal. E foi o Toyota Corolla a merecer a prefe-
rência da maioria dos jurados na ronda de votação final, onde este modelo 
defrontou outros seis finalistas – BMW Série 1, Kia XCeed, Mazda 3, Opel 
Corsa, Peugeot 208 e Skoda Scala –, tendo assim sido eleito Carro do Ano 
2020 em Portugal. A nova geração Corolla venceu ainda na categoria de 
Híbrido do Ano.

Toyota Corolla eleito “Carro do Ano” 
e “Híbrido do Ano” em Portugal



blueauto10

apresentação



blueauto10

apresentação

11blueauto

Caminho para a imortalidade
Para um carro que está no mercado há 13 anos, o Fiat 500 não mostra a sua idade. 
Pelo contrário, ainda tem muito para oferecer ao público, tanto que a marca italiana 
quer usá-lo para demonstrar um futuro mais verde. E depois do semi-híbrido, o 500 dá 
agora um grande salto tecnológico para se transformar em elétrico.

FIAT 500 ELECTRIC
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O 
Fiat 500 é um carro em evolução contínua. Como um 
camaleão, assume constantemente novas persona-
lidades, sem perder a identidade que adotou desde 
que chegou ao mercado em 2007. E apesar da sua 

idade ser uma raridade na indústria automóvel moderna, con-
tinua a ser uma boa base de trabalho para a criação de novos 
veículos que apontam para as necessidades do automobilista 
do futuro. E embora a Fiat tenha dado a impressão de chegar 
atrasada ao processo de eletrificação, este está a progredir ra-
pidamente: o já conhecido 500 Hybrid abre agora a porta para 
o 500 Electric, o regresso da marca italiana ao segmento dos 
carros elétricos, depois do Cinquecento Elettra de 1992 e do 
500e de 2007, este vendido exclusivamente na América do 
Norte. O 500 Electric já pode ser reservado online.
Por fora, o novo Fiat 500 Electric vai ser facilmente reconhecí-
vel pelo público e pelos seus fãs, mantendo as formas do 500 
tradicional. No entanto, a marca italiana aproveitou esta opor-
tunidade para criar um automóvel completamente diferente, 
com melhor aproveitamento do espaço interior, e conseguiu 
expandir a distância entre eixos em 20 mm, o comprimento em 
60 mm e a largura noutros 60 mm. Portanto, embora pareça 
igual por fora, o 500 Electric é maior que os modelos atuais, 
oferecendo mais espaço para os ocupantes dos bancos dian-
teiros (incluindo novos espaços para arrumação de objetos) 
graças a uma consola central menos intrusiva, enquanto os 
ocupantes dos bancos traseiros têm mais espaço para as per-

nas. A bagageira mantém os 185 litros de capacidade.
Em termos de infoentretenimento, os ocupantes podem con-
tar com um painel de instrumentos digital com sete polegadas, 
um ecrã tátil no tablier com 10,25 polegadas e integração com 
smartphones. Os sistemas de ajuda à condução incluem as-
sistência à travagem com deteção de peões e ciclistas, “cruise 
control” adaptativo com deteção de faixa e faróis com inten-
sidade adaptativa, sendo que alguns destes sistemas já per-
mitem ao 500 Electric ser considerado um automóvel de con-
dução autónoma com nível 2, uma novidade para automóveis 
neste segmento e com estas dimensões.
Aproveitando o crescimento das cotas do chassis e da car-
roçaria, a Fiat conseguiu instalar no novo 500 Electric uma 
bateria com capacidade de 42 kWh. Esta é uma bateria com 
dimensões mais próximas das usadas em veículos de segmen-
tos superiores, e deixa os concorrentes diretos a “milhas” de 
distância... Graças a esta bateria, a Fiat anuncia uma autono-
mia de nada menos que 320 km, já no ciclo WLTP, pelo que, 
dependendo do uso, o utilizador do 500 elétrico poderá passar 
entre uma e duas semanas sem necessitar de ligar o carro à to-
mada. Em termos de performance, a Fiat optou pela instalação 
de um motor de 87 kW, equivalente a 118 cv (o anterior 500e 
elétrico tinha 83 kW), que lhe permite acelerar rapidamente, 
não ficando muito longe dos valores de aceleração do despor-
tivo Abarth 595. O 500 Electric tem três modos de utilização, 
oferecendo ao condutor maior controlo sobre a eficiência ener-
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Graças à bateria de 42 kWh, a Fiat 
anuncia uma autonomia de nada 
menos que 320 km, já no ciclo 
WLTP!

gética: Normal, Range (condução com um só pedal e mais re-
cuperação da energia de travagem) e Sherpa (com reação do 
sistema ao estilo de condução, ajustando os parâmetros de 
uso da bateria e motor).
A bateria do novo 500 Electric pode ser recarregada completa-
mente em seis horas se optar pela instalação de uma “wallbox” 
caseira de 7,4 kW, mas como já vem equipado com um cabo 
trifásico pode recarregar a bateria num carregador público, 
com uma capacidade máxima de 85 kW. Nestas circunstâncias, 
a Fiat revela que o 500 só precisa de estar ligado durante cinco 
minutos para obter energia suficiente para percorrer 50 quiló-
metros, uma margem confortável para as necessidades diárias 
de um condutor que passa a maior parte do tempo no trânsito 
citadino. n
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Ford: todos os modelos europeus 
vão ser eletrificados

  Audi: mais modelos eletrificados
A Audi reafirma a aposta na eletrificação da sua gama, anun-
ciando agora que até final deste ano passará a oferecer nada 
menos do que 5 modelos 100% elétricos e um total de 12 
modelos híbridos plug-in (PHEV). Mais de metade dos mode-
los em produção pela marca alemã estarão assim disponíveis 
também numa variante PHEV. E a expansão da gama eletrifi-
cada na oferta Audi irá, já se sabe, continuar nos próximos 
anos, com o fabricante a antecipar que até ao ano 2025 co-
mercializará um total de 30 modelos eletrificados, dos quais 
cerca de 20 serão veículos totalmente elétricos. A par do re-
forço da sua ofensiva elétrica, a marca de Ingolstadt acaba 
de anunciar como novidade versões desportivas “S” para os 
modelos elétricos e-tron e e-tron Sportback, novas versões 
que se destacam pela maior potência e dinâmica de condu-
ção, passando a ser os primeiros automóveis elétricos de 
produção em série a disporem de três motores (dois deles 
no eixo traseiro). O Audi e-tron S tem chegada ao mercado 
nacional prevista para o 2.º semestre deste ano.

Pela primeira vez, dois dos três finalistas 
ao título de “World Car of the Year” são de 
uma mesma marca: o Mazda CX-30 e o Ma-
zda 3 disputam o reputado título deste ano 
com o Kia Telluride. O vencedor do prémio 
Carro Mundial do Ano 2020 (atribuído por 
um painel composto por dezenas de jorna-
listas especializados, em representação de 
25 países) deveria ser conhecido em abril 
próximo no decorrer do salão automóvel 
de Nova Iorque, mas o adiamento deste 
certame faz com que o anúncio final tenha 
agora de ser reagendado. Um dos finalistas, 
o Mazda 3 está também no “top 3” para o 
galardão 2020 de “World Car Design of the 
Year”, uma das categorias temáticas a con-
curso. Nestas categorias, destaque para a 
presença entre os finalistas de vários mo-
delos elétricos: Kia Soul EV e Mini Electric 
estão entre os finalistas ao título de Carro 
Urbano do Ano; o Mercedes-Benz EQC con-
corre a Carro de Luxo do Ano; e o Porsche 
Taycan destaca-se como candidato a Carro 
do Ano nas categorias Luxo, Performance e 
Design. O português Carlos Tavares, CEO do 
Grupo PSA, foi eleito Personalidade do Ano 
nos World Car Awards 2020.

Carro Mundial do Ano: os finalistas
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Vem aí o Porsche 
Taycan Cross Turismo

Grupo BMW acelera 
eletrifi cação a partir de 2021
No fi nal do próximo ano as linhas de montagem do Grupo 
BMW estarão já a produzir em série 5 diferentes modelos 
com motorização elétrica integral, com os anunciados BMW 
iX3, iNEXT e i4 a juntarem-se então ao BMW i3 e ao Mini 
Electric. Com isso, o grupo alemão espera conseguir dar res-
posta ao aumento da procura por motorizações elétricas, 
que em 2021 deverá duplicar comparativamente a 2019. 
Uma procura que irá disparar nos anos seguintes, antecipa 
a BMW, que estima para o período entre 2021 e 2025 um 
aumento anual de 30% na venda de veículos eletrifi cados, 
com o construtor a anunciar para 2023, de modo a acom-
panhar esse crescimento, nada menos do que 25 modelos 
eletrifi cados, mais de metade dos quais serão carros 100% 
elétricos. E essa aposta estratégica, bem como a necessida-
de de reduzir o tempo de desenvolvimento de novos mode-
los, faz com que o Grupo BMW tenha agora confi rmado que 
se prepara para eliminar até 50% dos sistemas de propul-
são tradicionais já a partir de 2021, a favor de novos siste-
mas eletrifi cados. Outra novidade BMW é a notícia de que 
a próxima geração do Série 7 estará disponível com várias 
motorizações, incluindo uma variante híbrida plug-in e uma 
variante 100% elétrica.

Depois da estreia do Taycan, o próximo modelo 100% 
elétrico a lançar pela Porsche vai mesmo ser a versão de 
produção baseada no protótipo Mission E Cross Turismo. 
A marca desportiva alemã confi rmou já o nome: vai cha-
mar-se Taycan Cross Turismo. Anunciando-se como um 
modelo “cross utility vehicle” (CUV) derivado do Taycan, 
o segundo automóvel elétrico a bateria da Porsche é es-
perado até fi nal deste ano. Seguir-se-á depois – também 
já se sabe – a nova geração do SUV compacto Macan, 
que será também um modelo exclusivamente elétrico e 
que deverá ver a luz do dia já em 2022. Confi rmando o 
sucesso de encomendas que está a registar com o Tay-
can, a Porsche antecipa que no ano 2025 metade das 
suas vendas poderão ser modelos eletrifi cados.
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Vem aí o veículo elétrico “low cost”
Depois do sucesso do Renault Zoe, ficava no ar a pergunta “para quando 
um Dacia elétrico?”. Agora, a divisão mais económica da marca francesa 
mostra como vai ser o seu primeiro carro 100% elétrico, com estreia 
marcada para 2021.

DACIA SPRING ELECTRIC



blueauto16

novidade

Vem aí o veículo elétrico “low cost”
Depois do sucesso do Renault Zoe, ficava no ar a pergunta “para quando 
um Dacia elétrico?”. Agora, a divisão mais económica da marca francesa 
mostra como vai ser o seu primeiro carro 100% elétrico, com estreia 
marcada para 2021.

DACIA SPRING ELECTRIC

17

C
onhecida como a marca “low cost” da Renault, a 
Dacia tem feito sucesso entre um segmento de 
condutores que só querem um automóvel que 
seja confortável, económico e fiável. O preço mais 

elevado dos carros elétricos poderia fazer destes uma es-
colha estranha para a Dacia, mas não falta quem pergunte 
“quando é que a Dacia vai fazer um carro elétrico?”, até 
porque a Renault tem preferido criar este tipo de veículos 
nos segmentos citadinos. E a resposta será em 2021, com 
um modelo que deverá ser derivado do “showcar” Spring 
Electric, carro que ainda foi mostrado como protótipo, mas 
que está já muito perto do que será o modelo de produção.
O Dacia Spring Electric foi concebido para ser um auto-
móvel acessível ao grande público que apenas neces-
sita de se deslocar na cidade. A marca romena filial da 
Renault ainda não divulgou a capacidade total (o recen-
temente anunciado Twingo Z.E. tem 22 kWh), mas basta 
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algo que mantenha o carro leve e que permita ao seu utili-
zador fazer a sua vida diária sem necessitar de ligar cons-
tantemente o carro à corrente, em vez de uma bateria de 
grandes dimensões com uma autonomia desmesurada. 
Ainda assim, o Dacia elétrico deverá ter uma autonomia 
acima dos 200 quilómetros, o que lhe deve garantir ener-
gia para uma semana inteira.
Ao manter uma bateria compacta, a Dacia também ga-
rante um automóvel citadino que seja espaçoso e con-
fortável para as suas dimensões. O Spring Electric vai ter 
espaço suficiente para quatro adultos, com um sistema 
de infoentretenimento (semelhante ao R-Link da Renault) 
oferecendo acesso a vários serviços de mobilidade. O 
novo carro elétrico deverá contar com elementos decora-
tivos semelhantes aos de um SUV (tal como a Dacia já faz 
com o Sandero Stepway) e faróis LED com efeitos visuais, 
fortalecendo a sua identidade como carro elétrico. n
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Toyota Mirai testado 
pelo Parlamento Europeu
O potencial dos veículos FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles) como solução de 
mobilidade, sobretudo para uso intensivo e no caso de veículos elétricos que 
percorrem longas distâncias, ganha cada vez mais atualidade. Agora, numa 
iniciativa destinada a promover o hidrogénio e a pilha de combustível nos 
mercados europeus, um Toyota Mirai integrou durante 15 dias a frota do Par-
lamento Europeu: entre 2 e 16 de março os membros do Parlamento Euro-
peu tiveram assim oportunidade de testar este inovador veículo elétrico zero 
emissões movido a hidrogénio da Toyota, tendo-o conduzido na área de Bru-
xelas e em viagens entre Bruxelas e Estrasburgo. Ao testar o Mirai a pilha de 
combustível, o Parlamento Europeu pretendeu apoiar o seu pedido feito aos 
vários países membros para adotarem veículos com zero emissões e a res-
petiva infraestrutura alternativa de reabastecimento.

Novo Kuga, o Ford mais eletrificado de sempre
Prestes a chegar ao mercado europeu, o novo Kuga anuncia-se desde 
já como o modelo Ford mais eletrificado de sempre, oferecendo numa 
mesma carroçaria, além de motores EcoBlue (diesel) e EcoBoost 
(gasolina), tecnologias de propulsores “mild-hybrid”, “full-hybrid” 
e híbrido “plug-in”: o Kuga Plug-In Hybrid e o Kuga EcoBlue Hybrid 
(mild-hybrid de 48 V) introduzem, pela primeira vez, propulsores ele-
trificados na gama Kuga e estarão disponíveis logo no lançamento, 
ainda este ano; o Kuga Hybrid, um “full-hybrid” autorecarregável, 
será lançado pouco depois. Com a Ford a prometer que a avançada 
tecnologia plug-in hybrid do Kuga vai permitir a este novo modelo 
oferecer a melhor eficiência em termos de consumos de combustível, 
emissões de CO2 e autonomia de condução totalmente elétrica de 
qualquer SUV do segmento médio: dotada de capacidade de condu-
ção totalmente elétrica, a versão híbrida recarregável do novo Kuga 
anuncia-se apta a cumprir até 72 km (NEDC) no modo zero emissões.

Honda aposta 
na conectividade
A Honda anunciou que todos os seus futuros mo-
delos a lançar na Europa estarão equipados com 
tecnologias avançadas de conectividade. Exem-
plos práticos dessas novas funcionalidades são 
o aplicativo “My Honda+” e o assistente pessoal 
Honda com inteligência artificial, já disponíveis 
no novo modelo elétrico Honda-e, bem como nos 
novos Jazz e Jazz Crosstar. No caso do Honda-e, 
estas tecnologias de nova geração permitem 
manter o proprietário conectado remotamente ao 
veículo, incluindo a possibilidade de fechar os vi-
dros, abrir a tampa de carregamento e trancar ou 
destrancar o veículo à distância. Bem como ace-
der a uma função de controlo remoto da bateria e 
a um organizador de planeamento, que monitori-
za o estado de carga das baterias e permite iniciar 
ou pausar o carregamento à distância. Os horá-
rios de carregamento também podem ser progra-
mados, por exemplo de modo a que a operação 
ocorra quando estiverem disponíveis as tarifas de 
energia mais económicas.
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der a uma função de controlo remoto da bateria e 
a um organizador de planeamento, que monitori-
za o estado de carga das baterias e permite iniciar 
ou pausar o carregamento à distância. Os horá-
rios de carregamento também podem ser progra-
mados, por exemplo de modo a que a operação 
ocorra quando estiverem disponíveis as tarifas de 
energia mais económicas.
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ID.4 é o primeiro SUV elétrico da VW

Touareg R é o híbrido mais potente

A
ntecipando a estreia internacional do 
ID.4 até ao final deste ano, a Volkswa-
gen divulgou os primeiros dados sobre 
o seu segundo automóvel elétrico (logo 

a seguir ao ID.3, que vai chegar no verão) e o seu 
primeiro SUV do género. O novo modelo da gama 
ID promete ser mais versátil, para uso familiar.
O ID.4 vai usar a mesma plataforma, a MEB. Com 
o conjunto de baterias montado no patim e o mo-
tor instalado sobre o eixo traseiro, espera-se que 
tire bom partido da elevada distância entre eixos 
para oferecer um habitáculo espaçoso, que inclui 
um sistema de infoentretenimento fácil de utilizar, 
com comandos táteis ou de voz intuitivos. A sua 
forma foi alvo de um apuro aerodinâmico que de-
verá ser uma ajuda importante para atingir a auto-
nomia projetada de 500 quilómetros.
No lançamento, o ID.4 vai estar disponível ape-
nas com tração traseira, mas depois vai ganhar 
também variantes de tração traseira. Como usa a 
mesma base do ID.3, espera-se que use também 
as mesmas variantes de bateria com 45, 58 ou 77 
kWh, e potência total entre 93 e 150 kW (equiva-
lente a um valor de 126 a 204 cv). A bateria da 
plataforma MEB pode ser carregada com corrente 
alterna, trifásica ou contínua, a uma capacidade 
máxima de 100 kW, aqui acumulando energia su-
ficiente para 290 km em apenas meia hora. n

Pela primeira vez, o Volkswagen Touareg pas-
sa a estar disponível com um motor híbrido 
plug-in. Mas esta não se trata de uma simples 
versão de baixo consumo, pois a marca apro-
veitou este sistema para servir como cartão 
de visita da versão desportiva Touareg R. Se-
melhante ao Cayenne E-Hybrid, combina um 
V6 turbo a gasolina com um motor elétrico 
montado na traseira, junto à bateria de 14,1 
kWh, para uma potência total combinada de 
462 cv. O Touareg R pode funcionar até 140 
km/h em modo completamente elétrico, e o 
condutor pode controlar o uso da bateria se-
lecionando entre dois modos diferentes, E-
Mode e Hybrid, monitorizando a carga no ecrã 
tátil de 15 polegadas.

estreia
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novos modelos

Um nível acima
Há mais de 40 anos que o Golf GTI é o símbolo do automóvel desportivo 
que todos podem conduzir, mas em breve poderá ter que passar a coroa 
de topo de gama ao Golf GTE, que ganha um novo impulso nesta nova 
geração, com 245 cv de potência para explorar sem sentimento de culpa.

VOLKSWAGEN 
GOLF GTE

O 
Volkswagen Golf é reconhecido 
há várias gerações pelas suas 
características como automóvel 
familiar, efetivamente criando a 

forma moderna deste segmento ao com-
binar uma prática carroçaria compacta de 
dois volumes com o interior espaçoso de 
uma berlina e a imagem de qualidade da 
tecnologia alemã. Mas há sempre um ingre-
diente passional, e no caso do Golf é a sua 
gama desportiva, que também não podia 
faltar nesta nova geração. E a VW não quer 
deixar qualquer hipótese para o público di-
zer que falta alguma coisa, propondo nada 
menos que três versões de alta performan-
ce: a tradicional GTI, a GTD com motor die-
sel e a agora obrigatória variante híbrida, 
com o nome Golf GTE.
O primeiro Golf GTE foi lançado em 2014 

e tornou-se uma alternativa interessante 
em comparação ao GTI, com uma entrega 
diferente de potência e um comportamen-
to interessante mesmo com o peso extra 
da bateria. Agora, o GTE deixa o GTD para 
trás (este consegue retirar 200 cv do 2.0 
TDI) e pretende lutar de igual para igual 
com o seu irmão, e pela primeira vez tem 
a mesma potência máxima de 245 cv. Mas 
enquanto o Golf GTI precisa de um motor a 
gasolina de 2 litros para atingir este valor, o 
GTE só necessita de um motor 1.4 TSI com 
150 cv para servir como base. Este trabalha 
em conjunto com um motor elétrico de 85 
kW, para chegar até aos 245 cv, enquanto 
o binário é superior, atingindo os 400 Nm 
contra os 370 do GTI a gasolina. Na prática, 
e embora a Volkswagen ainda não tenha di-
vulgado dados de performance, antecipa-se 
que o GTE seja mais rápido nos arranques e 
na aceleração até aos 100 km/h.
A outra grande vantagem é que, em circula-
ção normal, o GTE é sempre mais ecológico. 
Graças à redução da resistência aerodinâ-
mica, a uma caixa de dupla embraiagem 
com seis relações concebidas para tirar par-
tido do sistema híbrido e, o mais importan-
te, a uma bateria recarregável de 13 kWh, a 
VW anuncia uma autonomia de até 60 qui-
lómetros em modo exclusivamente elétrico. 
Além disso, o carro alemão consegue fun-
cionar sem o motor de combustão em velo-
cidades até 130 km/h, ou seja, mesmo em 
autoestrada não é necessário fazer barulho 
nem emitir gases a partir do escape. n
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A VW anuncia para o GTE uma autonomia até 60 km 
em modo exclusivamente elétrico.

blueauto
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fiscalidade

EM 2020 VALOR MANTÉM-SE NOS 3000€

Prosseguindo a aposta no fomento da mobilidade elétrica, em linha com as 
metas de redução das emissões, o Estado português volta a prever para o ano 
fi scal de 2020 a atribuição através do Fundo Ambiental (fundo tutelado pelo 
Ministério do Ambiente que tem por fi nalidade fi nanciar políticas ambientais de 
apoio ao desenvolvimento sustentável) de um incentivo à aquisição de veículos 
automóveis 100% elétricos.

A 
medida estava já anunciada pelo Governo e foi agora 
ofi cializada através da publicação em Diário da Repú-
blica do Despacho n.º 3169/2020, que regulamenta 
a atribuição do “incentivo pela introdução no consu-

mo de veículos de baixas emissões” (é essa a designação ofi -
cial) previsto para este ano. Desse documento, destaque para 
a manutenção do valor unitário de 3.000€ a que se podem 
candidatar pessoas singulares que adquiram um veículo elé-
trico novo, bem como para o reforço da dotação global deste 
incentivo, que sobe para os quatro milhões de euros (mais um 
milhão do que no ano anterior).

Benefi ciários e condições
O incentivo é devido pela introdução no consumo em todo o 
território nacional de um veículo ligeiro de passageiros ou de 
mercadorias 100% elétrico novo cujo primeiro registo tenha 
sido feito em nome do candidato a partir de 1 de janeiro de 
2020. São elegíveis pessoas singulares e pessoas coletivas 
(cujo ramo de atividade não seja o comércio de automóveis). 
Os benefi ciários fi cam obrigados, após receção do incentivo, 
a manter a posse do veículo por um período não inferior a 24 
meses a contar da data de aquisição. Aos benefi ciários fi ca 
também vedada a possibilidade de exportarem os veículos que 
tenham sido objeto deste incentivo.

Incentivo à aquisição 
de veículos elétricos

3000€ para pessoas singulares, 
2000€ para empresas
Para os ligeiros de passageiros, o incentivo pela introdução no 
consumo de veículos de baixas emissões é traduzido na forma 
de atribuição de unidades de incentivo no valor de 3.000€ (três 
mil euros) no caso de pessoas singulares e de 2.000€ (dois mil 
euros) no caso de pessoas coletivas; está previsto um limite 
máximo de 700 incentivos para pessoas singulares e de 300 
incentivos para pessoas coletivas, sendo os mesmos atribuí-
dos de acordo com a data e hora de submissão do pedido de 
incentivo. Para os veículos ligeiros de mercadorias, o incentivo 
é também de 3.000€ (três mil euros), sendo atribuído um limi-
te máximo de 300 unidades.
A dotação global é de 4.000.000€ (quatro milhões de euros) e 
prevê ainda incentivos à aquisição de bicicletas, motociclos de 
duas rodas e ciclomotores elétricos (50% do valor de aquisi-
ção, até ao máximo de 350€).

Só para veículos até 62.500€
O número de unidades de incentivo a atribuir ao mesmo bene-
fi ciário está limitado a 1 (uma) se o benefi ciário for uma pessoa 
singular e a 4 (quatro) no caso de ser pessoa coletiva, poden-
do no entanto o mesmo benefi ciário usufruir de incentivos de 
mais do que uma categoria em simultâneo.

€€€€
€€€€€€€

€€
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São elegíveis veículos introduzidos no consumo por meio de 
aquisição ou contrato de locação fi nanceira celebrada após 1 
de janeiro de 2020 e com a duração mínima de 24 meses. O 
custo fi nal de aquisição não pode ser superior a 62.500€ (ses-
senta e dois mil e quinhentos euros).

Candidatura online
O processo de candidatura ao incentivo mantém-se igual aos 
anos anteriores: o pedido de atribuição de incentivo deve ser 
apresentado através do formulário disponível no site do Fun-
do Ambiental (www.fundoambiental.pt). O preenchimento 
desse formulário tem de ser acompanhado de toda a docu-
mentação, tanto do requerente (no caso de pessoa singular: 
cópia de documento de identidade e identifi -
cação fi scal; certidão de não dívida perante 
Finanças e Segurança Social, ou então au-
torização para consulta da situação tribu-
tária e contributiva; e número de identifi -
cação bancária) como do veículo (fatura 
de aquisição ou cópia do contrato no 

caso de se tratar de um veículo adquirido em locação fi nan-
ceira, situação em que o candidato deve ainda fazer prova de 
que já está na posse do veículo); sendo o requerente pessoa 
coletiva, há que juntar também cópia de certidão de registo 
comercial ou código de acesso à certidão permanente, bem 
como identifi cação dos representantes da sociedade com po-
deres para a obrigar.
As candidaturas deverão ser submetidas até 30 de novembro.
Se o pedido for deferido e reconhecido o direito ao incentivo 
(o que acontece se ainda não tiver sido atingido o número má-
ximo de incentivos), o benefi ciário será notifi cado por correio 
eletrónico, sendo o pagamento do incentivo efetuado então 
por transferência bancária. 

€€€
auto

€
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novos modelos

DS 9 E-TENSE
Uma nova tradição

N
os últimos anos, as marcas francesas desaparece-
ram do segmento de luxo, deixando-o nas mãos dos 
alemães e dos japoneses. Entretanto, a Citroën res-
suscitou o nome DS como marca separada, basean-

do todos os seus modelos em tecnologia já existente, mas 
com acabamentos mais requintados. Ainda assim, faltava 
algo, uma espécie de nau-capitânia, um verdadeiro modelo 
de luxo, mais tradicional...
Finalmente, a DS tem um verdadeiro automóvel deste género, 
o DS 9, que chega ao mercado mundial até ao final do ano. 
Comparativamente ao mais irreverente DS 7 Crossback, com 
quem partilha a versátil plataforma técnica EMP2, tem uma 

Para ser uma verdadeira marca de luxo, a DS precisava de um veículo nobre, espaçoso, 
com um nível superior de conforto. Mas de uma coisa a marca francesa não abdica, 
usando um moderno sistema híbrido em vez de um tradicional V6 ou V8.

aparência bem mais tradicional, com a forma de uma berlina 
de três volumes. A plataforma foi aumentada para oferecer 
uma distância entre eixos de 2,9 metros e um comprimento 
de 4,93 metros. Com todo este tamanho, a DS oferece um 
nível superior de conforto, com bancos traseiros individuais 
DS Lounge e acabamentos da linha DS Inspirations. O con-
forto é complementado pela suspensão ativa, que adapta o 
funcionamento dos amortecedores com base nos sensores 
e radares que normalmente são usados apenas para detetar 
objectos.
Ao invés de um nobre motor de grandes dimensões, mesmo 
o DS 9 continua a usar a combinação do motor 1.6 turbo com 
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O DS 9 continua a usar a 
combinação do motor 1.6 turbo 
com um motor elétrico de 80 kW, 
para um total de 225 cv.

DS 9 E-TENSE

um motor elétrico de 80 kW, para um total de 225 cv. Graças à 
bateria de 11,9 kWh, pode circular em modo completamente 
elétrico, sem emissões poluentes, e usar uma “wallbox” de 
7,4 kW para recarregá-la em apenas hora e meia. Mas, no fu-
turo, vão surgir versões mais potentes e com bateria maior, 
uma de 250 cv e outra de 360 cv, no topo de gama, com tra-
ção às quatro rodas e um motor elétrico em cada eixo. n
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60 km

13,3%

2022

3.º

400.000
A variante híbrida 

plug-in disponível na 
nova geração do Skoda 
Octavia permite, diz a 

marca, uma autonomia 
em modo elétrico até 
60 km em ciclo WLTP.

13,3% dos automóveis matriculados 
na Europa em janeiro foram veículos 

eletrificados.

Ano no qual a Honda deverá lançar o seu segundo modelo 
100% elétrico.

A Hyundai Portugal alcançou em fevereiro 
o Top 3 na venda de veículos eletrificados no 

mercado das marcas generalistas, com as 159 
unidades eletrificadas entregues a representarem 

uma quota de mercado de 10,5%.

À imagem do que já faz a Tesla, também a Porsche anuncia agora o lançamento 
de uma rede de carregamento elétrico no destino, disponível gratuitamente 

para os utilizadores de veículos elétricos e híbridos da marca desportiva: a rede 
“Porsche Destination Charging” estará disponível em toda a Europa e até final 

deste ano contará com um total de 2000 estações de carregamento, acessíveis 
em hotéis, aeroportos, museus, centros comerciais e outros locais parceiros.

Os quase 400.000 carros que a SEAT 
exportou em 2019 da sua fábrica em 

Martorell, colocados verticalmente, criariam 
uma coluna de cerca de 577 quilómetros, 
o suficiente para ultrapassar a exosfera e 

alcançar o espaço exterior.

89%

2000

A sustentabilidade é um pilar central da estratégia corporativa da Audi. 
Um exemplo prático: agora, e pela primeira vez, até 89% do tecido 

utilizado no revestimento dos bancos da quarta geração do A3 é feito de 
garrafas de plástico recicladas, que são transformadas em fios através 

de um elaborado processo de produção.

em números...

1.000.000
A Tesla já ultrapassou a marca de 1 milhão de carros 

produzidos.
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111.112
Durante o ano de 2019 foram abatidos 111.112 Veí-

culos em Fim de Vida (VFV) em território nacional, dos 
quais 86.739 foram entregues em centros de abate da 

rede Valorcar.

O Grupo Volkswagen tem como novo objetivo a 
alcançar até 2029 o lançamento de um total de 75 

modelos elétricos e de 60 modelos com tecnologia 
híbrida recarregável.

+1.3 g/km

3 a 5 minutos

-2%

1/3

18

De acordo com dados estatísticos recentemente revelados, 
em 2019 o volume médio de emissões CO2 com origem nos 
veículos novos vendidos na Europa atingiu as 121,8 g/km, o 

que significa um aumento de 1,3 g/km no último ano.

É o tempo aproximado que leva a abastecer o depósito de 
hidrogénio do Toyota Mirai a pilha de combustível, modelo que 

proporciona o mesmo nível de autonomia dos veículos com 
motores de gasolina.

A Nissan diz que 1 em cada 3 automóveis 100% elétri-
cos a circular em Portugal são modelos da marca: um 

Nissan LEAF ou uma Nissan e-NV200.

Empenhada na eletrificação de todos os seus futuros veículos 
de passageiros, a Ford vai introduzir na Europa 18 modelos 

eletrificados antes do final do próximo ano. Um deles é o Mus-
tang Mach-E, já disponível para pré-reserva nalguns mercados 
europeus e cujas primeiras entregas em Portugal estão previs-

tas a partir de 2021.

34.400€
O Mini Electric já está à venda no mercado português, com 

preços anunciados partir de 34.400€.

A BMW apresentou uma nova 
geração de jantes especificamente 

destinadas aos seus novos 
modelos elétricos (vão começar 

por equipar, ainda este ano, o iX3), 
cujas características de maior 

eficiência aerodinâmica e menor 
peso permitem reduzir o consumo 
energético em 2%, beneficiando 
assim a autonomia (+10 km de 
autonomia máxima, no caso do 

BMW iX3).

75 + 60
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Em forma
Dentro da Mercedes, o Classe E pode ser uma das “caras” mais reconhecidas, mas 
já estava a precisar de um “lifting”, uma renovação que chega agora, acompanhada 
de novos acessórios que tornam o clássico carro alemão mais ecológico.

D
urante o verão, se passar em frente a um conces-
sionário da Mercedes-Benz, a primeira coisa que vai 
notar é que o Mercedes Classe E estará diferente. 
Ainda vai ser familiar, mas ganha um novo estilo que 

lhe dá uma aparência distinta do que era habitual. Este novo  
“restyling” dá um visual mais agressivo à versão de entrada, 
com uma grelha desportiva da linha de equipamento Avantgar-
de, enquanto a variante All-Terrain fica mais parecida com um 
verdadeiro SUV.
Mas nos dias de hoje não basta mudar o visual para um car-
ro ficar mais moderno. Esta renovação da gama Classe E vem 
acompanhada de novos motores, que deixam praticamente 
toda a gama do modelo alemão com algum grau de eletrifica-
ção. Os já conhecidos híbridos plug-in E 300e e E 300de (cada 
um deles com 320 cv de potência máxima) continuam disponí-
veis, tanto na berlina como na carrinha, em variantes de tração 

MERCEDES CLASSE E

traseira ou integral, num total de sete derivações. Mas agora 
ganham a companhia de novas variantes com tecnologia EQ 
Power, usando uma bateria de 48 volts como auxiliar em ace-
lerações.
No E 200 a gasolina, com motor de quatro cilindros, 2 litros e 
272 cv de potência, a bateria de 48 volts fornece 15 kW (24 
cv) e 180 Nm de força adicional (também disponível no E 450 
com 3 litros e seis cilindros). A variante desportiva AMG E 53, 
que também usa o motor 3.0, mas com 435 cv, beneficia do 
mesmo sistema, adicionando 16 kW e 250 Nm em aceleração 
desde baixa rotação. O Classe E ganha ainda novos sistemas 
de assistência à condução, incluindo detetor de mãos no vo-
lante e uma câmara de 360 graus com visibilidade melhorada 
em manobras. O sistema de infoentretenimento MBUX inclui 
dois ecrãs contínuos (painel de instrumentos e consola cen-
tral). n
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Mobilidade automóvel a 20 euros por mês
O Grupo PSA foi dos primeiros grandes construtores mundiais de 
automóveis a oferecer um serviço de partilha de veículos, e agora 
cria o seu primeiro automóvel construído para ser partilhado, o 
Citroën Ami, que até pode ser conduzido sem carta, por um preço 
que começa nos 20 euros por mês.

CITROËN AMI

A
ntecipando que, um dia, não vai haver espaço nas 
cidades para todos sermos proprietários de um au-
tomóvel, o Grupo PSA já criou a rede de partilha de 
veículos “Free2Move”, com a qual um condutor pode 

aceder a vários serviços para ter acesso a um automóvel sem 
muitos dos custos associados. Faltava ainda um carro que cor-
respondesse exatamente às necessidades do habitante das ci-
dades do futuro...
E agora o construtor francês já tem um veículo do género, res-
suscitando o nome Citroën Ami, agora sob a forma de um veícu-
lo perfeitamente adaptado para a cidade, permitindo ao condu-
tor conduzir um carro a baixo preço, sem fazer poluição, e que 
nem sequer precisa de carta de condução.
O novo Citroën Ami é um veículo 100 por cento elétrico, com-
pacto para fazer frente ao trânsito citadino, com espaço para 
duas pessoas. Com uma bateria de lítio de 5,5 kWh, tem autono-
mia suficiente para percorrer 70 quilómetros e só necessita de 
três horas para ser recarregado numa tomada caseira de 220 
volts, mas também pode ser usada uma “wallbox” ou um car-
regador público. A sua velocidade está limitada a 45 km/h, pelo 
que é considerado legalmente um quadriciclo, para o qual não 

é precisa estar habilitado para conduzir. Desta forma, apela a 
um segmento populacional jovem que, como quase não sai dos 
centros urbanos, nem se preocupa em obter a carta de condu-
ção (e até um jovem de 16 anos pode conduzir um).
O Ami só tem espaço para o condutor e um passageiro, mas tam-
bém não é preciso mais: é que, na prática, foi concebido para ser 
usado individualmente. As suas dimensões, com apenas 2,4 me-
tros de comprimento e 1,4 de largura, tornam-no fácil de estacio-
nar em locais onde carros normais não cabem. E mesmo um con-
dutor inexperiente não terá dificuldade em fazer uma manobra 
de inversão de marcha com o seu diâmetro de viragem de sete 
metros. O Ami pode ser personalizado escolhendo entre sete va-
riantes, quatro tons de cor base, kit de acessórios de montagem 
fácil, e dois pacotes de equipamento separados, “Ami Pop” e “Ami 
Vibe”. A marca francesa promete o interior amplo tanto para o 
condutor como para o passageiro, com vários espaços de arru-
mação, podendo até levar uma mala de viagem. Um tejadilho pa-
norâmico é oferecido de série, ampliando a sensação de espaço 
num carro que nem tem dois metros e meio.
A Citroën pretende disponibilizar o Ami de várias formas, in-
cluindo através do serviço de “car sharing” Free2Move. Em  
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Paris, onde o carro elétrico vai ser lançado primeiro, vai poder 
ser alugado através deste aplicativo de smartphone por apenas 
26 cêntimos por minuto. Portanto, quem precisar dele apenas 
durante duas horas por dia gasta pouco mais de um euro. Em 
Portugal, poderia ter um preço competitivo quando comparado 
a um passe dos transportes coletivos de Lisboa, com a vanta-
gem de ter mais conforto e privacidade.
Para quem não quiser aderir ao Free2Move, o Citroën Ami vai 
poder ser adquirido de forma mais convencional, encontrando-

se disponível em França com um aluguer de longa duração onde 
se pode usar o carro por apenas 20 euros por mês (com uma 
entrada de 2644 euros) ou através da aquisição direta, com um 
preço de 6000 euros. A Citroën também pretende disponibilizar 
este carro em parceria com superfícies comerciais como Fnac ou 
Darty, e disponibilizar ainda o aplicativo MyCitroën, com infor-
mação sobre o carro, onde se pode verificar o estado de carga 
da sua bateria, receber alertas de manutenção e até encomen-
dar peças e acessórios.n
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MILD-HYBRID
A “eLetRIfIcAção suAve” está nA MoDA
Na indústria automóvel, a palavra de ordem é, já se sabe, eletrificar! E para a 
maioria das marcas a eletrificação passa ainda pela aposta em modelos híbridos, 
recarregáveis ou não, um passo intermédio antes da futura adoção em massa das 
motorizações 100% elétricas. Neste conceito tecnológico que junta os benefícios 
da propulsão eléctrica ao lado prático de um motor a gasolina ou gasóleo que são 
os automóveis híbridos, uma tendência começa agora a revelar-se como realidade 
incontornável na indústria: a chegada em força das soluções do tipo “semi-híbrido”, 
ou “híbrido leve”...
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D
e facto, são cada vez mais as marcas a escolher esta 
opção de eletrificação “suave”, a ponto de estar mes-
mo a tornar-se uma referência quase obrigatória na 
ficha técnica da maioria dos novos modelos lançados 

ou anunciados no mercado. Uma análise, marca a marca, das 
novidades mais recentes confirma esta nova realidade...
Além da aposta forte nos modelos 100% elétricos (o primeiro 
deles, o XC40 Recharge P8, tem chegada ao mercado prevista 
ainda para este ano) e nos híbridos plug-in, a Volvo reforçou 
há alguns meses a eletrificação da sua gama com as varian-
tes semi-híbridas do XC60 e do XC90, denominadas B5: esta 
tecnologia, que a marca sueca oferece pela primeira vez aos 
seus clientes, consiste num sistema de recuperação de energia 
cinética que, acoplado aos motores de combustão interna, cria 
uma motorização eletrificada que permite reduções de consu-
mo de combustível e de emissões na ordem dos 15%. Agora, 
a Volvo vai mais longe e acaba de anunciar que esta opção de 
eletrificação do tipo semi-híbrida é alargada a todos os mode-
los da gama. Mas esse é só um exemplo das muitas marcas a 
anunciar agora a adoção deste tipo de solução. Vejamos mais 
alguns...
Enquanto prepara o lançamento do seu primeiro automóvel 
elétrico a bateria, a Mazda adota desde já a tecnologia “mild
-hybrid” propondo na nova geração 2020 do Mazda 2 a nova 
funcionalidade MHEV (“Mild Hybrid Electric Vehicle”), permitida 
pelo sistema Mazda M Hybrid (um motor de arranque/gerador 
comandado por correia, B-ISG), que combina a assistência de 
um motor elétrico ao bloco a gasolina 1.5 Skyactiv-G (75 e 90 
cv): associado a uma transmissão manual de 6 velocidades, o 
conjunto apresenta reflexos positivos ao nível dos consumos e 
emissões, com a solução a permitir a recuperação da energia 
da travagem para posterior alimentação dos sistemas auxilia-
res do veículo.
A italiana Fiat apresenta este mês a nova geração do icónico 
500, que passa a ser um carro 100% elétrico. Mas antes disso 
a eletrificação da marca tinha já começado com os primeiros 
modelos ecológicos 500 Hybrid e Panda Hybrid, que estrearam 
um sistema semi-híbrido no qual uma bateria de 12 volts recu-
pera energia de travagem para a reutilizar através de uma cor-
reia ligada ao motor, gerando assim uma pequena quantidade 
de energia, 3,6 kW, suficiente para assistir um carro citadino 
como o 500 e o Panda em acelerações e ativando o sistema 
“start/stop” em paragens no trânsito; este sistema também 
desliga o motor de combustão quando se retira o pé do pedal 
do acelerador em andamento normal, mantendo a velocidade 
durante os instantes em que o motor não está a trabalhar, e 
contribuindo para a poupança de combustível.
Também a Suzuki continua a apostar na hibridização leve para 
os seus automóveis, mas torna agora o sistema semi-híbrido 
mais eficaz com a sua introdução no novo Vitara, SUV que ga-
nha emissões e consumos reduzidos graças a uma nova bateria 
de 48 volts; nos Suzuki mais pequenos, o sistema semi-híbrido 
usa uma bateria de 12 volts para auxiliar nas acelerações, mas 
o Vitara conta com essa bateria de maior capacidade, o que 

São cada vez mais as marcas 
a escolher esta opção 
de eletrificação “suave”.
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permite ainda mais 10 kW de potência adicional em arranques 
e acelerações, reaproveitando energia gerada em travagem. E 
a gama semi-híbrida da Suzuki, já composta por quatro mode-
los (novo Ignis, Swift, novo Vitara e novo S-Cross), vai em breve 
passar a contar também com o novo Swift Sport SHVS de 48 V.
A nova geração do Volkswagen Golf apresenta-se equipada 
com várias opções de eletrificação, a começar pela mais sim-
ples de todas: os sistemas semi-híbridos, neste caso dispo-
níveis nas variantes eTSI do popular modelo alemão, que adi-
cionam uma bateria de 48 volts e um gerador de correia para 
recuperação de energia de travagem; o novo Golf irá oferecer 
três motores “mild hybrid” de 48 V altamente eficientes, com 
110, 130 e 150 cv.
Tal como o novo VW Golf, também o novo SEAT Leon estreia 
tecnologia híbrida leve (eTSI), com os motores 1.0 TSI e 1.5 TSI 
a acoplarem bateria de 48 volts e gerador para reaproveitar 
energia de travagem e desligar o motor em momentos ocasio-
nais no trânsito, garantindo assim maior eficiência energética.
Apostando declaradamente na eletrificação e na redução das 
emissões de carbono dos seus automóveis, a Mercedes-Benz 
anunciou já que um em cada três novos modelos que vai lançar 
este ano será eletrificado, incluindo, além dos elétricos e dos 
híbridos plug-in, 19 novas versões na sua gama “EQ Boost” 
com assistência elétrica: nesta tecnologia de eletrificação, o 
motor de arranque/alternador integrado ou acionado por cor-

reia – dependendo da versão do motor – é responsável por 
funções híbridas, como “boost” ou recuperação de energia, 
enquanto permite economia de combustível, oferecendo isso 
sem que tenha de se recorrer a um mais complexo sistema elé-
trico de alta tensão.
Os ambiciosos planos de eletrificação da Ford já estão no ter-
reno, justamente com a recente estreia do sistema MHEV no 
Puma; seguir-se-á muito em breve o Kuga, modelo que vai es-
tar acessível tanto em variante híbrida plug-in como em ver-
são híbrida ligeira MHEV, mais tarde alargada ainda aos novos 
Fiesta e Focus.
A tecnologia semi-híbrida chega em força também à BMW, que 
neste momento dispõe já de um conjunto de automóveis com 
este tipo de solução, nomeadamente os modelos 320d e 520d 
(nas variantes limousine e touring), e que até ao final do 1.º tri-
mestre deste ano tinha previsto lançar ainda nos X5 e X6 40d, 
X3 e X4 20d e no M340d.
Quanto à Hyundai, já se sabe que o novo i20 vai estar pela pri-
meira vez disponível com uma motorização “mild-hybrid” de 
48 volts que oferece maior eficiência, ao contribuir para uma 
redução de 3 a 4% no consumo de combustível e nas emissões 
de CO2.
Os novos Audi A4, A6 Avant e Q7 estão já disponíveis no mer-
cado nacional com motorizações que incluem tecnologia “mild 
hybrid” (MHEV) – no caso do A6 Allroad, este sistema está 

A Volvo acaba de anunciar que a opção de eletrificação do tipo 
semi-híbrida é alargada a todos os modelos da gama.
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A Audi já anunciou que nos 
próximos tempos a eletrificação 
ligeira vai estender-se a outros 
modelos da sua gama térmica.

mesmo disponível em todas as versões –, com a marca a anun-
ciar que nos próximos tempos a eletrificação ligeira vai esten-
der-se a outros modelos da sua gama térmica.
Outra marca do mesmo grupo automóvel, a Skoda lança na 
nova geração do Octavia uma oferta eletrificada que inclui a 
estreia de duas versões e-TEC que recorrem à tecnologia se-
mi-híbrida.
E esta aposta generalizada na eletrificação ligeira continuará 
em força nos próximos tempos, estendendo-se a praticamente 
toda a indústria automóvel: só como novo exemplo desta ten-
dência, também a Citroën vai aderir a ela, tendo já confirmado 
para 2021 o lançamento de uma variante MHEV na nova gera-
ção do C4.

Porquê agora?
Aliás, estima-se que lá para 2025 pelo menos um em cada 
cinco automóveis vendidos em todo o mundo deverão estar 
equipados com algum tipo de eletrificação ligeira, uma solu-
ção tecnológica que alia eficiência no desempenho energético 
à economia de custos face aos híbridos “integrais”.
Para os industriais, a economia de custos é mesmo a razão 
principal para estarem a optar por algum tipo de assistência 
elétrica nos seus modelos com motores a combustão, nalguns 
casos alargando mesmo este tipo de solução de eletrificação 
a toda a gama.

E a eletrificação “leve” ou “suave” é uma solução mais econó-
mica porque neste caso, já se sabe, não estamos a falar de veí-
culos híbridos puros: “híbrido” designa um veículo automóvel 
que utiliza dois tipos distintos de propulsão, geralmente um 
motor de combustão interna associado a uma bateria elétrica, 
combinando (de modo automático e/ou por opção do condu-
tor) as duas fontes de energia; no caso dos “híbridos ligeiros”, 
como não existe um motor elétrico como fonte de propulsão 
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do veículo, capaz de fornecer energia às rodas de forma exclu-
siva, não podemos falar de um automóvel híbrido, daí a desig-
nação de “semi-híbrido” (também chamado “híbrido leve”, “hí-
brido ligeiro”, ou “mild hybrid” em inglês). Embora na realidade 
não exista um único conceito de veículo semi-híbrido, antes vá-
rias configurações de hibridização, cada uma delas concebida 
como solução para diferentes tipos e graus de necessidade...
A alternativa mais económica representada pela tecnologia 
“semi-híbrida”, tipicamente recorrendo a baterias de 48 volts, 
mesmo sem recorrer a um verdadeiro motor-propulsor elé-
trico ajuda a reduzir os consumos de combustível bem como 
as emissões, poupando ainda o motor quando são ativados 
certos elementos do carro, que consumiriam demasiado ener-
gia em determinadas situações de condução: o motor/gerador 
elétrico (geralmente a 48 V) entra em funcionamento em situa-
ções como as de “stop/start” e aceleração em subida, de modo 

a assistir o motor de combustão interna que propulsiona o au-
tomóvel, maximizando assim a eficiência do sistema e reduzin-
do o consumo e as emissões. E as soluções e funcionalidades 
“semi-híbridas” são já muitas e diversificadas, com um número 
crescente de marcas a apostarem nelas como modos de assis-
tência híbrida para atingir esse objetivo maior de reduzir con-
sumos e emissões, e nalguns casos também para aumentar 
performances. Vejamos alguns exemplos práticos...
De um modo geral, a tecnologia do tipo MHEV (“mild hybrid”) 
desempenha um papel importante na eficiência dos motores, 
intervindo automaticamente quando o sistema deteta essa 
necessidade, seja por exigência energética seja pela avaliação 
dos parâmetros da condução. Este sistema pode ser constituí-
do por um circuito elétrico de 48 V que recupera energia du-
rante a travagem e a armazena numa bateria de iões de lítio, 
solução que pode fazer reduzir o consumo de combustível até  

A otimização das emissões e do 
consumo, reduzindo-os ao máximo, 
é o grande objetivo do recurso às 
soluções do tipo semi-híbrido.

blueauto 37

O sistema MHEV pode ser 
constituído por um circuito elétrico 
de 48V que recupera energia 
durante a travagem.

0,7 l/100 km e as emissões poluentes até cerca de 15%, dizem 
os industriais. Este tipo de solução pode funcionar com um 
alternador de arranque com correia, que permite o arranque 
mais suave do motor. E pode permitir circular em modo “roda 
livre”, com o motor desligado, quando o condutor alivia o pe-
dal do acelerador. Bem como gerir o sistema “start/stop” do 
veículo, contribuindo assim para reforçar o conforto e para um 
melhor desempenho do motor e para uma ainda maior econo-
mia de combustível. A economia é conseguida justamente pelo 
menor esforço exigido ao motor de combustão graças à assis-
tência trazida pelo sistema 48 V e compressor elétrico auxiliar 
integrado.
A essas vantagens óbvias podem juntar-se ainda outras, como 
acontece no caso da tecnologia de eletrificação designada “EQ 
Boost” que a Mercedes-Benz oferece nalguns dos seus mode-
los e que dá acesso a funções híbridas como “boost” ou re-
cuperação de energia; neste caso, a potência e o binário adi-
cionais que podem ser solicitados temporariamente permitem 
um arranque mais rápido devido ao inovador componente que 
alimenta o sistema de 48 V ser utilizado na produção de ener-
gia elétrica e também no desempenho das funções híbridas, 
possibilitando ao mesmo tempo economia de combustível. O 
mesmo conceito é já aplicado nos novos modelos M340d da 
BMW, nos quais um sistema eletrificado do tipo “mild hybrid” 
recorrendo a um motor de arranque/alternador a 48 volts per-
mite gerar um “overboost” elétrico que se traduz em 8 kW (11 
cv) de potência momentânea extra que poderá ser útil numa 
utilização mais dinâmica, além de assistir o motor de combus-
tão de modo a otimizar a eficiência e os picos de consumo de 
combustível.

Os benefícios trazidos pelas soluções tecnológicas do tipo 
“mild hybrid” são pois evidentes, oferecendo simultaneamen-
te uma experiência de condução mais reativa e gratificante e 
acima de tudo melhorando o consumo de combustível, logo 
também o nível de emissões CO2. E este último benefício re-
vela-se atualmente ainda mais importante, tendo em conta as 
metas de emissões poluentes que as marcas têm de respeitar 
já a partir deste ano de modo a não serem penalizadas com 
multas muito pesadas.
A otimização das emissões e do consumo, reduzindo-os ao 
máximo, é assim o grande objetivo do recurso às soluções do 
tipo semi-híbrido (bem mais fáceis e económicas de aplicar 
que as soluções híbridas integrais ou do tipo plug-in), sendo 
afinal essa a verdadeira explicação para a “eletrificação suave” 
estar hoje tão na moda... n
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condução autónoma

D
estinado a avaliar as mais recentes tecnologias dos 
automóveis autónomos, este projeto de investigação 
foi liderado pela Nissan Europa e apoiado pelo gover-
no do Reino Unido, através do Centro de Veículos Au-

tónomos Conectados e da Innovate UK, com o consórcio “Hu-
manDrive” a contar ainda com outros parceiros especializados 

nas áreas da inovação tecnológica, transportes, engenharia, 
inteligência artificial, software e serviços de planeamento de 
trânsito, além da empresa gestora das autoestradas e prin-
cipais estradas inglesas. O projeto contou com um financia-
mento total de 13,5 milhões de libras (cerca de 16 milhões de 
euros).

Nissan LEAF completa a viagem 
mais longa e complexa 
de um automóvel autónomo 
A condução autónoma avança a passos largos, a caminho de uma futura aplicação 
prática nos automóveis do dia a dia. E se os níveis de automação mais simples já são 
uma realidade em vários modelos atuais ou prestes a lançar, os progressos tecnológicos 
sucedem-se a bom ritmo, tal como as experiências em situações reais de condução. 
Um dos exemplos mais recentes e mais impressionantes é o projeto de investigação 
“HumanDrive”, que acaba de concluir com sucesso dois importantes testes: uma 
viagem de 370 quilómetros com navegação autónoma pelas estradas do Reino Unido – 
denominada “GrandDrive” – utilizando tecnologia avançada de posicionamento; e uma 
análise de como as novas tecnologias podem fazer com que os sistemas dos automóveis 
autónomos transmitam uma sensação natural semelhante à condução humana. 
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370 km para ajudar a desenvolver 
os veículos autónomos
Os automóveis de teste foram modelos Nissan LEAF, equipa-
dos com tecnologias GPS, radar, LIDAR e câmaras, que criam 
uma perceção do mundo à sua volta. Utilizando o mundo 
percecionado, o sistema consegue tomar decisões acerca de 
como circular nas estradas e contornar os obstáculos que en-
contra numa viagem. 
E a viagem “GrandDrive” foi concluída com sucesso, com dois 
engenheiros sempre a bordo dos veículos: um deles ao volan-
te, preparado para assumir o controlo em caso de necessida-
de, e o segundo a supervisionar os sistemas de controlo e mo-
nitorização do automóvel.
Um dos aspetos fundamentais do projeto consistia no desen-
volvimento de um sistema avançado de controlo de veículos 
autónomos. Assim, o percurso de 370 quilómetros permitiu 
pôr em prática as lições aprendidas numa variedade de am-
bientes rodoviários e complexos cenários de condução, tendo 
por objetivo a capacidade de circulação em estradas secun-
dárias rápidas sem marcações, linhas brancas ou bermas, em 
cruzamentos, rotundas e autoestradas; a tecnologia autóno-
ma foi utilizada ao longo do percurso também para as mu-
danças de faixa, acesso a outras vias e paragens e arranques, 
quando necessário.

Inteligência artificial simula cenários futuros
Mas além do desenvolvimento da tecnologia de condução au-
tónoma, o projeto “HumanDrive” permitiu ainda analisar como 
as tecnologias de aprendizagem automática da Inteligência Ar-
tificial podem melhorar a experiência do utilizador e o conforto 
dos passageiros dos automóveis conectados e autónomos: 
automóveis-piloto integrando sistemas de inteligência arti-
ficial foram assim testados com sucesso em pistas privadas, 
ajudando a simular um conjunto de dados de cenários de trân-
sito que servirão no futuro para lidar com cenários similares e 
delinear uma rota segura em torno de um obstáculo.
A investigação levada a cabo neste projeto também se focou 
na melhoria das funcionalidades de cibersegurança dos au-
tomóveis de condução autónoma, no desenvolvimento de 
testes e metodologias de segurança para testes de condução 
autónoma e na investigação das implicações dos automóveis 
de condução autónoma num sistema de transportes mais 
alargado. 
As conclusões do projeto “HumanDrive” irão agora ajudar os 
futuros sistemas de condução autónoma a nível global, tal 
como confirmou David Moss, Vice-presidente Sénior para a 
Investigação e Desenvolvimento da Nissan Europa: “A visão 
de Mobilidade Inteligente da Nissan passa por desenvolver 
tecnologias de condução autónoma para utilização em todos 
os nossos automóveis em qualquer zona do mundo. A porta 
está agora aberta para se prosseguir com este bem-sucedido 
projeto de investigação do Reino Unido, à medida que ruma-
mos para um futuro mais autónomo, mais elétrico e mais co-
nectado”. n



blueauto40

REVISTA DE IMPRENSA
“O preço já não é um 
argumento contra o carro 
elétrico, passou a ser sim um 
argumento a favor. (...) E no 
futuro o carro elétrico terá 
também um preço atrativo 
mesmo sem subsídios”
Silke Bagschik
Chefe de Vendas e Marketing, 
Mobilidade Elétrica – Volkswagen AG

“Até ao final de 2020 a 
Hyundai continuará a 
reforçar a sua oferta, 
alargando a praticamente 
toda a sua gama (com 
exceção do i10) a 
disponibilização de 
motorizações ecológicas”
Hyundai

“O hidrogénio não é 
alternativa para os veículos 
de passageiros”
Volkswagen

“O pânico do coronavírus 
é idiota”
Elon Musk
CEO – Tesla
(post no Twitter)

“Os princípios fundamentais 
dos automóveis 
permaneceram essencialmente 
inalterados durante mais 
de um século. Mas agora, 
com a adoção em massa dos 
automóveis elétricos, surgem 
novas oportunidades de 
reinventar as formas como 
construímos e configuramos 
os automóveis e como os 
integramos nas nossas vidas”

Nissan

“A partir de 
agora, a batalha 
é tornar os 
veículos zero 
emissões 
acessíveis”
Carlos Tavares
CEO – Grupo PSA

“Todos 
temos de 
contribuir no 
combate às 
alterações 
climáticas”
Leonardo DiCaprio
Ator e ativista
(na campanha 
promocional 
de lançamento 
do novo Fiat 500)

“Só os veículos zero emissões 
podem ser classificados como 
ambientalmente sustentáveis. 
Isso envia uma mensagem forte 
à indústria automóvel:
não há futuro para os motores 
de combustão”
Luca Bonaccorsi
Diretor, Sustainable Finance and Digital Engagement
Federação Europeia dos Transportes e Ambiente
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REVISTA DE IMPRENSA
“Espero que um dia façamos 
uma cerimónia a celebrar o 
fim dos autocarros movidos a 
combustíveis fósseis”
Tiago Farias
Presidente – CARRIS

“A crise do coronavírus não 
tem precedentes e terá sem 
dúvida impacto no nosso 
negócio”
Alexander Seitz
Membro do Conselho de Administração 
Volkswagen

“A Audi está centrada em 
novos produtos e tecnologias 
sustentáveis com vista ao 
futuro da mobilidade”
Audi

“Nos principais mercados 
mundiais, já é mais barato gerar 
eletricidade investindo em fontes 
renováveis do que na queima de 
carvão”
Carbon Tracker
(conclusão de uma pesquisa levada a cabo 
por esta organização independente)

“Até 2025 cerca de 50% de todos os veículos 
Porsche poderão estar à venda com motorização 
elétrica ou híbida. (...) Não podemos parar o 
avanço da eletromobilidade”
Oliver Blume
CEO – Porsche

“Em comparação com os automóveis de 
combustão, os elétricos consomem menos em 
cidade e na travagem recuperam energia. É por 
esta razão que o Mii electric tem uma autonomia 
de até 260 km em ciclo combinado, e de até 360 
km com utilização 100% citadina”
Santi Castellá
Diretor da Eletromobilidade – SEAT

“Um carro elétrico movido a 
eletricidade europeia média 
é quase 30% mais limpo 
em relação ao seu ciclo de 
vida, em comparação com o 
mais eficiente veículo com 
motor de combustão interna 
atualmente no mercado”
ICCT – International Council 
on Clean Transportation

“Precisamos de um plano diretor 
europeu para a mobilidade 
elétrica”
Herbert Diess
Presidente do Conselho de Administração  
Volkswagen AG
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ao volante

Uma cidade só para mim
DS 3 CROSSBACK    E-TENSE

Partilhando a sua plataforma 
técnica com outros automóveis 
elétricos pensados para a 
cidade, a DS deixa a sua marca 
no segmento apostando numa 
imagem mais requintada, com 
acabamentos de design mais 
sofi sticado e um habitáculo mais 
virado para o condutor do que 
para uso familiar.
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Uma cidade só para mim
DS 3 CROSSBACK    E-TENSE
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ao volante

A
pesar de ser a marca de luxo do Grupo PSA, a DS 
continua a apostar em modelos com dimensões 
compactas. Mas um carro grande já não é um sím-
bolo de sofisticação e exclusividade, e o construtor 

automóvel francês tem-se destacado nas duas últimas déca-
das pelo sucesso dos seus modelos citadinos. E como há um 
grupo de pessoas nas populações citadinas que não sente 
necessidade de ir para longe dos grandes centros urbanos, 
mas não desiste de ter acabamentos com um nível de confor-
to acima da média, a DS está no terreno ideal para demons-
trar a sua experiência.
Há também um novo tipo de condutor que exige que os seus 
automóveis protejam o meio ambiente, e a DS respondeu ele-
trificando toda a sua gama atual. No caso do “citadino” DS 3 
Crossback, a aposta é numa variante 100 por cento elétrica. 
O carro francês até parece ser feito de propósito para ter um 
motor deste tipo, tirando partido da partilha de tecnologia 
entre todas as marcas da PSA, tanto que até modelos como 
o Peugeot 208 e o Opel Corsa também têm versões elétricas. 
Então, como é que o DS 3 Crossback se diferencia?...
Tal como as versões mais convencionais, a variante elétrica 
E-Tense tem direito a um design mais requintado, apostando 
nos pormenores, nomeadamente as alavancas de abertura 
das portas, que normalmente estão escondidas, e que saem 

do seu esconderijo quando o condutor se aproxima, reconhe-
cendo a chave. Os designers usaram a temática do diaman-
te em vários elementos, especialmente no interior. O banco 
do condutor é quase um posto de comando, onde é possível 
aceder à informação de condução através do painel de ins-
trumentos digital, e ao entretenimento através do ecrã tátil 
que domina o tablier. Muitas funções estão colocadas na con-
sola central, como o botão para iniciar e desligar o carro, ou 
os comandos de abertura das janelas. Estes são os detalhes 
onde a ergonomia está mais bem pensada, mas existem ou-
tros pontos onde o DS 3 Crossback exige mais do condutor... 
O botão de abertura da bagageira é um ponto a rever, pois foi 
montado junto à matrícula, em vez de num local mais habitual 
no portão, tornando mais simples usar o botão da chave para 
aceder ao seu interior. A capacidade total de 350 litros é apro-
priada para um carro com as suas dimensões, mas no E-Tense 
o espaço acaba por ser dominado pelo cabo do carregador. 
No habitáculo, os comandos do computador de bordo e do 
infoentretenimento requerem alguma habituação. Mas se 
no segundo são fáceis de aprender (em caso de emergência, 
pode sempre voltar ao ecrã de abertura), no primeiro é mais 
difícil aceder à informação relevante, pois é preciso combinar 
os comandos no volante com o botão localizado na alavanca 
do limpa-para-brisas para encontrar o ecrã necessário.
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A variante elétrica E-Tense 
tem direito a um design mais 
requintado, apostando 
nos pormenores.

Disponível em três versões a partir dos 41 mil euros, não é 
difícil encontrar um DS 3 Crossback elétrico à medida do con-
dutor. Vários elementos são personalizáveis, com cinco am-
bientes no interior. O condutor e o passageiro dianteiro vão 
sempre viajar num conforto familiar, enquanto no banco tra-
seiro há espaço de sobra para as pernas, mas os adultos têm 
menos espaço para os ombros.

Cuidado com as velocidades
O motor do E-Tense é o mesmo que pode ser encontrado nou-
tros modelos compactos da Peugeot e Opel, com uma potên-
cia de 100 kW, equivalente a 136 cv. Assim, e apesar de ter 
um peso elevado, de 1600 kg, tem uma boa capacidade de 
resposta em trânsito citadino, mesmo optando pelo modo 
de condução “Eco”, e dá ao condutor uma boa margem de 
controlo sobre a pressão no acelerador. Em estrada, se op-
tar pelo modo de condução “Sport”, a resposta é ainda mais 
rápida, mas não é aconselhável manter o pé com muita força 
durante muito tempo...
O DS 3 Crossback E-Tense necessita de algum trabalho do 
condutor para manter os consumos energéticos num nível 
baixo. Na cidade, o modo “Eco” é o ideal e não exige grandes 
sacrifícios quando é preciso puxar pela potência, permitindo-
lhe jogar entre o “Eco” e o “Normal” quando precisar de mais 
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ao volante

força. Fora da cidade, no entanto, os consumos prometem 
aumentar e até podem fugir ao controlo do condutor, mes-
mo que circule a velocidades em redor dos 90 km/h. Quem 
andar mais tempo fora dos centros urbanos arrisca-se a ter 
consumos na casa dos 17 kWh por cada 100 quilómetros, 
reduzindo consideravelmente a autonomia potencial. Mesmo 
em modo “Eco”, o sistema parece não ser capaz de recuperar 
muita energia da travagem, e é sempre necessário usar o pe-
dal do travão, em vez de deixar o carro parar normalmente.
O DS 3 Crossback é um automóvel com um conforto mais que 
aceitável, quando se encontra num ambiente urbano. Aqui, 
o chassis cumpre a sua função, com uma suspensão eficaz 
capaz de absorver as irregularidades da estrada, e onde o 
baixo centro de gravidade garante uma maior agilidade. Com-
binado com o bom apoio lombar dos bancos, o condutor vai 
sempre sentir-se isolado das agruras do exterior e de qual-
quer sensação de adornar da carroçaria, em qualquer tipo de 
curva. Quando sai da cidade, o carro francês já não está tão 
adaptado, onde a suspensão perde alguma eficácia a manter 
o habitáculo isolado, mas nada para causar preocupações. 
Em estradas mais sinuosas, é sempre preferível manter um 
ritmo comedido, pois aí poderá haver alguma tendência para 
a subviragem. No entanto, como a colocação das baterias 
mantém o centro de gravidade baixa, o condutor vai sempre 
sentir-se no comando num ritmo mais agressivo, e os vários 
sistemas de assistência à condução vão ajudá-lo a manter-se 
sempre na posição ideal na via. n

Paulo Manuel Costa (texto)

O motor do DS 3 Crossback 
E-Tense oferece uma 
potência de 100 kW, 
equivalente a 136 cv.

FICHA TÉCNICA
Motor Elétrico, bateria de iões de lítio  
 de 50 kW
Potência 136 cv
Tração Dianteira, caixa de relação única
Suspensão McPherson à frente,  
 eixo de torção atrás
Autonomia 320 km
Consumo 15,2 kWh/100 km (testado)
Emissões CO2 0 g/km

PREÇO 41.000€ (versão “So Chic”)
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novos modelos

Uma opção para todos
O futuro já chegou à Hyundai, que aumenta a sua gama de modelos eletrificados 
introduzindo versões semi-híbridas com motor turbo nos seus modelos mais 
importantes, o i20 e o i30.

HYUNDAI i20 / i30
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A 
Hyundai foi das primeiras marcas a oferecer uma 
gama alargada de modelos híbridos e elétricos 
e não faltará muito tempo para que toda a sua 
gama tenha alguma forma de propulsão alterna-

tiva à combustão interna. Os seus modelos mais acessíveis 
também beneficiam desta tecnologia, e vão ganhar versões 
semi-híbridas com a nova geração do citadino i20 e um 
“restyling” profundo do familiar i30. Ambos os carros te-
riam sido divulgados ao público no Salão de Genebra.
O novo Hyundai i20 cresce ligeiramente em relação à ge-
ração anterior, 5 mm mais comprido e 30 mm mais largo, 
com mais 10 mm de distância entre eixos que beneficiam o 
espaço interior. Este ganha também novas luzes ambiente, 
uma bagageira maior, com 351 litros de capacidade, novos 
serviços de conectividade e novos sistemas de assistência 
à condução.
O motor 1.0 T-GDi, com turbo e injeção directa de com-
bustível, passa a ser combinado com uma nova bateria de  

blueauto

48 volts, opcional na variante de 100 cv e de série na de  
120 cv. Combinado com a caixa manual “inteligente” (que des-
liga o acoplamento da transmissão em velocidade de cruzei-
ro) ou a de dupla embraiagem de sete velocidades, a marca 
promete reduções nos consumos e nas emissões até 4%.
Durante o verão, a Hyundai vai fazer grandes alterações 
ao i30. Além de adotar o novo visual de família da marca 
coreana (aplicado às três carroçarias: 2 volumes, Wagon e 
Fastback), ganha também variantes de aspeto desportivo 
com a designação “N Line”. O sistema de infoentretenimen-
to redesenhado inclui um novo ecra tátil e novos sistemas 
de conectividade.
Três motores estão combinados com uma bateria de 48 vol-
ts, começando pelo já conhecido 1.0 T-GDi de 120 cv (onde 
é opcional) e continuando no 1.6 CRDi de 136 cv (de série). 
A terceira motorização semi-híbrida recorre ao novo motor 
1.5 T-GDi, com 160 cv, mais 20 cv que o antigo 1.4, ocupan-
do o topo de gama. n
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tecnologia

Tamanho não importa
Chega uma altura na vida em que um condutor precisa sempre de dois carros: um 
com espaço para transportar toda a família e outro para circular na cidade onde 
nunca há espaço suficiente para estacionar. Mas a Renault vislumbra um futuro em 
que não vai precisar de escolher que carro levar para o dia, pois o Morphoz mostra 
um novo caminho para a mobilidade do futuro, com uma carroçaria que consegue 
mudar de tamanho para se adaptar à estrada onde circula.

RENAULT 
MORPHOZ
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A 
criação do automóvel do futuro é geralmente feita na 
base que a próxima geração de automobilistas não vai 
querer ser proprietária de um automóvel, que estes 
vão ser usados na base da partilha, e que um condu-

tor vai requerer o acesso a um veículo que se ajuste às suas ne-
cessidades do momento. Só que às vezes é preciso admitir que, 
no fundo, o ideal é ter um carro que esteja sempre personaliza-
do. O problema é que existem ocasiões em que necessitamos 
mesmo de uma segunda viatura para funções diferentes, e os 
carros ainda não se transformam... Mas talvez isso seja possível 
no futuro, a julgar pelas capacidades do “concept-car” Renault 
Morphoz.
O Morphoz parece ser demasiado futurista, com uma carroçaria 
que muda de forma e de dimensões, mas existe algo no protóti-
po francês que vai ser usado nos seus carros de estrada. O Re-
nault Morphoz foi construído com base na plataforma CMF-EV, 

uma plataforma técnica que se prevê ser bastante versátil, e que 
poderá albergar a próxima geração de veículos elétricos. Além 
de albergar baterias de várias dimensões, tirando partindo da 
longa distância entre eixos, também vai servir como base para 
modos mais eficientes de recarga, o uso de formas mais avan-
çadas de conectividade e de tecnologia de condução autónoma.
Mesmo com condução autónoma, a Renault procurou fazer esta 
plataforma de modo a oferecer uma boa experiência de condu-
ção, com um chassis baixo e ágil, ou um nível elevado de con-
forto em viagem, aproveitando a estabilidade de ter as quatro 
rodas montadas praticamente nos cantos do automóvel. Quan-
to às formas do Morphoz em si, o seu próprio nome indica meta-
morfose, com a sua capacidade de se transformar em dois tipos 
diferentes de automóvel, ampliando a sua versatilidade, poden-
do funcionar como um carro citadino leve ou como um familiar 
acostumado a grandes viagens.
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CITY MODE
Neste modo, o Morphoz mede apenas 4,4 me-
tros, com uma distância entre eixos de 2,75 
metros, semelhante às dimensões de um 
SUV ou “crossover” urbano. A bateria de 40 
kWh é suficiente para providenciar energia a 
um motor elétrico de 100 kW de potência. Ao 
usar a bateria mais pequena, mantém o peso 
reduzido para assegurar maior agilidade nas 
apertadas ruas das cidades europeias e per-
mitir fazer manobras mais facilmente em es-
tacionamentos ou inversões de marcha. Nesta 
configuração, o carro é mais fácil de ser visto 
por peões ou por outros automobilistas, pois 
deixa visíveis um maior número de LEDs da ilu-
minação exterior.

TRAVEL MODE
Optando por ampliar as dimensões do Mor-
phoz, este cresce para 2,95 metros de distância 
entre eixos, com 4,8 metros de comprimento. 
Este tamanho adicional beneficia o  Morphoz 
em todos os níveis para ser usado em longas 
viagens: primeiro, permite a instalação dum se-
gundo conjunto de baterias, com 50 kWh extra 
de capacidade e uma autonomia total de 700 
quilómetros; depois, há mais espaço para as 
pernas dos ocupantes dos bancos traseiros; e 
até a bagageira cresce, com capacidade para 
mais duas malas de viagem. Esta configuração 
tira melhor partido do design da secção dian-
teira, que reduz a resistência aerodinâmica e 
contribui para melhorar a autonomia.

LIVINGSPACE
Quando muda do “City Mode” para o “Travel 
Mode”, não é só a carroçaria que cresce no exte-
rior. Também o habitáculo muda completamen-
te, assumindo uma nova identidade. O acesso 
é sempre fácil, graças à ausência de pilar B e às 
portas traseiras de abertura para trás. O condutor pode esco-
lher onde receber a informação que necessita, no ecrã de 10,2 
polegadas montado no volante, ou no painel retrátil “Livings-
creen”, que normalmente fica escondido. Selecionando o “Sha-
re Mode”, o banco dianteiro do passageiro faz uma rotação de 
180 graus para ficar virado para os bancos traseiros, facilitando 
a comunicação com os outros ocupantes. Esta configuração é 
mais confortável no “Travel Mode”, pois oferece mais espaço 
para as pernas. Os bancos traseiros também recuam quando 
aciona este modo. Já o sistema de inteligência artificial do Mor-
phoz está ao serviço das necessidades dos ocupantes desde o 
primeiro momento, reconhecendo-os no exterior e adaptando 
as funções de infoentretenimento ao estado de espírito dos 
passageiros e às interações sociais destes.

EYES OFF, HANDS OFF
O Morphoz está equipado com sistemas de condução autóno-
ma de nível 3, em que o condutor pode retirar as mãos do vo-
lante (se for legal fazê-lo). Embora já tenha mostrado o nível 
4 no protótipo Symbioz, a Renault espera poder instalar o ní-
vel 3 nos seus automóveis, uma vez que já tem segundo nível 
disponível em muitos dos seus automóveis atuais, incluindo 
os novos Clio e Captur. O Morphoz pode controlar a distân-
cia para o carro da frente, manter-se centralizado na faixa e 
mover-se sozinho em engarrafamentos, deixando tempo livre 
para o condutor interagir mais com o sistema de informação e 
entretenimento. No entanto, em situações de emergência, má 
visibilidade ou aderência reduzida, o condutor terá que assu-
mir o comando.
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SMART CITY
Com um compartimento de baterias modulável, o Re-
nault Morphoz não precisa de ser comprado com um 
conjunto de baterias completo, podendo partilhar um 
conjunto extra não só com outros condutores, mas tam-
bém com a estrutura urbana. Esta configuração do carro 
inspira-se no sistema de reaproveitamento de baterias 
que a Renault já implementou na ilha de Porto Santo, 
dando-lhes uma segunda vida. Com o Morphoz, estas 
baterias já fariam parte da rede energética da cidade, as-
sim como a bateria de 40 kWh que está sempre instala-
da no carro, e que poderia fornecer energia a aparelhos 
elétricos caseiros quando o carro está estacionado na 
garagem. n

O PRINCÍPIO DO 
“TRAVEL EXTENDER”
O Renault Morphoz é o protótipo de um veículo pes-
soal modular, à medida das necessidades. A modula-
ridade do Morphoz exprime-se através da transforma-
ção física que se opera entre as suas duas versões: a 
versão curta “City” e a versão longa “Travel”. O veículo 
consegue assim adaptar-se aos diferentes momen-
tos de vida dos seus utilizadores, entre uma utiliza-
ção quotidiana e os trajetos de férias, por exemplo. A 
capacidade da bateria nominal de 40 kWh da versão 
“City” proporciona uma autonomia de 400 km, larga-
mente suficiente para as utilizações essencialmente 
urbanas do dia a dia e que permite responder a mais 
de 90% das necessidades dos utilizadores. Para os 
10% restantes, que representam as distâncias mais 
longas, o Morphoz pode ser equipado com um pack 
suplementar de baterias, segundo o princípio do “Tra-
vel Extender”: numa estação dedicada, o veículo trans-
forma-se na versão “Travel”, ao mesmo tempo que 
uma tampa situada na carenagem do fundo plano se 
abre por cima da tampa da estação; 50 kWh de bate-
rias são então instaladas a bordo do veículo, que em 
alguns segundos sai da estação com uma autonomia 
de 700 km; no regresso da viagem, o utilizador passa 
novamente por uma estação para “devolver” as bate-
rias suplementares e voltar à capacidade inicial de 40 
kWh, com as baterias já carregadas, bem como à con-
figuração “City” do veículo.

Este veículo futurista ilustra 
a visão da Renault para 
a mobilidade elétrica pessoal 
e partilhada no horizonte 
pós-2025.
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GLOSSÁRIO 
DA MOBILIDADE ELÉTRICA…
AMPÈRE
(símbolo: A)
Unidade de medida da cor-
rente elétrica.

AUTONOMIA
(em quilómetros, km)
Distância que um veículo au-
tomóvel pode percorrer sem 
necessidade de se reabaste-
cer.

BATERIA
(ELÉTRICA)
Dispositivo que converte a 
energia química armazenada 
em eletricidade.

BATERIA DE IÕES  
DE LÍTIO
(Li-Ion)
Tipo de bateria recarregável 
agora muito utilizada tam-
bém na indústria automóvel. 
Apresenta como grande van-
tagem a maior capacidade 
energética, além de ocupa-
rem menos espaço. A inves-
tigação e o desenvolvimento 
atualmente em curso têm 
levado ao aparecimento de 
novas gerações de baterias 
deste tipo, caraterizadas por 
oferecerem ainda maior ca-
pacidade, logo maior auto-
nomia.

CARGA
(RECARGA)
Função de carregar ou recar-
regar a bateria de um veículo 
elétrico. Existem diferentes 
potências e modos de car-
ga (normal, rápido, semir-
rápido…), para os quais são 
utilizados cabos e tomadas 
específicos.

CEME
Comercializador de energia 
para a mobilidade elétrica.

CONDUÇÃO AUTÓNOMA
Conceito que define um 
veículo automóvel cuja tec-
nologia permite dotá-lo de 
algum tipo de autonomia 
em relação ao condutor, 
em maior ou menor grau de 
complexidade, desde a ca-
pacidade de ativar automa-
ticamente uma determinada 
funcionalidade até poder 
circular sem qualquer inter-
venção humana.

ELÉTRICO 
(VEÍCULO)
Veículo automóvel que utili-
za propulsão elétrica.

EMISSÕES
(POLUENTES)
Os motores a gasolina/diesel 
são uma importante fonte de 
poluição atmosférica, liber-
tando parcelas de óxidos de 
azoto, monóxido de carbono, 
hidrocarbonetos queimados 
ou parcialmente queimados 
(provenientes da combustão 
incompleta) e outras partícu-
las como chumbo, orgânicas 
e óxidos de enxofre. Nos últi-
mos anos, as preocupações 
ambientais dos construtores 
têm levado a uma redução 
significativa deste tipo de 
emissões, cada vez mais na 
ordem do dia.

EV
Sigla da designação inglesa 
‘Electric Vehicle’ (veículo elé-
trico).

FUEL CELL
ou Pilha (célula) 
de combustível.
Um veículo automóvel “Fuel 
Cell” (em inglês: FCV, de “Fuel 
Cell Vehicle”) é um tipo de 
automóvel elétrico que uti-
liza uma pilha ou célula de 
combustível, e não uma ba-
teria, para alimentar o motor 
elétrico. Esta tecnologia gera 
eletricidade para o motor 
tipicamente recorrendo ao 
oxigénio do ar e a hidrogénio 
comprimido.

HÍBRIDO
ou HEV (de “Hybrid Electric 
Vehicle”).
Designa um veículo auto-
móvel que utiliza dois tipos 
distintos de propulsão, ge-
ralmente um motor de com-
bustão interna associado a 
um motor elétrico.

kWh
(quilowatt-hora)
Unidade de medida de energia 
usada no consumo elétrico. 

MOBI.E
(rede)
Entidade que gere a rede ins-
titucional de postos públicos 
de carregamento para veícu-
los elétricos.

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
Define um modelo de mobi-
lidade que permite circular 
livremente com o mínimo de 
impacto ambiental.

OPC
Operador concessionário do 
posto de carregamento.

PCL
Posto de carregamento lento.

PCR
Posto de carregamento rápi-
do.

PHEV
de “Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle”.
Designa um veículo híbrido 
elétrico cujas baterias ou 
outro dispositivo de armaze-
namento de energia são re-
carregadas através de uma 
tomada da rede elétrica.

PLUG-IN
ver PHEV.

SEMI-HÍBRIDO
(também chamado “híbrido 
leve”, ou “mild hybrid” do 
original inglês)
Tecnologia que recorre a um 
motor/gerador elétrico (ge-
ralmente a 48V) que entra 
em funcionamento em situa-
ções como as de ‘stop/start’ 
e aceleração em subida de 
modo a assistir o motor de 
combustão interna que pro-
pulsiona o automóvel, maxi-
mizando assim a eficiência 
do sistema e reduzindo o 
consumo e as emissões.

VOLT
(V)
Unidade de tensão elétrica.

ZERO EMISSÕES
Um veículo zero-emissões 
(em inglês: ZEV, de “Zero-E-
missions Vehicle”) é um veí-
culo que não emite qualquer 
tipo de gases poluentes. n
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Só lhe falta uma letra...
Os próximos BMW elétricos vão oferecer ao público poluição zero, “embrulhados” num pacote 
muito mais parecido com os sonhos e necessidades do público. Um deles é o i4, que promete ser 
o desportivo que faltava na marca, e que talvez merecesse ter a letra “M” ao lado do “i”.

BMW CONCEPT i4
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O
s primeiros BMW com a nomenclatura “i” pouco ti-
nham em comum além do nome, e pouco tinham em 
comum com o que então era a identidade da marca 
de Munique. Eram os “carros elétricos” da BMW, em 

vez de BMW que também eram elétricos. Mas serviu para ha-
bituar os seus clientes habituais à ideia de eletrificação, pelo 
que agora chegou a altura de convencer o público a comprar 
este tipo de carros, não porque são elétricos, mas sim porque 
são BMW. Entre eles está o i4, que foi revelado ao mundo pela 
internet (depois do Salão de Genebra ter sido cancelado), ofi-
cialmente ainda sob a forma de protótipo, mas já pronto para 
entrar em produção, com chegada prevista para 2021.
O BMW Concept i4 mostra como vai ser a futura berlina despor-
tiva (ou será um coupé de quatro lugares?), dando à luz a nova 
linguagem de design da marca, ainda com inspiração na grelha 
em forma de rim mas adaptada à nova tecnologia que vai ser 
usada nos seus carros de estrada. O interior também está pre-
parado para as novas tecnologias, com um design minimalista 
que concentra toda a atenção no ecrãs curvos contínuos, que 
unem o painel de instrumentos, em frente ao condutor, ao sis-
tema de infoentretenimento na consola central. O volante tam-
bém tem uma colocação pouco intrusiva, antecipando um futuro 
em que a condução autónoma se vai tornar realidade. Assim, 
mais espaço é libertado para o conforto e para a arrumação de 
objetos.

Se o BMW i4 se coloca no mesmo nível que o atual Série 4, en-
tão merecia ser reconhecido como um modelo M, a julgar pelas 
suas performances. O novo modelo está equipado com um mo-
tor elétrico que gera uma potência máxima de 390 kW, equiva-
lente a 530 cv, colocando-o entre os atuais M4 e M5. A energia 
vem de uma bateria de 80 kWh, que não só vai permitir tornar 
realidade os seus sonhos de andar depressa num BMW, como 
também oferece uma autonomia estimada de 600 quilómetros. 
E mesmo sendo elétrico, também pode trazer para a realidade 
os sonhos de chamar a atenção com o barulho do seu carro, 
pois a BMW recrutou o compositor Hans Zimmer, responsável 
pelas bandas sonoras de filmes como “O Rei Leão”, “Gladiador”, 
“Piratas das Caraíbas” ou “Inception”, para criar uma paleta de 
sons exclusiva para o funcionamento do i4. n

O Concept i4 está equipado 
com um motor elétrico que gera 
uma potência máxima de 390 kW, 
equivalente a 530 cv.
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Há vários anos que a BMW tem uma oferta ampla de ver-
sões híbridas, em vários segmentos de mercado, mas até 
aqui nunca tinham sido oferecidas nas carrinhas de modelos 
como o Série 3 e o Série 5. Isso muda finalmente no próximo 
verão, com a chegada ao mercado europeu da variante Tou-
ring do 330e.
Tal como a berlina, o 330e Touring combina um propulsor 2.0 
turbo a gasolina com um motor elétrico de 83 kW, para um 
total combinado de 292 cv, controlados através de uma caixa 
automática de oito velocidades. Um comando eDrive permi-
te escolher entre três modos de condução: Sport, Hybrid e 
Electric. No segundo modo, pode circular apenas com ele-
tricidade até 110 km/h, e no último pode funcionar até 140 
km/h, ou percorrer uma distância máxima de 65 quilómetros, 
graças à sua bateria de 12 kWh. Ao mesmo tempo que é ofe-
recido na carrinha, o 330e também pode ser combinado pela 
primeira vez com tração às quatro rodas, com um consumo 
médio de 1,8 litros (berlina) ou 2 litros (Touring) aos 100 km, 
contra 1,7 l/100 km da 330e Touring com tração traseira.
A montagem da bateria e do motor elétrico implica a perda 
de algum espaço na bagageira, com a BMW a anunciar um 
máximo de 1420 litros com os bancos rebatidos, menos 90 
litros que nas versões com motores convencionais.

Híbrido 330e agora 
também é carrinha
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segurança

Mais vale prevenir...
Apesar das estradas da Europa estarem entre as mais seguras do mundo, 
todos os anos continuam a morrer em acidentes rodoviários milhares de 
pessoas, e muitas mais ficam gravemente feridas: de acordo com estatísticas 
da Comissão Europeia, só em 2018 cerca de 25.100 acidentes fatais tiveram 
lugar em estradas dos estados membros da União Europeia. Números que 
se repetem ano após ano e que representam uma enorme perda, não apenas 
para os indivíduos e suas famílias, mas também para toda a sociedade. Assim 
sendo, a segurança rodoviária mantém-se naturalmente no topo da lista de 
prioridades, tanto para os legisladores e autoridades como para as marcas 
automóveis. E um dos construtores que mais estuda o tema é a Ford, que 
volta agora a passar à prática as suas pesquisas na área apresentando duas 
tecnologias destinadas a potenciar a segurança dos ocupantes dos seus 
veículos bem como de todos os utentes da estrada...

Todos os anos, milhares de acidentes são causados por condutores ou passageiros 
que abrem uma porta na trajetória de um ciclista. Apenas no Reino Unido, as colisões 
com portas resultam em ferimentos graves, ou morte, de 60 ciclistas por ano; na 
Alemanha, só em 2018 esta situação esteve na origem de cerca de 3500 acidentes. E 
estima-se que este problema tem tendência para se agravar, já que cada vez há mais 
pessoas a optar por pedalar e usar trotineta nas cidades. Agora, a Ford desenvolveu 
uma tecnologia que, no futuro, poderá tornar mais fácil evitar acidentes com utiliza-
dores da estrada mais vulneráveis, onde também se incluem os motociclistas: o sis-
tema “Exit Warning” fornece alertas visuais e sonoros a utilizadores da estrada e ocu-
pantes de veículos, quando deteta que a abertura da porta de um carro estacionado 
pode causar uma colisão; também poderá impedir que a porta do veículo se abra na 
trajetória de alguém a passar. Mas como funciona o “Exit Warning”?... Os veículos 
Ford já possuem sensores e tecnologia que podem detetar e travar automaticamente 
aquando da presença de ciclistas, e que ajudam os condutores a saber quando ou-
tros utilizadores da estrada estão a passar nos seus ângulos mortos. Recorrendo a 
estes sensores já existentes, o “Exit Warning” analisa e compreende os movimentos dos utilizadores da estrada que, de bicicleta ou 
numa trotineta elétrica, se aproximam do veículo, tanto do lado do condutor como do passageiro; se o sistema detetar que a aber-
tura de uma porta do veículo pode causar uma colisão, é acionado um alarme para avisar o condutor, ou o passageiro, da situação 
de perigo; os LEDs em vermelho vivo integrados nos espelhos exteriores começam a piscar e funcionam como um aviso visual para 
os ciclistas; uma faixa de LEDs vermelhos, colocados no revestimento interno das portas, torna-se igualmente visível com a porta 
aberta, reforçando o nível de alerta para outros utilizadores da estrada que passam pelo veículo. Os engenheiros estão também a 
testar um novo mecanismo para as portas dos carros, o qual impede momentaneamente a sua abertura total até o sistema “Exit 
Warning” determinar que o utilizador da estrada, que passa junto ao veículo, está suficientemente afastado e em segurança. 

NOVAS TECNOLOGIAS FORD

“Exit Warning”
Previne acidentes durante abertura de portas
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A maioria das mortes nas estradas europeias tem 
lugar em estradas rurais e, ao contrário do que acon-
tece nas áreas urbanas, os ocupantes dos veículos 
representam a maior parte destas fatalidades. Con-
duzir em áreas rurais pode ser ainda mais compli-
cado quando as beiras da estrada não sinalizadas 
ficam irregulares devido a situações como acesso 
a terrenos abertos, valas enlameadas e quedas de 
água. Por outro lado, a condução durante a noite, es-
pecialmente em áreas de reduzida visibilidade, pode 
ser desafiante. Para ajudar a tornar a condução em 
zonas rurais mais fácil, a Ford anuncia a introdução 
de uma nova tecnologia que designa por “Road Edge 
Detection”, concebida para avaliar as condições da 
estrada que tem pela frente e, de uma forma sua-
ve, colocar o veículos de volta à rota segura quando 
necessário. Integrando o pacote de tecnologias de 
assistência à condução lançadas nos novos veículos 
Ford, esta novidade está já disponível a bordo dos 
modelos Focus, Puma, Kuga e Explorer. Concebido 

para ser usado em estradas rurais a uma velocida-
de média de 70-110 km/h, o novo sistema “Road 
Edge Detection” usa a câmara localizada por baixo 
do espelho retrovisor para monitorizar as beiras de 
estrada numa área 50 metros à frente e 7 metros 
ao lado do veículo. Depois, graças a um avança-
do algoritmo que determina quando há mudanças 
estruturais claras na estrada face à área em redor 
desta – por exemplo, nos locais onde o pavimento 
se altere para empedrado, cascalho ou relvado –, ou 
mesmo quando a marcação na estrada fica ocultada 
– por exemplo, por neve, folhas ou chuva –, o sistema 
fornece um suporte de direção suave, conforme ne-
cessário, prevenindo que o veículo saia da faixa de 
rodagem; e se o carro ainda estiver perto da beira da 
estrada após o suporte inicial da direção, o sistema 
fará vibrar o volante para alertar o condutor. A Ford 
assegura que de noite este sistema “Road Edge De-
tection” usa a iluminação dos faróis e funciona com 
a mesma eficácia que durante o dia. n

“Road Edge Detection”
Ajuda o veículo a manter-se afastado da beira da estrada
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SEMI-HÍBRIDOS
guia de compras

AUDI A4

 Semi-híbrido, 2.0 TDI e 3.0 TDI, 
163 a 347 cv
 Consumos 3,7 a 7,1 l/100 km
 Emissões 98 a 185 g/km
PREÇOS
35 TDI desde 47.202€
S4 TDI 84.220€
Avant 35 TDI desde 49.132€
S4 TDI quattro 86.712€

AUDI Q5

 Semi-híbrido, 2.0 TDI e 3.0 TDI, 
    163 a 347 cv
 Consumos 5,6 a 8,2 l/100 km
 Emissões 146 a 213 g/km
PREÇOS
35 TDI quattro Base 60.499€
35 TDI quattro Design 62.412€
35 TDI quattro Sport 62.412€
40 TDI quattro Base 65.299€
40 TDI quattro Design 67.095€
40 TDI quattro Sport 67.274€
50 TDI quattro Base 88.499€
50 TDI quattro Design 90.299€
50 TDI quattro Sport 90.301€
SQ5 TDI quattro 94.999€

AUDI Q7

 Semi-híbrido, 3.0 TFSI, TDI e 4.0 TDI, 
231 a 435 cv
 Consumos 6,8 a 9,1 l/100 km
 Emissões 179 a 239 g/km
PREÇOS
55 TFSI quattro desde 93.499€
45 TDI quattro desde 89.499€
50 TDI quattro desde 100.999€
SQ7 TDI quattro 138.503€

BMW 320d

 Semi-híbrido, 
    2.0 TwinPower Turbo, 190 cv
 Consumos 4,0 a 4,2 l/100 km
 Emissões 105 a 109 g/km
PREÇOS
320d Berlina desde 48.948€
320d Touring desde 50.657€

AUDI Q8

 Semi-híbrido, 3.0 TDI e 4.0 TDI, 
286 a 435 cv
 Consumos 8,1 l/100 km
 Emissões 212 g/km
PREÇOS
50 TDI quattro  117.812€
SQ8 TDI quattro  146.533€

AUDI A7 SPORTBACK

 Semi-híbrido, 2.0 TDI e 3.0 TDI, 
204 a 347 cv
 Consumos 5,4 a 7,8 l/100 km
  Emissões 142 a 205 g/km
PREÇOS
40 TDI 66.742€
50 TDI quattro 97.683€
S7 TDI quattro 116.513€

AUDI A6

 Semi-híbrido, 2.0 TDI e 3.0 TDI, 
204 a 347 cv
 Consumos 5,3 a 7,9 l/100 km
 Emissões 139 a 205 g/km
PREÇOS
40 TDI desde 61.132€
50 TDI quattro desde 89.993€
S6 TDI quattro 109.010€
Avant 40 TDI desde 63.302€
Avant 50 TDI quattro desde 93.393€
S6 Avant TDI quattro 111.922€
Allroad 45 TDI quattro 93.773€
Allroad 50 TDI quattro 98.062€
Allroad 55 TDI quattro 107.000€

 Semi-híbrido, 3.0 TDI, 286 cv
 Consumos 7,1 a 7,3 l/100 km
 Emissões 187 a 190 g/km
PREÇOS
50 TDI quattro  126.843€
L 50 TDI quattro  129.583€

AUDI A8

TODOS OS MODELOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS 
À VENDA EM PORTUGAL

AUDI Q7

S7 TDI quattro 116.513€

 Semi-híbrido, 2.0 TDI e 3.0 TDI, 
    163 a 347 cv
 Consumos 5,6 a 8,2 l/100 km
 Emissões 146 a 213 g/km
PREÇOS
35 TDI quattro Base 60.499€
35 TDI quattro Design 62.412€

L 50 TDI quattro  129.583€

50 TDI quattro Sport 90.301€
SQ5 TDI quattro 94.999€SQ5 TDI quattro 94.999€

 Emissões 105 a 109 g/km
PREÇOS
320d Berlina desde 48.948€
320d Touring desde 50.657€
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SEMI-HÍBRIDOS
FORD KUGA

 Semi-híbrido, 2.0 EcoBlue, 150 cv
 Consumos 4,4 l/100 km
 Emissões 115 g/km
PREÇOS
Titanium EcoBlue 150 34.345€
ST-Line EcoBlue 150 37.592€
ST-Line X EcoBlue 150 39.625€

KIA SPORTAGE

 Semi-híbrido, 1.6 CRDi, 115 e 136 cv
 Consumos 5,5 a 5,9 l/100 km
 Emissões 143 a 153 g/km
PREÇOS
1.6 CRDi Urban 25.790€
1.6 CRDi Tech 28.590€
1.6 CRDi GT Line 33.590€
1.6 CRDi GT Line DCT 34.590€

MAZDA 3

 Semi-híbrido, 2.0 SkyActiv-G, 
    122 a 180 cv
 Consumos 5,4 a 6,5 l/100 km
 Emissões 122 a 148 g/km
PREÇOS
HB SkyActiv-G desde 25.988€
HB SkyActiv-X desde 34.349€
SD SkyActiv-G desde 26.021€
SD SkyActiv-X desde 34.325€

MAZDA 2

 Semi-híbrido, 1.5 SkyActiv-G, 115 cv
 Consumos 5,3 l/100 km
 Emissões 120 g/km
PREÇOS
Essence SkyActiv-G 18.048€
Evolve SkyActiv-G 19.783€
Advance SkyActiv-G 20.130€

LAND ROVER 
DISCOVERY SPORT
 Semi-híbrido, 2.0 MHEV e MHEV D, 
150 a 250 cv
 Consumos 6,9 a 9,3 l/100 km
 Emissões 181 a 210 g/km
PREÇOS
P200 AWD desde 53.380€
P250 AWD desde 57.844€
D150 AWD desde 56.011€
D180 AWD desde 58.522€
D240 AWD desde 62.898€

FORD TRANSIT

 Semi-híbrido, 2.0 EcoBlue, 130 a 170 cv
 Consumos 7,9 a 9,3 l/100 km
 Emissões 208 a 245 g/km
PREÇOS
Van H2 EcoBlue desde 23.915€
Van H3 EcoBlue desde 24.240€

FORD TRANSIT/TOURNEO 
CUSTOM

 Semi-híbrido, 2.0 EcoBlue, 105 a 185 cv
 Consumos 7,0 a 7,8 l/100 km
 Emissões 183 a 204 g/km
PREÇOS
EcoBlue desde 52.849€
Kombi EcoBlue desde 29.565€
Van EcoBlue  desde 21.987€
Kombivan EcoBlue desde 22.041€

FORD PUMA

 Semi-híbrido, 1.0 Ecoboost, 125 e 155 cv
 Consumos 5,5 a 5,7 l/100 km,
 Emissões 125 a 130 g/km
PREÇOS
Titanium Ecoboost 125 23.663€
Titanium Ecoboost 155 24.562€
ST-Line Ecoboost 125 24.932€
ST-Line Ecoboost 155 25.833€
ST-Line X Ecoboost 125 26.660€
ST-Line X Ecoboost 155 27.561€

D240 AWD desde 62.898€

MAZDA 3MAZDA 2

BMW 520d

 Semi-híbrido, 
    2.0 TwinPower Turbo, 190 cv
 Consumos 4,1 a 4,3 l/100 km
 Emissões 108 a 114 g/km
PREÇOS
520d Berlina desde 59.046€
520d Touring desde 62.045€
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SEMI-HÍBRIDOS
FORD KUGA

 Semi-híbrido, 2.0 EcoBlue, 150 cv
 Consumos 4,4 l/100 km
 Emissões 115 g/km
PREÇOS
Titanium EcoBlue 150 34.345€
ST-Line EcoBlue 150 37.592€
ST-Line X EcoBlue 150 39.625€

KIA SPORTAGE

 Semi-híbrido, 1.6 CRDi, 115 e 136 cv
 Consumos 5,5 a 5,9 l/100 km
 Emissões 143 a 153 g/km
PREÇOS
1.6 CRDi Urban 25.790€
1.6 CRDi Tech 28.590€
1.6 CRDi GT Line 33.590€
1.6 CRDi GT Line DCT 34.590€

MAZDA 3

 Semi-híbrido, 2.0 SkyActiv-G, 
    122 a 180 cv
 Consumos 5,4 a 6,5 l/100 km
 Emissões 122 a 148 g/km
PREÇOS
HB SkyActiv-G desde 25.988€
HB SkyActiv-X desde 34.349€
SD SkyActiv-G desde 26.021€
SD SkyActiv-X desde 34.325€

MAZDA 2

 Semi-híbrido, 1.5 SkyActiv-G, 115 cv
 Consumos 5,3 l/100 km
 Emissões 120 g/km
PREÇOS
Essence SkyActiv-G 18.048€
Evolve SkyActiv-G 19.783€
Advance SkyActiv-G 20.130€

LAND ROVER 
DISCOVERY SPORT
 Semi-híbrido, 2.0 MHEV e MHEV D, 
150 a 250 cv
 Consumos 6,9 a 9,3 l/100 km
 Emissões 181 a 210 g/km
PREÇOS
P200 AWD desde 53.380€
P250 AWD desde 57.844€
D150 AWD desde 56.011€
D180 AWD desde 58.522€
D240 AWD desde 62.898€

FORD TRANSIT

 Semi-híbrido, 2.0 EcoBlue, 130 a 170 cv
 Consumos 7,9 a 9,3 l/100 km
 Emissões 208 a 245 g/km
PREÇOS
Van H2 EcoBlue desde 23.915€
Van H3 EcoBlue desde 24.240€

FORD TRANSIT/TOURNEO 
CUSTOM

 Semi-híbrido, 2.0 EcoBlue, 105 a 185 cv
 Consumos 7,0 a 7,8 l/100 km
 Emissões 183 a 204 g/km
PREÇOS
EcoBlue desde 52.849€
Kombi EcoBlue desde 29.565€
Van EcoBlue  desde 21.987€
Kombivan EcoBlue desde 22.041€

FORD PUMA

 Semi-híbrido, 1.0 Ecoboost, 125 e 155 cv
 Consumos 5,5 a 5,7 l/100 km,
 Emissões 125 a 130 g/km
PREÇOS
Titanium Ecoboost 125 23.663€
Titanium Ecoboost 155 24.562€
ST-Line Ecoboost 125 24.932€
ST-Line Ecoboost 155 25.833€
ST-Line X Ecoboost 125 26.660€
ST-Line X Ecoboost 155 27.561€

D240 AWD desde 62.898€

MAZDA 3MAZDA 2

BMW 520d

 Semi-híbrido, 
    2.0 TwinPower Turbo, 190 cv
 Consumos 4,1 a 4,3 l/100 km
 Emissões 108 a 114 g/km
PREÇOS
520d Berlina desde 59.046€
520d Touring desde 62.045€
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MERCEDES CLASSE C

 Semi-híbrido, 1.5 turbo, 184 cv
 Consumos 6,0 l/100 km
 Emissões 136 g/km
PREÇOS
C 200  44.250€
C 200 Station  45.850€
C 200 Coupé 47.050€
C 300 Coupé 56.250€
C 200 Cabrio 56.200€
C 300 Cabrio 64.950€

MERCEDES CLASSE E

 Semi-híbrido, 2.0 e 3.0 turbo, 
197 e 435 cv
 Consumos 7,2 a 9,4 l/100 km
 Emissões 143 a 214 g/km
PREÇOS
E 200  57.150€
E 200 Station  59.900€
E 200 Coupé  58.050€
E 200 Cabrio  65.400€
AMG E 53 4Matic+  98.200€
AMG E 53 4Matic+ Station 99.150€
AMG E 53 4Matic+ Coupé  98.650€
AMG E 53 4Matic+ Cabrio  106.800€

MERCEDES CLS

 Semi-híbrido, 3.0 turbo, 367 a 435 cv
 Consumos 8,4 a 9,3 l/100 km
 Emissões 190 a 211 g/km
PREÇOS
CLS 450 90.800€
AMG CLS 53 4Matic+ 115.200€

MERCEDES GLC

 Semi-híbrido, 2.0 turbo, 197 e 258 cv
 Consumos 7,0 a 8,2 l/100 km
 Emissões 161 a 186 g/km
PREÇOS
GLC 200  60.450€
GLC 200 4Matic  62.900€
GLC 200 Coupé  61.950€
GLC 200 4Matic Coupé  64.450€
GLC 300 4Matic  66.050€
GLC 300 4Matic Coupé  67.700€

MERCEDES GLE

 Semi-híbrido, 3.0 turbo, 367 a 435 cv
 Consumos 8,8 a 10,6 l/100 km
 Emissões 199 a 240 g/km
PREÇOS
GLE 450 4Matic 89.950€
AMG GLE 53 4Matic+ 103.600€
AMG GLE 53 4Matic+ Coupé 132.600€

MERCEDES GLS

 Semi-híbrido, 4.0 turbo, 489 cv
 Consumos 12 l/100 km
 Emissões 272 g/km
PREÇOS
GLE 580 4Matic 161.386€

RANGE ROVER

 Semi-híbrido, 3.0 MHEV, 400 cv
 Consumos 10,6 l/100 km
 Emissões 240 g/km
PREÇOS
3.0 Si desde 133.670€

RANGE ROVER EVOQUE

 Semi-híbrido, 2.0 MHEV e MHEV D, 
150 a 300 cv
 Consumos 5,6 a 8,1 l/100 km
 Emissões 149 a 186 g/km
PREÇOS
P200 AWD desde 53.953€
P250 AWD desde 58.367€
P300 AWD desde 63.255€
D150 AWD desde 56.225€
D180 AWD desde 58.605€
D240 AWD desde 63.055€

MERCEDES CLASSE E

MAZDA CX-30

 Semi-híbrido, 2.0 SkyActiv-G, 
122 a 180 cv
 Consumos 5,9 a 7,3 l/100 km
 Emissões 133 a 165 g/km
PREÇOS
SkyActiv-G 2WD desde 27.645€
SkyActiv-X 2WD desde 33.850€
SkyActiv-X 4WD desde 40.907€

GLE 580 4Matic 161.386€
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SEMI-HÍBRIDOS
RANGE ROVER SPORT

 Semi-híbrido, 3.0 MHEV, 400 cv
 Consumos 10,3 l/100 km
 Emissões 234 g/km
PREÇOS
3.0 Si desde 107.070€

SUZUKI SWIFT

 Semi-híbrido, 1.2 SHVS, 90 cv
 Consumos 4,0 l/100 km
 Emissões 90 g/km
PREÇOS
1.2 GLE  15.254€
1.2 GLE 4x4  16.834€
1.2 GLX  16.982€

SUZUKI S-CROSS

 Semi-híbrido, 1.4T SVHS, 129 cv
 Consumos 5,6 a 6,2 l/100 km
 Emissões 128 a 140 g/km
PREÇOS
1.4T GLE 23.927€
1.4T GLX 26.519€
1.4T GLX 4x4 29.385€

SUZUKI VITARA

 Semi-híbrido, 1.4T SVHS, 129 cv
 Consumos 5,7 a 6,2 l/100 km
 Emissões 129 a 141 g/km
PREÇOS
1.4T GLE 23.956€
1.4T GLE 4x4 26.243€
1.4T GLX  25.835€
1.4T GLX 4x4 28.122€

VOLKSWAGEN GOLF

 Semi-híbrido, 1.5 eTSI, 150 cv
 Consumos 5,7 l/100 km
 Emissões 130 g/km
PREÇOS
1.5 eTSI Life DSG  33.628€
1.5 eTSI R-Line DSG 40.279€

VOLVO XC40

 Semi-híbrido, 2.0 B4 e B5, 190 a 247 cv
 Consumos 7,3 a 8,2 l/100 km
 Emissões 167 a 186 g/km
PREÇOS
B4 desde 48.044€
B5 desde 55.293€

VOLVO XC60

 Semi-híbrido, 2.0 B5 e B5 Diesel, 
235 a 250 cv
 Consumos 6,2 a 8,6 l/100 km
 Emissões 162 a 196 g/km
PREÇOS
B5 Momentum Plus  60.782€
B5 Diesel Momentum Plus  65.030€
B5 Inscription  65.194€
B5 Diesel Inscription  69.342€
B5 R Design  64.595€
B5 Diesel R Design  68.973€

VOLVO XC90

 Semi-híbrido, 2.0 B5 Diesel, 235 cv
 Consumos 6,6 l/100 km
 Emissões 174 g/km
PREÇOS
B5 Diesel desde 83.343€

B5 Diesel R Design  68.973€

blueauto

SUZUKI IGNIS

 Semi-híbrido, 1.2 SHVS, 90 cv
 Consumos 4,3 l/100 km
 Emissões 97 g/km
PREÇOS
1.2 GLE  14.934€
1.2 GLE 4x4  16.478€
1.2 GLX  16.403€
1.2 GLX 4x4  17.901€



63

SEMI-HÍBRIDOS
guia de compras

SEMI-HÍBRIDOS
RANGE ROVER SPORT

 Semi-híbrido, 3.0 MHEV, 400 cv
 Consumos 10,3 l/100 km
 Emissões 234 g/km
PREÇOS
3.0 Si desde 107.070€

SUZUKI SWIFT

 Semi-híbrido, 1.2 SHVS, 90 cv
 Consumos 4,0 l/100 km
 Emissões 90 g/km
PREÇOS
1.2 GLE  15.254€
1.2 GLE 4x4  16.834€
1.2 GLX  16.982€

SUZUKI S-CROSS

 Semi-híbrido, 1.4T SVHS, 129 cv
 Consumos 5,6 a 6,2 l/100 km
 Emissões 128 a 140 g/km
PREÇOS
1.4T GLE 23.927€
1.4T GLX 26.519€
1.4T GLX 4x4 29.385€

SUZUKI VITARA

 Semi-híbrido, 1.4T SVHS, 129 cv
 Consumos 5,7 a 6,2 l/100 km
 Emissões 129 a 141 g/km
PREÇOS
1.4T GLE 23.956€
1.4T GLE 4x4 26.243€
1.4T GLX  25.835€
1.4T GLX 4x4 28.122€

VOLKSWAGEN GOLF

 Semi-híbrido, 1.5 eTSI, 150 cv
 Consumos 5,7 l/100 km
 Emissões 130 g/km
PREÇOS
1.5 eTSI Life DSG  33.628€
1.5 eTSI R-Line DSG 40.279€

VOLVO XC40

 Semi-híbrido, 2.0 B4 e B5, 190 a 247 cv
 Consumos 7,3 a 8,2 l/100 km
 Emissões 167 a 186 g/km
PREÇOS
B4 desde 48.044€
B5 desde 55.293€

VOLVO XC60

 Semi-híbrido, 2.0 B5 e B5 Diesel, 
235 a 250 cv
 Consumos 6,2 a 8,6 l/100 km
 Emissões 162 a 196 g/km
PREÇOS
B5 Momentum Plus  60.782€
B5 Diesel Momentum Plus  65.030€
B5 Inscription  65.194€
B5 Diesel Inscription  69.342€
B5 R Design  64.595€
B5 Diesel R Design  68.973€

VOLVO XC90

 Semi-híbrido, 2.0 B5 Diesel, 235 cv
 Consumos 6,6 l/100 km
 Emissões 174 g/km
PREÇOS
B5 Diesel desde 83.343€

B5 Diesel R Design  68.973€
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SUZUKI IGNIS

 Semi-híbrido, 1.2 SHVS, 90 cv
 Consumos 4,3 l/100 km
 Emissões 97 g/km
PREÇOS
1.2 GLE  14.934€
1.2 GLE 4x4  16.478€
1.2 GLX  16.403€
1.2 GLX 4x4  17.901€
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HYUNDAI KAUAI HYBRID

 Híbrido, 1.6 GDi, 141 cv (pot. total)
 Consumos 5,0 l/100 km
 Emissões 90 g/km
PREÇOS
Hybrid Premium 29.165€

LEXUS ES

 Híbrido, 2.5 VVT-i, 218 cv (pot. total)
 Consumos 4,4 l/100 km,
 Emissões 120 g/km
PREÇOS
ES300h Business  59.000€
ES300h Executive  63.500€
ES300h Executive+  64.500€
ES300h F Sport  65.500€
ES300h F Sport+  70.500€
ES300h Luxury  75.000€
 

LEXUS LC

 Híbrido, 3.5 VVT-i, 359 cv (pot. total)
 Consumos 6,4 l/100 km
 Emissões 145 g/km
PREÇOS
LC500h Luxury  120.140€
LC500h Sport  124.140€
LC500h Sport+  132.140€

KIA NIRO

 Híbrido, 1.6 GDi, 141 cv (pot. total)
 Consumos 3,8 l/100 km
 Emissões 86 g/km
PREÇOS
HEV Urban 25.320€
HEV Drive 27.420€
HEV Tech 29.370€

LEXUS CT

 Híbrido, 1.8 VVT-i, 136 cv (pot. total)
 Consumos 3,6 l/100 km
 Emissões 93 g/km
PREÇOS
CT200h Business  30.500€
CT200h Executive  31.800€
CT200h Executive+  34.100€
CT200h F Sport  36.760€
CT200h F Sport+  43.190€
CT200h Luxury  42.600€

Hybrid Premium 29.165€ HEV Urban 25.320€
HEV Drive 27.420€
HEV Tech 29.370€

CT200h F Sport+  43.190€
CT200h Luxury  42.600€

LEXUS IS

 Híbrido, 2.5 VVT-i, 223 cv (pot. total)
 Consumos 4,3 l/100 km
 Emissões 99 g/km
PREÇOS
IS300h Business  43.980€
IS300h Executive  46.880€
IS300h Executive+  50.780€
IS300h F Sport  51.480€
IS300h F Sport+  57.680€
IS300h Luxury  57.980€

ES300h F Sport+  70.500€
ES300h Luxury  75.000€

IS300h F Sport+  57.680€
IS300h Luxury  57.980€

FORD MONDEO HEV

 Híbrido, 2.0 HEV, 187 cv (pot. total)
 Consumos 5,6 a 6,0 l/100 km
 Emissões 127 a 138 g/km
PREÇOS
HEV Titanium  34.240€
HEV Vignale  37.002€
Station HEV Titanium  35.155€
Station HEV Vignale  43.924€

HONDA CR-V HYBRID

 Híbrido, 2.0 i-MMD, 184 cv (pot. total)
 Consumos 5,3 a 5,5 l/100 km
 Emissões 120 a 126 g/km
PREÇOS
Hybrid 2WD Comfort  41.500€
Hybrid 2WD Elegance  43.425€
Hybrid 2WD Lifestyle  46.900€
Hybrid 4WD Executive  54.100€

HYUNDAI IONIQ HYBRID

 Híbrido, 1.6 GDi, 141 cv (pot. total)
 Consumos 3,9 l/100 km
 Emissões 92 g/km
PREÇOS
Hybrid Tech 31.405€

Station HEV Vignale  43.924€
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LEXUS RX

 Híbrido, 3.5 VVT-i, 313 cv (pot. total)
 Consumos 5,2 a 6,0 l/100 km
 Emissões 132 a 138 g/km
PREÇOS
RX450h Business  83.500€
RX450h Executive  95.500€
RX450h Executive+  99.700€
RX450h F Sport  101.000€
RX450h F Sport+  106.500€
RX450hL Executive  99.000€
RX450hL Executive+  102.000€
RX450hL Luxury  108.500€

LEXUS UX

 Híbrido, 2.0 VVT-i, 184 cv (pot. total)
 Consumos 4,5 l/100 km
 Emissões 120 g/km
PREÇOS
UX250h Business FWD  42.500€
UX250h Executive FWD  45.500€
UX250h Executive+ FWD  46.900€
UX250h Premium FWD  50.300€
UX250h F Sport FWD  50.600€
UX250h F Sport AWD  52.400€
UX250h F Sport+ FWD  59.700€
UX250h F Sport+ AWD  61.500€
UX250h Luxury FWD  60.200€
UX250h Luxury AWD  62.000€

TOYOTA CAMRY

 Híbrido, 2.5 VVT-i, 218 cv (pot. total)
 Consumos 5,5 l/100 km
 Emissões 125 g/km
PREÇOS
Hybrid DF Exclusive  43.990€
Hybrid DF Luxury  46.990€
Hybrid DF Limousine  49.990€

TOYOTA C-HR HYBRID

 Híbrido, 1.8 e 2.0 VVT-i, 
    122 e 180 cv (pot. total)
 Consumos 4,8 a 5,3 l/100 km
 Emissões 110 a 120 g/km
PREÇOS
Hybrid Comfort 28.865€
Hybrid Square Collection 31.335€
Hybrid Exclusive 32.835€
Hybrid DF Square Collection 34.135€
Hybrid DF Exclusive 35.635€
Hybrid DF Lounge 38.635€
Hybrid DF Premier Edition 38.635€

TOYOTA COROLLA HYBRID

 Híbrido, 1.8 e 2.0 VVT-i, 
    122 e 180 cv (pot. total)
 Consumos 4,9 a 5,3 l/100 km
 Emissões 110 a 119 g/km
PREÇOS
Hybrid  desde 25.380€
Sedan Hybrid desde 28.900€
Touring Hybrid desde 26.580€ 

TOYOTA PRIUS

 Híbrido, 1.8 VVT-i, 122 cv (pot. total)
 Consumos 4,8 l/100 km
 Emissões 108 g/km
PREÇOS
Hybrid Exclusive 32.790€
Hybrid Luxury 36.790€
Hybrid Premium 38.290€

LEXUS LS

 Híbrido, 3.5 VVT-i, 359 cv (pot. total)
 Consumos 7,0 l/100 km
 Emissões 158 g/km
PREÇOS
LS500h Executive+  132.500€
LS500h F Sport  145.000€
LS500h Luxury  152.000€
LS500h Superlative  166.000€

LEXUS NX

 Híbrido, 2.5 VVT-i, 197 cv (pot. total)
 Consumos 5,5 a 5,7 l/100 km
 Emissões 127 a 130 g/km
PREÇOS
NX300h Business FWD  53.500€
NX300h Executive FWD  58.700€
NX300h Executive+ FWD  60.900€
NX300h F Sport AWD  66.500€
NX300h F Sport+ AWD  73.500€
NX300h Luxury AWD  73.500€

LEXUS RC

 Híbrido, 2.5 VVT-i, 223 cv (pot. total)
 Consumos 4,8 l/100 km
 Emissões 109 g/km
PREÇOS
RC300h Executive  53.500€
RC300h Executive+  54.800€
RC300h F Sport  60.500€
RC300h F Sport+  61.500€
RC300h Luxury  61.000€

LEXUS UX

NX300h Luxury AWD  73.500€

Hybrid DF Limousine  49.990€
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AUDI A6

 Híbrido, 2.0 TFSI, 
    300 e 367 cv (pot. total)
 Consumos 1,6 a 2,1 l/100 km
 Autonomia 40 a 53 km
 Emissões 31 a 47 g/km
PREÇOS
Base 50 TFSI e quattro 67.322€
Sport 55 TFSI e quattro 75.922€

BMW i8

 Híbrido, 1.5 TwinPower, 374 cv (pot. total)
 Consumos 2,1 a 2,2 l/100 km
 Autonomia 52 a 53 km
 Emissões 48 a 50 g/km
PREÇOS
Coupé  157.909€
Roadster 172.912€

BMW 225xe Active Tourer

 Híbrido, 1.5 TwinPower, 224 cv (pot. total)
 Consumos 1,9 l/100 km
 Autonomia 53 km
 Emissões 42 g/km
PREÇOS
225xe  42.262€

AUDI Q5

 Híbrido, 2.0 TFSI, 
    300 e 367 cv (pot. total)
 Consumos 2,2 a 2,8 l/100 km
 Autonomia 40 a 45 km
 Emissões 51 a 64 g/km
PREÇOS
50 TFSI e quattro Business 63.455€
50 TFSI e quattro Sport  65.251€
50 TFSI e quattro Design  65.251€
55 TFSI e quattro Sport  70.217€

BMW 330e iPerformance

 Híbrido, 2.0 TwinPower, 292 cv (pot. total)
 Consumos 1,4 l/100 km
 Autonomia 59 km
 Emissões 31 g/km
PREÇOS
330e  54.747€ 

AUDI Q7

 Híbrido, 2.0 TFSI, 381 cv (pot. total)
 Consumos 3,1 l/100 km
 Autonomia 40 km
 Emissões 71 g/km
PREÇOS
55 TFSI e quattro Base 79.632€ 
55 TFSI e quattro S Line 83.589€
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TOYOTA PRIUS+

 Híbrido, 1.8 VVT-i, 136 cv (pot. total)
 Consumos 5,8 l/100 km
 Emissões 132 g/km
PREÇOS
Hybrid Luxury  38.060€
Hybrid Premium  42.360€

TOYOTA RAV4

 Híbrido, 2.5 VVT-i, 218 cv (pot. total)
 Consumos 5,6 l/100 km
 Emissões 128 g/km
PREÇOS
Comfort 40.790€
Square Collection 44.500€
Exclusive 45.990€
Lounge 50.000€

TOYOTA YARIS HYBRID

 Híbrido, 1.5 VVT-i, 100 cv (pot. total)
 Consumos 4,8 l/100 km
 Emissões 108 g/km
PREÇOS
Hybrid Active  17.900€
Hybrid Comfort 19.150€
Hybrid 20 Anos 21.175€
Hybrid GR Sport 21.750€

Lounge 50.000€

HÍBRIDOS PLUG-IN
guia de compras

HÍBRIDOS PLUG-IN
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BMW 745e iPerformance

 Híbrido, 3.0 TwinPower, 394 cv (pot. total)
 Consumos 2,0 a 2,3 l/100 km
 Autonomia 45 a 50 km
 Emissões 45 a 53 g/km
PREÇOS
745e  122.240€
745Le xDrive  124.547€

BMW X1 iPerformance

 Híbrido, 1.5 TwinPower, 220 cv (pot. total)
 Consumos 1,7 l/100 km
 Autonomia 52 km
 Emissões 39 g/km
PREÇOS
xDrive25e 49.283€

BMW X3 iPerformance

 Híbrido, 2.0 TwinPower, 292 cv (pot. total)
 Consumos 2,2 l/100 km
 Autonomia 46 km
 Emissões 49 g/km
PREÇOS
xDrive30e 64.341€

BMW X5 iPerformance

 Híbrido, 3.0 TwinPower, 394 cv (pot. total)
 Consumos 1,2 l/100 km
 Autonomia 87 km
 Emissões 28 g/km
PREÇOS
xDrive45e 88.302€

DS 7 CROSSBACK E-TENSE

 Híbrido, 1.6 PureTech, 300 cv (pot. total)
 Consumos 1,4 l/100 km,
 Autonomia 58 km
 Emissões 31 g/km
PREÇOS
4x4 Be Chic  53.800€
4x4 So Chic  55.800€
4x4 Performance Line  56.700€
4x4 Grand Chic  59.800€

FORD KUGA PHEV

 Híbrido, 2.5 PHEV, 225 cv (pot. total)
 Consumos 1,2 l/100 km,
 Autonomia 56 km
 Emissões 26 g/km
PREÇOS
PHEV Titanium  28.244€
PHEV ST-Line  30.885€
PHEV ST-Line X  32.841€

CITROËN C5 AIRCROSS 
HYBRID

 Híbrido, 1.6 PureTech, 225 cv (pot. total)
 Consumos 1,4 l/100 km
 Autonomia 55 km
 Emissões 32 g/km
PREÇOS
Feel 43.797€
Shine 45.997€

FORD TRANSIT/TOURNEO 
CUSTOM HYBRID

 Híbrido, 1.0 Ecoboost, 125 cv (pot. total)
 Consumos 3,1 l/100 km
 Autonomia 49 km
 Emissões 70 g/km
PREÇOS
Titanium PHEV 63.256€
Van PHEV 33.534€
Kombi PHEV 37.806€

xDrive45e 88.302€ PREÇOS
Feel 43.797€
Shine 45.997€

FORD TRANSIT/TOURNEO 

BMW 530e iPerformance

 Híbrido, 2.0 TwinPower, 252 cv (pot. total)
 Consumos 2,0 l/100 km
 Autonomia 45 km
 Emissões 45 g/km
PREÇOS
530e  64.737€
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RANGE ROVER SPORT P400e

 Híbrido, 2.0 Turbo, 404 cv (pot. total)
 Consumos 3,3 l/100 km
 Autonomia 41 km
 Emissões 74 g/km
PREÇOS
P400e  desde 94.741€

RANGE ROVER P400e

 Híbrido, 2.0 Turbo, 404 cv (pot. total)
 Consumos 3,3 l/100 km
 Autonomia 39 km
 Emissões 75 g/km
PREÇOS
P400e  desde 129.306€

MERCEDES CLASSE E

 Híbrido, 2.0 turbo e Diesel, 
    320 e 306 cv (pot. total)
 Consumos 1,4 a 1,6 l/100 km
 Autonomia 50 a 54 km
 Emissões 37 a 41 g/km
PREÇOS
E 300 e 67.600€
E 300 de 70.000€
E 300 de Station 73.000€

MERCEDES CLASSE S

 Híbrido, 3.0 turbo, 476 cv (pot. total)
 Consumos 2,3 l/100 km
 Autonomia 50 km
 Emissões 51 g/km
PREÇOS
S 560 e Longo 127.850€

MERCEDES CLASSE A

 Híbrido, 1.3 turbo, 218 cv (pot. total)
 Consumos 1,0 a 1,1 l/100 km
 Autonomia 76 km
 Emissões 24 a 25 g/km
PREÇOS
A 250 e 40.800€
A 250 e Limousine  42.150€

MERCEDES CLASSE C

 Híbrido, 2.0 turbo e Diesel, 
    320 e 306 cv (pot. total)
 Consumos 1,3 a 1,6 l/100 km
 Autonomia 53 a 57 km
 Emissões 34 a 39 g/km
PREÇOS
C 300 e 53.550€
C 300 de 55.950€
C 300 e Station 55.450€
C 300 de Station 57.700€

E 300 de 70.000€
E 300 de Station 73.000€

C 300 de 55.950€
C 300 e Station 55.450€C 300 e Station 55.450€
C 300 de Station 57.700€

KIA NIRO

 Híbrido, 1.6 GDi, 141 cv (pot. total)
 Consumos 1,3 l/100 km
 Autonomia 58 km
 Emissões 29 g/km
PREÇOS
PHEV Urban 34.550€
PHEV Drive 36.350€
PHEV Tech 37.850€

KIA OPTIMA

 Híbrido, 2.0 GDi, 205 cv (pot. total)
 Consumos 1,4 l/100 km
 Autonomia 62 km
 Emissões 33 g/km
PREÇOS
SW PHEV  45.320€

HYUNDAI IONIQ HYBRID

 Híbrido, 1.6 GDi, 141 cv (pot. total)
 Consumos 1,1 l/100 km
 Autonomia 63 km
 Emissões 26 g/km
PREÇOS
Plug-In Tech  38.505€



blueauto 69

HÍBRIDOS PLUG-IN
guia de compras

HÍBRIDOS PLUG-IN
MERCEDES GLC

 Híbrido, 2.0 turbo , 320 cv (pot. total)
 Consumos 2,3 l/100 km
 Autonomia 42 km
 Emissões 52 g/km
PREÇOS
GLC 300 e 4Matic  65.150€
GLC 300 e 4Matic Coupé  66.700€

MERCEDES GLE

 Híbrido, 2.0 Diesel, 320 cv (pot. total)
 Consumos 1,1 l/100 km
 Autonomia 80 km
 Emissões 28 g/km
PREÇOS
GLE 350 de 84.700€

MINI COUNTRYMAN S E

 Híbrido, 1.5 turbo, 224 cv (pot. total)
 Consumos 1,8 l/100 km
 Autonomia 51 km
 Emissões 40 g/km
PREÇOS
Cooper S E ALL4  41.760€

MITSUBISHI OUTLANDER

 Híbrido, 2.4 MIVEC, 230 cv (pot. total)
 Consumos 2,0 l/100 km
 Autonomia 45 km
 Emissões 46 g/km
PREÇOS
PHEV Intense  31.990€
PHEV Instyle  34.990€

OPEL GRANDLAND X PHEV

 Híbrido, 1.6 Turbo PHEV, 
    225 a 300 cv (pot. total)
 Consumos 1,3 a 1,4 l/100 km
 Autonomia 57 a 69 km
 Emissões 29 a 32 g/km
PREÇOS
GS Line 47.120€
Ultimate 52.870€
Ultimate AWD 59.620€

PORSCHE PANAMERA

 Híbrido, 3.0 e 4.5 Turbo, 
    462 e 680 cv (pot. total)
 Consumos 3,3 a 3,8 l/100 km
 Autonomia 38 a 44 km
 Emissões 74 a 85 g/km
PREÇOS
4 E-Hybrid desde 121.069€
4 E-Hybrid Sport Turismo desde 124.026€
Turbo S E-Hybrid desde 202.494€
Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 
 desde 205.449€

PORSCHE CAYENNE

 Híbrido, 3.0 e 4.0 Turbo, 
    462 e 680 cv (pot. total)
 Consumos 3,9 a 4,9 l/100 km
 Autonomia 32 a 36 km
 Emissões 89 a 111 g/km
PREÇOS
E-Hybrid  99.233€
E-Hybrid Coupé  103.662€
Turbo S E-Hybrid 184.453€
Turbo S E-Hybrid Coupé  188.266€

PEUGEOT 508 HYBRID

 Híbrido, 1.6 PureTech, 225 cv (pot. total)
 Consumos 1,3 l/100 km
 Autonomia 52 a 54 km
 Emissões 29 a 30 g/km
PREÇOS
Allure HY  44.445€
GT Line HY  47.245€
GT HY  51.745€
SW Allure HY  45.945€
SW GT Line HY  48.745€
SW GT HY  53.245€

PEUGEOT 3008 HYBRID

 Híbrido, 1.6 Turbo PHEV, 
     225 e 300 cv (pot. total)
 Consumos 1,3 a 1,4 l/100 km
 Autonomia 40 a 59 km
 Emissões 29 a 31 g/km
PREÇOS
Allure HY  43.108€
GT Line HY  45.408€
GT Line HY4  50.424€
GT HY  47.908€
GT HY4  52.925€

Ultimate 52.870€
Ultimate AWD 59.620€

PORSCHE PANAMERA

 Híbrido, 3.0 e 4.5 Turbo, 

GT HY  51.745€
SW Allure HY  45.945€
SW GT Line HY  48.745€
SW GT HY  53.245€
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VOLVO S90/V90

 Híbrido, 2.0 T, 390 cv (pot. total)
 Consumos 1,9 a 2,1 l/100 km
 Autonomia 53 a 55 km
 Emissões 43 a 47 g/km
PREÇOS
S90 T8 Momentum Plus  69.784€
S90 T8 Inscription 75.071€
S90 T8 R Design  74.210€
V90 T8 Momentum Plus  73.231€
V90 T8 Inscription  78.518€
V90 T8 R Design  77.472€

VOLVO XC90

 Híbrido, 2.0 T, 390 cv (pot. total)
 Consumos 2,8 l/100 km
 Autonomia 43 km
 Emissões 64 g/km
PREÇOS
T8 Momentum Plus  87.459€
T8 Inscription  93.057€
T8 R Design  92.196€

VOLVO XC40

 Híbrido, 1.5 T, 262 cv (pot. total)
 Consumos 2,0 l/100 km
 Autonomia 46 km
 Emissões 46 g/km
PREÇOS
T5 Recharge Inscription Expression  
 46.516€
T5 Recharge R Design Expression  
 47.254€
T5 Recharge Inscription 50.946€
T5 Recharge R Design 51.684€

VOLVO XC60

 Híbrido, 2.0 T, 390 a 405 cv (pot. total)
 Consumos 2,4 a 3,2 l/100 km
 Autonomia 36 a 53 km
 Emissões 54 a 73 g/km
PREÇOS
T8 Momentum  69.061€
T8 Momentum Plus  70.906€
T8 Inscription  75.088€
T8 R Design  74.719€
T8 Polestar Eng  84.921€

V90 T8 R Design  77.472€

VOLVO S90/V90

VOLKSWAGEN GOLF GTE

 Híbrido, 1.4 TSI, 204 cv (pot. total)
 Consumos 2,0 l/100 km
 Autonomia 49 km
 Emissões 46 g/km
PREÇOS
GTE 47.197€

VOLKSWAGEN PASSAT GTE

 Híbrido, 1.4 TSI, 218 cv (pot. total)
 Consumos 1,5 a 1,6 l/100 km
 Autonomia 55 a 57 km
 Emissões 40 g/km
PREÇOS
GTE 45.460€
GTE+ 47.262€
Variant GTE 48.816€
Variant GTE+ 50.617€

TOYOTA PRIUS

 Híbrido, 1.8 VVT-i, 122 cv (pot. total)
 Consumos 1,2 l/100 km
 Autonomia 45 km
 Emissões 28 g/km
PREÇOS
Plug-In Exclusive  40.780€
Plug-In Luxury  43.580€
Plug-In Premium  45.580€
Plug-In Power Sky  43.980€

VOLVO V60

 Híbrido, 2.0 T, 390 a 405 cv (pot. total)
 Consumos 2,0 a 2,7 l/100 km
 Autonomia 44 a 56 km
 Emissões 44 a 61 g/km
PREÇOS
V60 T8 Momentum  57.607€
V60 T8 Momentum Plus  59.514€
V60 T8 Inscription  62.343€
V60 T8 R Design  62.468€
V60 T8 Polestar Eng  70.354€

VOLVO XC60

V60 T8 R Design  62.468€
V60 T8 Polestar Eng  70.354€



blueauto 71

ELÉTRICOS 
guia de compras

AUDI E-TRON

 Elétrico, 313 a 408 cv
 Bateria 71 a 95 kWh
 Autonomia 336 a 446 km
PREÇOS
50 quattro desde 72.596€
55 quattro desde 85.746€
Sportback 50 quattro desde 75.265€
Sportback 55 quattro desde 88.415€

HYUNDAI IONIQ ELECTRIC

 Elétrico, 120 cv
 Bateria 28 kWh
 Autonomia 250 km
PREÇOS
Electric Tech  39.975€

HONDA-E

 Elétrico, 136 a 154 cv
 Bateria 35,5 kWh
 Autonomia 220 a 313 km
PREÇOS
Honda-e 36.000€
Honda-e Advance 38.500€

KIA e-NIRO

 Elétrico, 204 cv
 Bateria 64 kWh
 Autonomia 455 km
PREÇOS
Tech 45.500€

KIA e-SOUL

 Elétrico, 204 cv
 Bateria 64 kWh
 Autonomia 452 km
PREÇOS
e-Soul 43.000€

HYUNDAI KAUAI ELECTRIC

 Elétrico, 136 a 204 cv
 Bateria 39,2 a 64 kWh
 Autonomia 289 a 449 km
PREÇOS
Electric 39 kWh 38.506€
Electric Premium desde 46.005€

JAGUAR I-PACE

 Elétrico, 400 cv
 Bateria 90 kWh
 Autonomia 470 km
PREÇOS
I-Pace S 81.788€
I-Pace SE 89.920€
I-Pace HSE 96.223€

BMW i3

 Elétrico, 170 a 184 cv
 Bateria 33 kWh
 Autonomia 279 a 308 km
PREÇOS
i3  41.137 €
i3s  44.937 €

DS 3 CROSSBACK E-TENSE

 Elétrico, 136 cv
 Bateria 50 kWh
 Autonomia 320 km
PREÇOS
E-Tense So Chic 41.000€
E-Tense Performance Line 41.650€
E-Tense Grand Chic 45.900€

I-Pace HSE 96.223€
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NISSAN LEAF

 Elétrico, 150 e 217 cv
 Bateria 40 e 62 kWh
 Autonomia 270 e 385 km
PREÇOS
Acenta Access 30.075€
Acenta 30.875€
N-Connecta 31.975€
Tekna  34.475€
e+ N-Connecta 39.500€
e+ Tekna 42.000€

PEUGEOT E-208

 Elétrico, 136 cv
 Bateria 50 kWh
 Autonomia 340 km
PREÇOS
Active 30.350€
Allure  31.550€
GT Line 33.350€
GT  35.750€

RENAULT TWIZY

 Elétrico, 13 cv
 Bateria 7 kWh
 Autonomia 90 km
PREÇOS
Life Flex  8.180€
Life  12.680€
Intens Flex  8.980€
Intens  13.480€
Bag Flex  9.180€
Bag  13.680€

PEUGEOT E-2008

 Elétrico, 136 cv
 Bateria 50 kWh
 Autonomia 310 km
PREÇOS
e-2008 Active 34.100€
e-2008 Allure 35.850€
e-2008 GT Line 40.550€
e-2008 GT  43.450€

PORSCHE TAYCAN

 Elétrico, 435 a 761 cv
 Bateria 71 a 83 kWh
 Autonomia 407 a 450 km
PREÇOS
4S   110.128€
Turbo  158.221€
Turbo S  192.661€

NISSAN e-NV200

 Elétrico, 109 cv
 Bateria 40 kWh
 Autonomia 275 km
PREÇOS
e-NV200 desde 28.692€
e-NV200 Evalia desde 42.460€

OPEL CORSA-E

 Elétrico, 136 cv
 Bateria 50 kWh
 Autonomia 330 km
PREÇOS
e-Selection  29.990€
e-Edition  30.110€
e-Elegance  32.610€

MERCEDES EQC

 Elétrico, 408 cv
 Bateria 80 kWh
 Autonomia 410 km
PREÇOS
EQC 400 4Matic  79.150 €

MINI COOPER S E

 Elétrico, 184 cv
 Bateria 32,6 kWh
 Autonomia 235 a 270 km
PREÇOS
Electric S 34.400€
Electric M 36.900€
Electric L 39.400€
Electric XL 41.400€Electric XL 41.400€
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RENAULT ZOE

 Elétrico, 109 a 136 cv
 Bateria 41 a 52 kWh
 Autonomia 306 a 395 km
PREÇOS
ZE40 R110 Zen Flex  23.690€
ZE40 R110 Zen  31.990€
ZE50 R110 Zen Flex 24.690€
ZE50 R110 Zen 32.990€
ZE50 R110 Intens Flex  25.690€
ZE50 R110 Intens  33.990€
ZE50 R135 Intens Flex 26.190€
ZE50 R135 Intens 34.490€
ZE50 R135 Exclusive Flex  27.490€
ZE50 R135 Exclusive  35.790€

RENAULT KANGOO Z.E.

 Elétrico, 95 cv
 Bateria 33 kWh
 Autonomia 200 km
PREÇOS
ZE Flex  27.480€
ZE  27.720€
ZE Maxi 2L Flex  22.680€
ZE Maxi 2L  28.920€
ZE Maxi 5L Flex  23.480€
ZE Maxi 5L  29.720€

SMART EQ

 Elétrico, 82 cv
 Bateria 17,6 kWh
 Autonomia 150 a 160 km
PREÇOS
fortwo base 21.975€
fortwo passion  22.845€
fortwo pulse  23.450€
fortwo prime 23.775€
fortwo cabrio passion  26.395€
fortwo cabrio pulse  27.000€
fortwo cabrio prime  27.325€
forfour passion  23.745€
forfour pulse  24.350€
forfour prime  25.035€

TESLA MODEL 3

 Elétrico
 Bateria 75 kWh
 Autonomia 415 a 560 km
PREÇOS
Standard  48.900€
Long Range  59.600€
Performance  65.800€

TESLA MODEL X

 Elétrico
 Bateria 100 kWh
 Autonomia 542 a 565 km
PREÇOS
Long Range  95.400€
Performance  112.000€

TESLA MODEL Y

 Elétrico
 Bateria 75 kWh
 Autonomia 480 a 540 km
PREÇOS
Long Range 65.000€
Performance 71.000€

TESLA MODEL S

 Elétrico
 Bateria 100 kWh
 Autonomia 613 a 632 km
PREÇOS
Long Range  89.800€
Performance  106.600€

VOLKSWAGEN E-GOLF

 Elétrico, 136 cv
 Bateria 35,8 kWh
 Autonomia 300 km
PREÇOS
e-Golf  42.904€

VOLKSWAGEN e-UP!

 Elétrico, 83 cv
 Bateria 36,8 kWh
 Autonomia 260 km
PREÇOS
e-up!                  22.763€
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Na indústria automóvel, criar um protótipo para mostrá-lo ao público é um pouco como uma passagem 
de modelos na indústria da moda: servem para mostrar as novas tendências, não só visuais mas também 
tecnológicas. Infelizmente, muitos destes novos protótipos ficaram longe dos olhos do público, no que devia 
ter sido a sua estreia: com o perigo de contágio do vírus COVID-19 devido à presença de centenas de executivos 
e jornalistas de todo o mundo, o Salão de Genebra foi cancelado e o público acabou por não poder entrar em 
contacto com algumas destas máquinas que apontam para o futuro da mobilidade...

ProtótiPos que não foram a Genebra 

O futuro à espera
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DS AERO SPORT LOUNGE
O automóvel está a mudar, com a necessidade de oferecer novas formas de conforto ao 
condutor, ao mesmo tempo que é necessário cumprir nova legislação sobre emissões po-
luentes sem perda de performance nem de segurança. O Aero Sport Lounge é a proposta 
da DS para um carro de aparência desportiva, com tamanho suficiente para oferecer todos 
os luxos aos seus utilizadores. A principal preocupação da marca francesa assenta na redu-
ção da eficiência aerodinâmica de modo a conseguir o melhor aproveitamento possível da 
bateria de 110 kWh, baseada na tecnologia usada no DS Techeetah com que António Félix 
da Costa lidera o Campeonato de Fórmula E. Esta grande bateria oferece uma autonomia 
de 650 quilómetros e fornece energia a um motor elétrico que gera 500 kW (680 cv) de 
potência máxima. Jantes de 23 polegadas e faróis LED complementam a imagem futurista 
do DS Aero Sport Lounge. O interior é dominado pelo ecrã que ocupa continuamente todo 
o tablier, ladeado por dois ecrãs adicionais onde é projetada informação adicional relativa à 
condução, incluindo imagens das câmaras externas. O sistema de inteligência artificial IRIS 
interage com o condutor e passageiros a vários níveis, interpretando até as necessidades 
destes reconhecendo os gestos que fazem junto ao ecrã, à consola central ou aos encostos 
de braços. Com estes gestos, os ocupantes manipulam comandos sob a forma de ultras-
sons, como se fossem formas holográficas.
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HYUNDAI PROPHECY CONCEPT
A Hyundai já tem vários automóveis elétricos ou eletrificados, mas continua a 
explorar novas direções onde levar esta fórmula. Algo que ainda falta à marca 
coreana neste aspeto é um modelo desportivo, e a julgar pelo nome Prophecy 
na Hyundai há quem queira transformar este protótipo num modelo de pro-
dução. Com o seu perfil baixo, traseira semelhante à de alguns modelos da 
Porsche e longa distância entre eixos, o Prophecy é um automóvel que pode-
ria ter performances desportivas, mas também oferece uma aparência sóbria 
e discreta, que informa sobre as suas capacidades de alta performance sem 
atrair a atenção de forma desnecessária. A Hyundai não divulgou detalhes 
técnicos, mas aponta para a sua preocupação em criar um carro com alto apu-
ro aerodinâmico, reduzindo a resistência aerodinâmica e usando o fluxo de ar 
como uma espécie de ar condicionado natural para os ocupantes, poupan-
do energia. Elementos que foram alvo de atenção por parte dos designers 
incluem as jantes, o spoiler traseiro e as entradas de ar junto às portas. O 
interior é feito com base em materiais sustentáveis.
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POLESTAR PRECEPT
Tal como a evolução da relação entre a AMG e a Mercedes, a 
Polestar começou como casa de tuning independente especia-
lizada em veículos da marca Volvo, mas esta ligação estreitou-
se ao ponto de ser adquirida pela marca sueca, tornando-se 
a sua divisão de alta performance e competição. Mas a Geely, 
proprietária da Volvo, tem planos que vão mais além desta fun-
ção, e transformaram a Polestar numa marca de pleno direito. 
Embora a tecnologia seja partilhada com a Volvo, os carros da 
nova marca já começam a demonstrar uma identidade distin-
ta, identidade essa que é reforçada com o protótipo Precept. 
Embora o seu primeiro carro seja híbrido, todos os futuros Po-
lestar vão ser 100% elétricos, e este coupé de quatro portas 
tem uma ampla distância entre eixos (nada menos que 3,1 me-
tros, que num carro a gasolina seria típico de uma limusine), 
suficiente para albergar uma bateria de alta capacidade e um 
interior com espaço muito confortável para quatro pessoas. 
O Precept também é uma montra tecnológica, aproveitando o 
desaparecimento de peças tradicionais como o radiador para 
montar um complexo sistema de sensores na secção dianteira: 
denominado SmartZone, inclui dois radares e uma câmara de 
alta definição, que trabalham em conjunto com o LIDAR (seme-
lhante ao radar, mas medindo a distância da luz refletida em 
vez do som) montado no tejadilho. Os espelhos retrovisores 
foram substituídos por câmaras que transmitem imagens para 
o interior. O interior recorre a materiais ultraleves sustentá-
veis, usando 80% de plástico reciclado, e a consola central tem 
um ecrã tátil de 15 polegadas ao lado de um painel de instru-
mentos digital de 12,5 polegadas.
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HISPANO SUIZA CARMEN BOULOGNE
Todos os anos alguém tenta trazer de volta uma grande marca do passado, aproveitando a sua popularidade his-
tórica. É o caso da antiga Hispano Suiza, que tem dois projetos rivais a tentarem ressuscitar o antigo construtor 
espanhol de veículos de luxo e desportivos. Um deles, a Hispano Suiza Cars, pretende construir um veículo comple-
tamente elétrico, o Carmen Boulogne, que deverá ser capaz de lutar de igual para igual com o Bugatti Chiron. Pres-
tando homenagem ao Hispano Suiza H6 que venceu a Taça George Boillot três vezes consecutivas, de 1921 a 1923, 
no circuito urbano da cidade francesa, o Carmen Boulogne usa um chassis com monocoque de fibra de carbono, 
que pesa apenas 195 kg. Deste modo, consegue compensar a bateria de 80 kWh, para um peso total de 1630 kg. A 
bateria fornece energia a dois motores elétricos de 410 kW cada, para um total combinado de 1114 cv. Embora fique 
longe dos 1500 cv do Bugatti, a marca anuncia uma velocidade máxima de 290 km/h, passando a barreira dos 100 
km/h em apenas 2,6 segundos. Quando não estiver a acelerar, deverá ser capaz de percorrer 400 quilómetros antes 
de precisar de recarregar a bateria.



NO PRÓXIMO NÚMERO...

NOVO HYUNDAI
IONIQ PHEV
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mobilidade elétrica

Henrique Sánchez
Presidente da UVE – Associação 
Utilizadores Veículos Elétricos

V
ivemos tempos muito diferentes do que era a chama-
da “normalidade”. De repente, toda a Humanidade é 
fortemente sacudida por um vírus que salta do reino 
animal para a espécie humana, um vírus desconhe-

cido para o qual nenhum de nós possuía anticorpos, infetan-
do mais de 250.000 pessoas e provocando a morte a mais de 
10.000 pessoas (artigo escrito no dia 20 de março).

Corona Vírus, COVID-19 
e a Mobilidade Elétrica

Têm sido instaurados um pouco por todo o mundo estados de 
exceção ou de emergência que obrigam a dezenas/centenas de 
milhões de pessoas a ficarem recolhidas nas suas casas em 
isolamento profilático e social para impedir o contágio. Algo 
nunca visto na História da Humanidade.

E o que é que isto tem a ver com a mobilidade elétrica?
Vamos por partes. Todos aqueles que podem carregar o seu 
veículo elétrico nas suas casas – carro, mota ou bicicleta – es-
tão menos expostos a um possível contágio, ao contrário da-
queles que obrigatoriamente têm que abastecer o seu carro 
numa Estação de Serviço ou numa Área de Serviço, estando 
assim mais expostos a um possível contágio.

Com o confinamento das pessoas nas suas casas e as restri-
ções às deslocações não essenciais para o abastecimento de 
alimentos, medicamentos, de trabalhadores de serviços de 
saúde, limpeza, segurança, ou outros que exigem a presen-
ça física do trabalhador, verificou-se uma redução muito sig-
nificativa do tráfego, quer de automóveis particulares, quer 

de transportes públicos, quer de voos 
comerciais, reduzindo muito significati-
vamente as emissões de CO2 e dos res-
tantes gases tóxicos que os motores de 
explosão interna, sejam eles a gasolina 
ou a gasóleo, emitem. Com a diminuição 
do tráfego, reduziu-se o ruído produzido 
por esses mesmos veículos, assim como 
diminuíram os engarrafamentos e o trá-
fego tornou-se muito mais fluído, che-
gando a desaparecer completamente.
A AIE - Agência Internacional de Energia 
divulgou um relatório em que a procura 
global de petróleo deve contrair-se este 
ano pela primeira vez desde 2009, estan-
do a serem emitidos menos 1.000.000 
de toneladas de CO2 por dia no planeta, 
desde o início dos confinamentos e das 
restrições de circulação.
Muitas empresas adotaram o teletraba-
lho para aquelas funções que o permi-
tiam, contribuindo para que centenas/
milhares de trabalhadores passassem a 
cumprir as suas tarefas profissionais a 
partir de suas casas, evitando assim pro-Carregamento de um carro elétrico em casa evita o contágio.
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vocar mais trânsito, mas também evitando a perda de horas de 
viagem nas suas deslocações diárias casa-trabalho-casa, tem-
po que muitos descobriram que podia ser aproveitado para 
estar com os seus filhos, ou ler um livro, ou ver um filme, ou 
arrumar as “tralhas” que todos vamos acumulando.

A cidade de Lisboa agradece estes momentos de descanso.

New York, antes e depois do estado de emergência.

 

Paris, antes e depois da chegada do COVID-19.

Em resumo, passámos a ter mais tempo, deixámos de ser 
focos de poluição, pois a maioria ainda utiliza veículos polui-
dores, e em troca passámos a ter tempo para nós, para as 
nossas famílias, para amigos e vizinhos, nem que seja atra-
vés do contacto online.

Província de Hubei, China, comparação dos níveis de poluição, 
entre 2019 e 2020.

Em certas regiões do globo, ao princípio na província de Hu-
bei, na China, e mais tarde na Lombardia, no norte de Itália, 
verificou-se uma redução muito significativa da poluição at-
mosférica, chegando a uma redução de 25% da quantidade 
de CO2 emitido em pouco mais de um mês. Este abranda-
mento da atividade humana, quer nas deslocações das pes-
soas utilizando transportes, particulares ou coletivos, com 
motores de combustão interna muito poluentes, quer na 
paragem de atividade de inúmeras fábricas, quer com a sus-
pensão dos voos comerciais, ou com a significativa redução 
dos navios de cruzeiro, permitiu à natureza voltar a respirar 
um pouco.

Algumas espécies animais aventuraram-se em territórios desco-
nhecidos para eles, as cidades ou os canais de Veneza recuperam 
de níveis de poluição extremos. Por diferentes razões, algumas 
cidades vão sendo invadidas por animais selvagens, fruto da re-
dução da atividade humana e industrial e da redução da poluição 
atmosférica e sonora, resultado desse mesmo abrandamento.

Veneza: os peixes voltaram e as águas estão límpidas.
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mobilidade elétrica

Em Veneza, as águas dos seus canais, agora mais límpidas, 
menos poluídas, embora a principal razão da sua limpeza seja 
que, sem tráfego dos barcos, a poluição deposita-se no fundo 
dos canais, e sem o barulho de centenas/milhares de barcos a 
motor, fez aparecer nas suas águas milhares de peixes, que se 
aventuram de novo pelos canais de Veneza.

Na Tailândia, com a redução dos turistas que alimentavam os 
macacos, estes entraram na cidade de Lopburi, esfomeados, 
à procura de comida, lutando entre eles por essa mesma co-
mida.

No Japão, pelas mesmas razões, veados vêm à cidade à pro-
cura de comida, aventurando-se assim em terrenos desconhe-
cidos, procurando a comida que os turistas lhes forneciam nas 
visitas ao Parque Nara.

Em suma, a natureza rapidamente ocupa os lugares libertados 
pelos humanos, neste caso diversas espécies animais.
Esta espécie de grito de socorro da natureza, completamente 
submergida pela crescente atividade humana, pela delapida-

ção de recursos, pelas altas taxas de poluição atmosférica e 
sonora nas grandes urbes metropolitanas, deve fazer-nos re-
fl etir sobre o modelo de desenvolvimento em vigor e sobre o 
tipo de organização social e económica que pretendemos. 

Vamos dar uma oportunidade à nossa casa Mãe, o planeta Ter-
ra, e aceitemos esta epidemia/pandemia como uma chamada 
de atenção, um grito de alerta, para o que podemos mudar, 
para aquilo que apenas depende de nós, de cada um de nós.
Mais teletrabalho, mais videoconferências, menos congestio-
namento de trânsito, menos viagens de avião, especialmente 
as que podem ser substituídas por meios ferroviários ou rodo-
viários elétricos.

Rejeitar o consumo de combustíveis fósseis, adotar nas nos-
sas deslocações, quer particulares quer coletivas, quer priva-
das quer públicas, veículos elétricos.

Vamos pensar e refl etir no que podemos mudar. Não quere-
mos voltar à “normalidade”, vamos lutar por uma nova nor-
malidade, mais humana, menos agressiva da natureza, mais 
solidária, menos individualista, transformemos o que é uma 
provação da nossa liberdade num momento de refl exão con-
junta, com a família, com os amigos e com os vizinhos, sobre o 
que cada um de nós pode efetivamente fazer para mudarmos 
para melhor, consumir menos, não poluir, conviver mais com 
os nossos fi lhos e pais.

Quando este período de provação e de sacrifícios passar, vai 
ser doloroso, arregacemos as mangas para ajudarmos, todos, 
a construir uma sociedade mais justa e solidária, os nossos fi -
lhos e netos agradecerão.

Para que este período seja o mais curto possível, isolamento 
profi lático e social, o mínimo contacto exterior, é imperativo 
e obrigatório, ajudemos os nossos profi ssionais de saúde a 

ajudarem-nos, temos que parar o con-
tágio e abrandar o ritmo de expansão 
do coronavírus. 

Lisboa, 20 de março de 2020

Por todos nós, não temos tempo, fi quemos em casa! 
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Citroën AMI
mobilidade urbana

DS 9 E-Tense
Hyundai i20/i30
Volkswagen Golf GTE
Mercedes-Benz Classe E

novos modelos eletrificados

MilD-HyBriD
a “eletrificação suave”
está na moda

Dacia Spring Electric:
vem aí o VE “low cost”

novidade

BMW Concept i4
Volkswagen ID.4

estreias

incentivo 2020 
à compra de 
veículos elétricos

DS 3 Crossback E-Tense
ao volante

Coronavírus, COVID-19
e a mobilidade elétrica

apresentação

NOVO NISSAN

O CROSSOVER COUPÉ

Consumo combinado: 5,9 - 6,4 l/100 km. Emissões de CO2: 135 - 145 g/km.

 INTELLIGENT DISTANCE
CONTROL

SISTEMA INTELIGENTE 
ANTICOLISÃO

 PROPILOT PROPILOT ASSIST
(US & Canada only)

TECNOLOGIA 
PROPILOT

CÁMARA INTELIGENTE 
DE VISIÓN 3600

CÂMARA INTELIGENTE 
DE VISÃO 360º

VISITE UM CONCESSIONÁRIO E DESCUBRA O NOVO CROSSOVER COUPÉ 
DA NISSAN EQUIPADO COM AS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS.

Saiba mais em nissan.pt
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