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palavras-chave 

 

Veículos elétricos, energia renovável, impactes ambientais, económicos e 
energéticos 

resumo 

 

 

O setor de transportes é um dos mais pressionados na estratégia de 
descarbonização. Uma das possíveis mudanças está no aumento do grau de 
eletrificação dos veículos rodoviários, exigindo novas condições de 
produção, transmissão e distribuição de energia elétrica. De acordo com o 
Acordo de Paris e, no seguimento do Regulamento da UE 2018/1999, 
Portugal elaborou o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030 (PNEC 
2030), comprometendo-se a incorporar 20% de energias renováveis no setor 
e uma redução de 40% das emissões de GEE até 2030. Este trabalho 
pretende antecipar as consequências desta política não só na produção de 
eletricidade, mas também a nível económico e ambiental, de forma a 
viabilizar um número crescente de VEs (veículos elétricos). O mix energético 
português é analisado e os cenários futuros para a penetração de VE são 
previstos usando um modelo de difusão. De acordo com os resultados de 
previsão, Portugal está longe de alcançar as metas ambicionadas no setor 
de transporte. Torna-se ainda necessário aumentar a resiliencia da rede 
elétrica nacional com o aumento, ainda como não esperado, do número de 
BEVs assim como da potência renovável instalada.  
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impacts 

abstract 

 

The transport sector is one of the most pressured in the decarbonization 
strategy. One of the possible changes lies in the increase in the degree of 
electrification of road vehicles, requiring new conditions of production, 
transmission and distribution of electric energy. In accordance with the Paris 
Agreement and following the EU Regulation 2018/1999, Portugal prepared the 
National Energy and Climate Plan for 2030 (PNEC 2030), committing to 
incorporate 20% of renewable energy in the sector and a reduction of 40% of 
GHG emissions by 2030. This work intends to anticipate the consequences of 
this policy not only in the production of electricity but also at an economic and 
environmental level, in order to enable an increasing number of EVs (electric 
vehicles). The Portuguese energy mix is analysed and future scenarios for EV 
penetration are predicted using a diffusion model. According to the forecast 
results, Portugal is far from reaching the desired targets in the transport sector. 
It is still necessary to increase the resilience of the national electricity grid with 
the increase, still not expected, in the number of BEVs as well as in the 
installed renewable power. 
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1. Introdução 

1.1  Enquadramento 

 

A transformação económica e social originou um aumento de deslocação nas 

últimas décadas, levando consequentemente à utilização de veículos ligeiros 

individuais. A expansão urbana e o aumento da densidade de veículos 

rodoviários nos grandes centros originaram problemas sociais, económicos e 

ambientais. Os transportes são responsáveis por quase 30% das emissões de 

dióxido de carbono na União Europeia, 75% dos quais transportes rodoviários 

(EEA, 2021). É necessário manter um equilíbrio nas áreas urbanas entre facilitar 

a mobilidade e mitigar os efeitos negativos associados, incluindo os 

congestionamentos, acidentes rodoviários, emissões de Gases de Efeito de 

Estufa (GEEs) e de poluentes assim como o ruído resultante do tipo de 

mobilidade (Albalate & Fageda, 2021).  

Alterações climáticas e eventos geopolíticos influenciam a volatilidade do preço 

do petróleo, a principal fonte de energia do setor dos transportes. As 

especulações do mercado, os impostos sobre Produtos Petrolíferos, assim como 

a oferta e procura global por este recurso são determinantes na variação do 

preço (Ramos, 2016) (Dechezleprêtre et al., 2020). O impacto na economia de 

um país, depende do grau de importação do recurso. Durante os primeiros 

períodos da pandemia COVID-19 fez-se sentir um colapso na procura do 

petróleo e derivados, resultando em quedas de mais de metade do preço original. 

Após a entrada num período equiparável ao pré-pandémico, em 2022, os 

detentores de veículos de combustão interna enfrentam um desafio com o 

aumento dos preços dos combustíveis.   

A problemática do desenvolvimento sustentável tem estimulado inúmeros 

estudos e a implementação de várias medidas em diferentes setores. O setor 

dos transportes não é exceção, existindo diversas pesquisas para uma 

mobilidade urbana sustentável, baseadas em diferentes estratégias que 

englobam o meio social, económico e ambiental.  
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Após o Acordo de Paris, a União Europeia adotou medidas promissoras no setor 

da energia, nomeadamente nos transportes, grande responsável pelo consumo 

de combustíveis fósseis e, consequentemente, pelas emissões de GEE. De 

acordo com este compromisso e no seguimento do Regulamento da UE 

2018/1999, Portugal elaborou o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030 

(PNEC 2030) em linha com os objetivos do Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica 2050 (RNC 2050), que estabelece o compromisso de incorporar 20% 

energia renovável no setor dos transportes, bem como uma redução de 40% nas 

emissões de GEE até 2030 relativamente aos níveis de 1990 (DRE, 2020). A 

eficácia do Acordo de Paris rumo à neutralidade carbónica passa pela 

implementação de estratégias nacionais com objetivos bem traçados e claros 

referentes à redução de emissões. A aposta nos veículos elétricos (VEs) e fontes 

de energia renovável (FER) no transporte desempenharam uma alternativa na 

promoção de sistemas de transporte mais sustentáveis e menos intensivos 

energeticamente. O desempenho geral do veículo elétrico é altamente 

dependente do mix de eletricidade consumido durante a fase de produção e uso. 

Portugal enfrenta um desafio no cumprimento das metas estabelecidas pelo 

PNEC, o crescente grau de eletrificação dos veículos rodoviários exigirá novas 

condições de produção a partir de fontes renováveis, transporte e distribuição de 

eletricidade. Com base em dados de 2019, a energia final dos transportes 

incorpora 9,1% de energias renováveis (APA, 2021). Considerando o 

crescimento do mercado de VEs nos próximos anos e, para cumprir a meta de 

2030 para o consumo final de energias renováveis no setor, prevê-se a 

necessidade de aumentar o consumo de eletricidade em cerca de 10,9%, 

correspondendo a 19.402 TJ nos transportes, em contraste com os 1.780 TJ 

obtidos em 2019 (DGEG, 2021a). Isso implicará uma maior produção de 

eletricidade a partir de fontes renováveis e potência instalada associada. 

Também a disponibilidade dos postos de carregamento e a distribuição temporal 

do carregamento dos veículos são pontos importantes a serem considerados no 

estudo da penetração dos VEs. 

Ao longo dos últimos anos, Portugal tem apresentado uma dependência 

energética entre 70% e 90% face ao ano anterior, devido à inexistência de 

produção nacional de fontes de energia fósseis, como o petróleo e gás natural, 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/renewable-energy-source
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ambos com um peso bastante significativo no consumo total de energia primária. 

Em 2019 estas fontes não renováveis representavam cerca de 76% do total de 

energia fornecida no país, sendo o petróleo o principal recurso (figura 1). Estes 

valores justificam-se nomeadamente pelo consumo no transporte rodoviário 

(51%), seguido pela utilização na indústria e aquecimentos de edifícios (IEA, 

2021). 

Em 2020 o consumo de combustíveis e energia no transporte rodoviário diminuiu 

15,3% (+2,9% em 2019) e atingiu 4,8 milhões de tep, devido a restrições 

impostas na circulação durantes vários meses ao longo do ano, assim como à 

redução da atividade económica do país face à situação pandémica. Do valor 

final de energia consumida no setor, cerca de 99% deflectiu no consumo de 

petróleo (4 982 026 tep) enquanto apenas 0,7% resultou do consumo de 

eletricidade e 0,3% de gás natural. Apesar de ser o setor que sofreu uma maior 

descida face a 2019, manteve-se como o setor com mais peso no Consumo Final 

Bruto de Energia (41,5%), com o transporte rodoviário como o maior consumidor 

(DGEG, 2020). 

 

Figura 1: Consumo Final Bruto de Energia em Portugal 

                                                            Fonte: (DGEG, 2020) 

 

As importações de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural) 

totalizaram 87 934 milhões de toneladas no mesmo período, tendo-se verificado 

um decréscimo em 2020 devido à situação pandémica, 10,3% e 1,2% no petróleo 

e gás natural, respetivamente. A importação do carvão decresceu quase na sua 

totalidade (-99,4%) resultante de medidas de ação definidas pelo país, fruto do 
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Acordo de Paris, que acordou no encerramento progressivo das centrais 

termoelétricas a carvão até 2030 (DGEG, 2021a).  

Numa visão geral do sistema energético português de 2019, figura 2, são 

percetíveis a dependência e o peso que as fontes fósseis ainda tinham nos 

diversos setores de atividades. 

 

Fonte: IEA     

 

O investimento nas energias renováveis no parque electroprodutor tem sido cada 

vez mais notável (figura 3), nomeadamente a partir de 2005 onde desde aí se 

tem verificado um aumento gradual da potência renovável instalada que se 

considera, atualmente, 2,3 vezes superior ao ano referido.  Desde 2011 que a 

potência fóssil instalada tem vindo a decrescer, mais evidente em 2021 com a 

desativação das centrais termoelétricas de carvão do Pego e de Sines, 

responsáveis por uma produção de cerca 5 533 GWhe anuais em 2019 (DGEG, 

2020). 

Figura 2: Peso da energia no Sistema Energético Português 
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Figura 3: Evolução da potência instalada por tipo de fonte em Portugal 

Fonte: APREN 

 

Em 2020 registou-se o maior valor do peso de produção renovável com 60,8% 

(50 894 GWh), em termos relativos, face ao total da geração nacional de 

eletricidade. Isto acrescentou importantes ganhos para a economia nacional e 

benefícios para o ambiente, pois permitiu uma poupança de cerca de 665 

milhões de euros em importações de combustíveis fósseis (gás natural, carvão, 

fuelóleo e gasóleo) e a redução de 17 milhões de toneladas de CO2eq (APREN, 

2021) . Este valor foi mais notório no último mês desse ano, com uma produção 

de eletricidade 100% renovável totalizada ao equivalente a 7 dias não 

consecutivos. Este facto resultou nomeadamente da produção hídrica e eólica, 

duas tecnologias que mais se têm considerado como representativas a nível de 

produtibilidade elétrica e que juntas prevaleceram num ano característico como 

seco. No entanto, este valor não foi suficiente para satisfazer as necessidades 

totais do país, tendo-se registado um saldo importador de 1,8 TWh de 

eletricidade (APREN, 2021). 

Segundo dados da Redes Energéticas Nacionais (REN), em 2021, a energia 

eólica liderou na produção de eletricidade renovável, representando 26% do 

abastecimento total de energia elétrica no país.  A produção hidroelétrica 

representou 23%, seguida da biomassa com 7%. A produção fotovoltaica 

ganhou expressão com 3,5%. Os reforços na capacidade instalada no país 
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aliada às condições climáticas presenciadas têm favorecido a potencialidade da 

tecnologia solar. As renováveis abasteceram 59% do consumo de eletricidade 

anual (REN, 2022). 

No primeiro trimestre de 2022, Portugal foi o quarto país europeu com maior 

incorporação renovável na produção de eletricidade, sendo a Noruega, 

Dinamarca e Áustria os países que antecederam a sua posição (APREN, 2022). 

Quando se observa um diagrama de carga diária com a distribuição de energia 

é notável a elevada produção a partir de energias renováveis (figura 4). No 

entanto a produção total de eletricidade não é suficiente para suprir as 

necessidades dos utilizadores, nomeadamente em horas de ponta, sendo 

necessário importar energia dos países vizinhos. Grande parte da energia 

importada deve-se ao suporte de sistemas de bombagem, nomeadamente das 

albufeiras para produção de energia.  

 

Figura 4: Repartição da produção de eletricidade a 1 de janeiro de 2022 em Portugal por diferentes fontes 
de energia 

Fonte: Apren 
 

 Esta incapacidade do país deve ser considerada quando novas tecnologias que 

necessitem de suporte elétrico emergem no mercado nacional, tal como o 

aumento da penetração de VEs previsto nos próximos anos. Apesar da elevada 

incorporação renovável registada em 2021 que colocou o país em quarto lugar 

no ranking de incorporação de FER, o preço da eletricidade no mercado spot 

ibérico tem apresentado valores bastante elevados devido ao aumento do preço 
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das licenças de emissão de CO2 no mercado europeu assim como à subida do 

preço do gás natural (APREN, 2021). 

De modo geral, para que o país consiga potencializar a sua economia, é 

importante diminuir esta dependência do exterior, quer pela importação anual de 

energia para rede elétrica nacional quer pela diminuição de importação de 

derivados de petróleo no maior setor consumidor, os transportes. Várias 

alternativas podem contribuir uma mobilidade mais sustentável, como uma maior 

utilização de transportes públicos e escolha de tipos de mobilidade suave. A 

preferência na aquisição de veículos elétricos também é uma opção que 

influenciará diretamente a pegada ambiental e a dependência do país por 

recursos fósseis.  

1.2  Veículos Elétricos em Portugal 

 

O aumento da penetração levará a uma sobrecarga na rede elétrica portuguesa, 

pois é necessária energia adicional para o carregamento da bateria dos veículos. 

Na figura 5, é possível visualizar as regiões, por NUT III, maiores consumidores 

de energia elétrica. As áreas Metropolitanas do Porto e Lisboa, como esperado, 

são as maiores responsáveis no consumo de energia, áreas economicamente 

mais desenvolvidas, com mais ofertas de emprego, mais atrações turísticas e 

densidade populacional. 
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Figura 5: Consumo de energia elétrica em Portugal em 2020, NUT III 

Fonte: PORDATA 

 

É possível que nestas áreas, a sobrecarga da rede seja mais suscetível do que 

em zonas menos consumidoras de energia. A exploração de energia proveniente 

de fontes renováveis deve ser concentrada nestas áreas ou arredores, de forma 

a garantir satisfazer as necessidades dos consumidores, evitando prováveis 

falhas na rede elétrica e, de maneira a reduzir as perdas de energia ao longo da 

rede elétrica.  

Os transportes representam quase um quarto das emissões de gases com efeito 

de estufa da Europa e são a principal causa da poluição atmosférica local em 

centros urbanos (European Commission, 2016). 

A aposta em veículos de combustíveis alternativos começou a ter uma maior 

relevância após a publicação da Diretiva de Infraestrutura de Combustíveis 

Alternativos - Diretiva 2014/94/EU. Como resultado, os Estados-Membros foram 

obrigados a adotar Quadros de Políticas Nacionais e comunicá-los à Comissão 

Europeia até 2016. Atualmente, este tipos de tecnologias alternativas 

representam 4,96% do parque automóvel da União Europeia (EU) (EC, 2022). 

A procura por formas de mobilidade mais sustentáveis, como veículos movidos 

a combustível de baixo carbono e mais eficientes levaram aos formuladores de 
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políticas e partes interessadas a apostarem e apoiarem a transição de veículos 

movidos a combustíveis fósseis para veículos elétricos. (Sovacool et al., 2018) 

Este tipo de tecnologias, nomeadamente o BEV, não apresenta emissões do 

tubo de escape (ou do tanque à roda) durante a sua utilização, contribuindo para 

combater a poluição localizada, particularmente importante em áreas urbanas 

povoadas. No entanto, numa análise geral do ciclo de vida destes veículos, os 

impactes associados à extração dos materiais que compõem as baterias de lítio 

assim como os elevados consumos de energia exigidos na sua produção, 

resultam em emissões de CO2 assim como na degradação do meio ambiente. 

Analisando as emissões médias associadas ao ciclo de vida completo deste tipo 

de veículos na União Europeia em 2020, consta-se que, em média, os VEs 

emitem cerca de 2,7 vezes menos CO2 do que os veículos movidos a combustão 

(T&E, 2020a).  

O aumento da eletrificação dos veículos de transporte nos últimos anos é 

considerado um grande passo para reduzir os impactos ambientais adversos dos 

motores de combustão interna, desde que a energia armazenada nas baterias 

seja derivada de fontes de energia renováveis.  

Mesmo no pior cenário, onde o automóvel elétrico seja produzido na China e 

conduzido na Polónia (sistema electroprodutor fortemente dependente do 

carvão), este consegue reduzir pelos menos 20% das emissões de CO2 (T&E, 

2022a). 

O mercado automóvel elétrico começou a ganhar expressividade a partir de 

2013, figura 6.  

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/renewable-energy-source
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Fonte: (IEA, 2022a) 

  

No mercado global de automóveis em 2021, a venda de veículos elétricos 

representou 9% do total, quadruplicando a sua participação relativamente a 2019 

(IEA, 2022a). A China liderou nas vendas quase triplicando para 3,3 milhões de 

unidades, pretendendo atingir a meta oficial do governo onde os carros elétricos 

atinjam uma participação de mercado de 20% em 2025.   

O consumo de eletricidade para os VEs representou cerca de 1% do consumo 

final total de eletricidade em todo o mundo (IEA, 2021). 

Em contexto europeu, apesar da queda de vendas de veículos em 

25% comparativamente ao cenário pré-pandémico, o mercado automóvel de VE 

representou 17% do total de vendas registadas no setor automóvel, com um 

crescimento de cerca de 63% em relação ao anterior. A Europa ocupou a 

segunda posição do ranking de vendas de veículos BEV com 12,3% do total de 

vendas de elétricos. Este facto foi parcialmente impulsionado por novos padrões 

de emissões de CO2 assim como o aumento de subsídios de compra para VEs 

na maioria dos mercados europeus (IEA, 2021) (IEA, 2022a) (JATO, 2022). 

A Alemanha é líder na venda de VE (25% de elétricos novos vendidos), 

nomeadamente elétricos plug-in, contribuindo para a sua adoção com alguns dos 

subsídios mais atraentes da zona euro. A Noruega detém a maior percentagem 

de vendas totais de VEs, tendo preferência pelos BEV. O país nórdico continua 

Figura 6: Stock global de veículos elétricos de passageiros entre 2010 e 2021 
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assim a assumir o topo do ranking de percentagem de VE no mercado com 86%, 

seguido da Islândia (72%), Suécia  e Holanda com 43% e 30%, respetivamente 

(Statista, 2022a) (IEA, 2022a). 

Em Portugal, as vendas de veículos movidos a energias alternativas em 

novembro de 2021 (Veículos BEV, os híbridos plug-in e os híbridos 

convencionais) representaram cerca de metade das vendas totais, atingindo 

uma quota de 48,7% (UVE, 2022). 

O mercado de veículos ligeiros geralmente é influenciado pela distribuição de 

riqueza dentro de um país e serve como um bom indicador económico. O 

aumento das vendas no mercado automóvel indica o bom desenvolvimento da 

economia enquanto que a desaceleração poderá indicar um período de recessão 

na economia do país (Statista, 2022b). 

O investimento e entrada de tecnologias alternativas mais sustentáveis e 

maduras no mercado português de VE tem-se refletido num crescimento 

exponencial nos últimos tempos. Contudo o peso do consumo de energia pelos 

veículos elétricos no consumo total no transporte rodoviário, registou um valor 

residual no mesmo período (0,02%), apesar de ter aumentado 120% em relação 

ao ano anterior. Os registos de veículos elétricos ligeiros e pesados registaram 

um aumento de 11,8% (INE, 2020). 

Na figura 7, referente ao período de variações homólogas na venda de Veículos 

de Combustão Interna (ICE), Veículos Híbridos Plug-In (PHEV) e Veículos 100% 

Elétricos (BEV), consta-se a expressividade das vendas de VEs, com preferência 

pelos BEVs que mantêm uma variação positiva durante o período em análise. 



12 

 

 

 

 

Figura 7: Variação de vendas de veículos em Portugal 2021-2022 por tipo de tecnologia 

Fonte: (UVE, 2022) 

 

A venda de Ciclomotores, Motociclos, Triciclos e Quadriciclos 100% elétricos 

também foi cada vez mais evidente ao longo de 2021, terminando o ano com 

439 viaturas adquiridas nesta tipologia. 

Portugal, em termos anuais, atingiu uma quota de vendas de 20% de veículos 

ligeiros de passageiros EV (BEV e PHEV), atingindo um recorde anual de vendas 

de VE. Já os veículos com motor de combustão interna tiveram 6,4% de queda 

nas vendas em relação a 2020, onde a preferência por veículos mais limpos já 

se fazia sentir no mesmo ano. No top 3 das vendas nacionais, o modelo elétrico 

Tesla Model 3, foi o líder, acompanhando também o mercado europeu. Seguido 

pela Peugeot com 1545 unidades e terminando no pódio com a Renaut com 1182 

veículos. Nos veículos híbridos plug-in, não houve grandes mudanças em 

relação ao ano anterior, Mercedes-Benz e BMW continuam no topo do ranking 

com mais unidades vendidas e com pouca diferença entre elas (UVE, 2022) (EC, 

2022). 
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Os veículos pequenos e médios são os segmentos de preferência dos 

consumidores portugueses (figura 8). 

Fonte: (Statista, 2022b) 

 

Observando a tabela 1, é possível observar a grandeza da frota de veículos 

ligeiros em Portugal, assim como a preferência por veículos BEVs em 2021.  

 

Tabela 1: Nº de veículos por tipo de tecnologia em Portugal, 2021 

 

Fonte: European Alternative Fuels Observatory, adaptado 

 

O estudo europeu LeasePlan Car Cost Index 2020 divulgou um estudo relativo 

ao Custo Total de Propriedade de um veículo ligeiro (TOC) que inclui o custo de 

Tipo de veículo BEV PHEV CNG LNG LPG H2 

Ligeiros de passageiros 50 138 43 441 156 - 54 033 3 

Comerciais ligeiros 2 288 7 126 - - - 

Transporte de 
passageiros 

122 - 581 - - 2 

Transporte pesado de 
mercadorias 

25 - 235 46 - - 

Veículos elétricos 
ligeiros 

4 025 - - - - - 

Figura 8: Vendas de veículo por segmento em Portugal 
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propriedade do automóvel incluindo combustível, depreciação, impostos, 

seguros e manutenção.  Na generalidade dos países europeus, incluindo 

Portugal, um veículo elétrico do segmento médio familiar tem um TOC inferior ao 

veículo de combustão interna. No segmento compacto onde contabilizam os 

SUVs, Portugal apresenta valores mais altos quanto ao TOC de veículos de 

combustão interna e PHEV comparativamente com a Noruega (país maduro na 

tecnologia), sendo que os BEVs apresentam valores pouco abaixo do país 

nórdico. Numa análise geral do relatório por tipo de segmentos, a Noruega 

apresenta TOC das diferentes tipologias muito mais baixos que Portugal 

(LeasePlan, 2021). No entanto, o valor do salário médio da Noruega em 2021 

era o quíntuplo do salário médio em Portugal no mesmo ano (BDEX, 2021). 

 

 

Figura 9: Custo de Propriedade Total (TOC) em diferentes tecnologias e países da Europa 

Fonte: (LeasePlan, 2021) 

 
Com o crescimento esperado de adesão aos VEs torna-se fulcral garantir a 

existência de estruturas que suportem o carregamento dos veículos. O número 

de pontos de carregamento deve acompanhar esse crescimento, situando-se em 

zonas estratégicas de fácil acesso, podendo ser de acesso público ou privado 

que inclui os postos de carregamento privados de empresas ou até mesmo os 

carregamentos domésticos.  

A disponibilidade de postos de carregamento varia de país para país, os 

sistemas de pagamento não estão harmonizados com os requisitos mínimos e 
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existem ainda lacunas na divulgação de informações para os utilizadores. De 

acordo com o Relatório sobre a realidade atual do número de postos de 

carregamento para VEs, a União Europeia ainda se encontra longe do alcance 

da meta do Pacto Ecológico Europeu de 1 milhão de pontos de carregamento 

até 2025 (ACEA, 2022) (MOBI.E, 2022). Em 2021 o número de postos de 

carregamento público na Europa totalizou cerca de 375 900 estações (T&E, 

2022b). Para conseguir atingir as metas estipuladas no Green Deal é necessário 

acelerar o número de instalações de pontos de carregamento semanais (ACEA, 

2022). 

A maioria dos países europeus não cumpriram as metas EV 2020, relativamente 

ao número de postos de carregamentos públicos para VEs, Electric Vehicle 

Supply Equipment (EVSE). A Diretiva de Infraestrutura de Combustíveis 

Alternativos (AFID), principal política que regula a implantação de EVSE elétrico 

público na União Europeia, recomendava 1 carregador público por 10 EVs, uma 

proporção em 2020. Na União Europeia, a relação média de EVSE público por 

EV foi de 0,09. Apenas a Holanda e a Itália estão atingiram de longe a meta (0,22 

e 0,13, respetivamente), com uma maioria de carregamentos lentos. Países com 

maior penetração de VE tendem a ter as menores taxas de EVSE por EV como 

o caso dos países nórdicos, uma vez que há uma maior viabilidade de optar por 

o carregamento doméstico privado devido à localização mais dispersa e isolada 

da residência. Em Portugal a proporção de carregamentos públicos por VE em 

2020 foi de 0,06 (IEA, 2021).    

A MOBI.E, S.A., empresa pública, desde 2015 que atua como a Entidade 

Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica (EGME) em Portugal, assumindo um 

papel simplificador na transição para uma mobilidade mais sustentável. Tem 

como responsabilidade gerir e monitorizar a rede de postos de carregamentos 

elétricos do país. Para além das vendas de VEs em 2021, o número de postos 

de carregamento na rede Mobi.E aumentou 66,5%, totalizando 2 360 postos de 

carregamento que disponibilizam mais de 4880 tomadas (MOBI.E, 2022).  

A nível da utilização da rede, registou-se um aumento de 48% no número de 

utilizadores face a 2020, para mais de 58 500, contabilizando mais de 1,46 

milhões de carregamentos e um consumo de 18,5 GWh de energia (+75% em 

relação a 2020), permitindo reduzir a emissão de CO2 em cerca de 13,4 mil 
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toneladas de CO2. Desde 2021 que a instalação média semanal tem sido de 18 

postos de carregamento. Atualmente existem 342 postos de carregamento 

inativos, cerca de 12,6% do total. (MOBI.E, 2022)  

Houve um aumento de 67% da infraestrutura de carregamento na aposta 

intensiva de Postos de Carregamento Rápidos (PCR) e Ultrarrápidos (PCUR) 

(MOBI.E, 2022). Os PCN têm potências entre 3,7 kW onde o tempo de carga 

estimado do carregamento do veículo para poder percorrer 100 km é de cerca 

de 4 a 5 horas. Os PCR de 50 kW precisa apenas de cerca de 20 minutos de 

carregamento para que o veículo possa percorrer a mesma distância. Já os 

PCUR demoram apenas cerca de 5 minutos a abastecer para circular os 100 km. 

No entanto, existem outros fatores que influenciam a duração do carregamento, 

como as dimensões e características da bateria assim como as do conversor do 

veículo (MOBI.E, 2022). 

 

Figura 10: Evolução da estrutura de carregamento em Portugal 

Fonte: (MOBI.E, 2022), adaptado 
 

De forma a conseguir satisfazer o parque automóvel elétrico português de 84400 

veículos elétricos, a rede MOBi.E disponibilizou uma potência de 100,3 MW em 

postos de abastecimento público, 48% acima da meta necessária (MOBI.E, 

2022). 

A partir de julho de 2021, todos os carregamentos de carros elétricos passaram 

a ser pagos.  Para pagar pelo serviço, o utilizador é obrigado a ter um contrato 

com um comercializador de eletricidade para a mobilidade (CEME), que dá um 
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cartão para ser utilizado em todos os postos de carregamento de acesso público, 

sejam eles de carga normal ou carga rápida. Os pontos de carga são geridos por 

operadores de carregamento (OPC) (MOBI.E, 2022). 

 

Tabela 2: Valores médios das tarifas OPC 

Tipo de 
carregamento 

Potência de carregamento 
(kWh) 

Preço médio 
(€/kWh) 

 
Normal 

3,7 0,09 
7,4 0,15 
11 0,15 

Semi-rápido 22 0,09  
Média PCN 0,12 

Rápido 50 0,12 
Ultra-rápido 160 0,15 

Fonte: (MOBI.E, 2022), adaptado 

 

Em 2020, o número estimado de carregadores privados a nível global de veículos 

leves (LDV) era de 9,5 milhões, dos quais 7 milhões de caracter doméstico, 

estando os restantes situados em locais de trabalho. Isso traduz-se numa 

capacidade instalada de  40 gigawatts (GW) em residências e mais de 15 GW 

em meio empresarial (IEA, 2021). 

A Agência Internacional de Energia (IEA) prevê, no âmbito do Cenário de 

Desenvolvimento Sustentável e no de Políticas Declaradas (baseado nas 

políticas existentes, legisladas ou anunciadas globalmente por governos) para 

2030, que os carregadores privados representem 90% do número de 

carregamentos total, atendendo a 70% da procura de energia em ambos os 

cenários (IEA, 2021).  

Optar por um carregamento do veículo num local residencial, por norma, 

conduzirá ao investimento num posto de carregamento doméstico de maneira a 

suportar as típicas seções de carga e aumentar a rapidez de carregamento da 

bateria do veículo. A instalação do posto garante por média entre 40 minutos a 

4 horas para os equivalentes 100 quilómetros de autonomia, dependendo da 

potência do carregador escolhido (EDP, 2022). 

A carga adicional necessária para o carregamento dos VEs em situação 

residencial, pode ser facilmente integrada no diagrama de carga diária de uma 
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da habitação sem contribuir para aumentar a procura de energia na hora de 

ponta.  

 

1.3  Políticas Nacionais  

 

Em 2009, a Diretiva de Energias Renováveis (RED; 2009/28/EC) estabeleceu a 

meta para cada Estado Membro, segundo a qual 10% de toda a energia usada 

nos transportes deve ser de fontes renováveis até 2020. Portugal ficou a pouco 

de conseguir atingir a meta, alcançando uma incorporação de 9,7% de energias 

renováveis no setor de transportes (EEA, 2022). 

 

Figura 11: Quota de energia proveniente de fontes renováveis nos transportes da Europa em 2020 

Fonte: (EEA, 2022) 
 

No âmbito do Acordo de Paris e, na sequência do Regulamento UE 2018/1999, 

Portugal elaborou o Plano Nacional Energia e Clima para 2030 (PNEC 2030) em 

linha com os objetivos do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, 

estabelecendo a meta de incorporação de 20% de energias renováveis nos 

transportes e uma redução de 40% da emissão de GEE até 2030.  
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Para que as metas sejam alcançadas, a formulação de políticas, incentivos e o 

apoio de instruturas de carregamentos são aspetos fulcrais para a aceitação e 

difusão dos VEs no mercado português. Para promover a adesão aos VEs, 

Portugal criou um Fundo Ambiental desde 2017, no qual oferece incentivos 

financeiros e fiscais tanto a empresas como a privados. Em 2022, Portugal 

lançou incentivos de 4 000€ na compra de veículos ligeiros novos 100% elétricos 

até ao limite do custo total do veículo de 62 mil euros (incluindo o imposto sobre 

o valor acrescentado (IVA) e despesas associadas). No caso das empresas, 

estas beneficiam da isenção do pagamento de tributação autónoma assim como 

da dedução do IVA tanto na aquisição como na utilização do veículo. Quanto aos 

veículos ligeiros de mercadorias, o estado atribuirá 6 mil euros a 150 

candidaturas de veículos elétricos novos, com o máximo de 1 incentivo por 

candidato para singulares e 2 incentivos por candidato no caso de pessoas 

coletivas (empresas). Muitos municípios também concedem uma isenção total 

ou parcial do pagamento do estacionamento (DECO, 2022) (Diário da República, 

2022) (SG Ambiente, 2022). 

Para além disso, o estado continua a investir na infraestrutura de carregamento 

de veículos elétricos de modo a tornar a propriedade de veículos elétricos mais 

prática. Em 2022 estão abertas 270 candidaturas de apoio a Carregadores para 

veículos elétricos em condomínios multifamiliares com ligação à Rede Mobi.E, 

onde garante o apoio em 80% do valor de instalação do posto de carregamento 

assim como da instalação elétrica, num máximo até 800€ e 1000€, 

respetivamente (SG Ambiente, 2022). 

1.4  Exemplos de Sucesso da implementação de VEs 

 

Os veículos elétricos continuam a penetrar nos mercados de veículos de 

passageiros em todo o mundo. A maioria dos mercados atuais de veículos 

elétricos permanece em estágios iniciais, com os compradores sendo 

categorizados como adotantes ou pioneiros. 

1.4.1 Países nórdicos e energias renováveis  
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O sucesso da eficácia dos veículos elétricos depende do tipo de fonte de energia 

em que a eletricidade que alimenta o veículo é produzida. A preferência por 

energia renováveis no mix elétrico do país leva à eficácia da penetração deste 

tipo de mobilidade de forma a contribuir para a redução das emissões associadas 

ao setor dos transportes. A experiência nórdica, tanto na preferência por 

energias renováveis no sistema energético, como pelo sucesso na adoção de 

veículos elétricos, pode oferecer exemplos ou um roteiro que outros países 

podem seguir ou transpor para a sua própria realidade (Figenbaum, 2022).  

Vários países europeus têm vindo a liderar o caminho da sustentabilidade, 

relativamente à utilização de fontes de energia limpa para abastecimento de 

eletricidade, através da Energia Eólica, Solar, Hídrica ou até mesmo da Energia 

Geotérmica, no caso da Islândia. Os países nórdicos são considerados líderes 

ao incorporarem uma grande parcela de fontes de energia renováveis no seu mix 

energético, como a Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia (Sovacool, 

2017). 

Na Dinamarca, em 2021, 48% da eletricidade produzida derivou da capacidade 

das turbinas eólicas do país, tendo alcançado uma incorporação de 75% de 

energias renováveis na produção de eletricidade  (Ritchie et al., 2021). A Suécia 

detêm uma grande aposta na produção de eletricidade a partir de recursos 

hídricos e da energia nuclear, incluindo cada vez mais a energia eólica como 

uma fonte alternativa de produção, atingindo 67% de participação das 

renováveis na produção total de energia elétrica (IEA, 2022c). Também o recurso 

a energia de fissão é bastante expressivo na Finlândia, representando um terço 

da produção total de eletricidade, no entanto esta também garante a produção 

com recurso às hídricas, cerca de 22% em 2021. Estes dois últimos países são 

conhecidos por fazerem um bom uso na utilização de biomassa como fonte 

energética no consumo de energia final (Statista, 2021) (Ritchie & Roser, 2021) 

(IEA, 2022c). A Islândia é um país sustentado praticamente a partir de recursos 

renováveis, pioneira no aproveitamento da energia geotérmica tanto para o 

aquecimento como para a produção de eletricidade, onde os recursos hídricos 

perfazem a cota das renováveis do setor elétrico (IEA, 2022b).  

 A Noruega lidera na exploração dos recursos hídricos como forma de produzir 

energia, onde a topografia com relevo acentuado e o regime hidrológico 
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característico do país facilitam a produção de eletricidade quase na sua 

totalidade a partir desta fonte. Em 2020, a hídrica representou cerca de 92% da 

produção de eletricidade no país nórdico (Statista, 2020). 

Apesar da diferença expressa no nível atual de adoção de VEs nos países 

nórdicos, o perfil e os interesses dos potenciais utilizadores são semelhantes em 

ambos os países. Portanto, o sucesso da adoção de VEs é principalmente 

influenciado pelo tipo de politicas nacionais de cada um (Zarazua de Rubens, 

2019). Na figura 12 é possível observar o top 10 dos países com o maior número 

de VEs per capita em 2020. 

 

 

Figura 12: Número de VEs por cada 1000 habitantes em 2020 

Fonte: (Olano, 2022) 

 

1.4.2 Noruega 

O facto de a Noruega explorar extensivamente os recursos hídricos, para 

produção de eletricidade, possibilita a eletrificação quase por inteiro do país. O 

país nórdico estabelece uma conexão de redes elétricas com o continente 

europeu, Suécia e Reino Unido, possibilitando a exportação de energia. O 

aquecimento dos edifícios é também realizado recorrendo a este tipo de energia. 

A abundância da produção de eletricidade, de fichas elétricas/tomadas, a 

extensa eletrificação e o desenvolvimento de projetos de edifícios Zero Energy 

Buildings (ZEBs) e Plus Energy Buildings (PEBs) facilitaram e viabilizaram a 

adoção dos veículos elétricos no país (Røstvik, 2014).  

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/nordic-country
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/nordic-country
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Como se pode observar na figura 13, a aposta de VEs no país nórdico começou 

na década de 90, com incentivos sobre a compra de BEVs na isenção do imposto 

de registo na compra da tecnologia.  

 

Figura 13: Frota de BEV 1990–2020 vs ano de introdução dos incentivos 

Fonte: (Figenbaum, 2022) 

 

Pouco mais tarde, em 2001, juntou-se a isenção do IVA. A permissão da 

circulação dos BEVs nas vias de transportes públicos, a isenção do pagamento 

de portagens e a possibilidade de estacionar e carregar os BEVs gratuitamente, 

foram iniciativas que obtiveram sucesso na difusão dos elétricos no mercado 

automóvel norueguês (Røstvik, 2014). Apenas recentemente, em 2018, o 

governo norueguês começou a exigir apenas 50% dessas taxas anteriormente 

isentas dos utilizadores (Schulz & Rode, 2022).  

O investimento do governo em carregamentos públicos começou a ganhar 

expressão em 2009 sendo que, apenas dois anos depois, estações de 

carregamento rápido já estavam a ser construídas. O carregamento doméstico 

desempenha a principal escolha dos utilizadores (80%), colocando o país entre 

aqueles com a maior disponibilidade de carregamento doméstico em todo o 

mundo. A dispersão da população, a alta disponibilidade de estacionamentos 

privados e os custos mais baixos comparativamente às estações de 

carregamento público são fatores que justificam a preferência (Mersky et al., 

2016) (Schulz & Rode, 2022).  

Num inquérito realizado à população, estas medidas foram os principais fatores 

decisivos que levaram à adoção dos veículos elétricos por parte dos utilizadores, 



23 

 

 

 

sendo a redução antecipada de preços o incentivo mais poderoso que levou a 

80% dos entrevistados a adquirir o veículo elétrico a bateria (Bjerkan et al., 

2016).  

Os benefícios fiscais agregados com uma análise contínua de medidas 

essenciais e inovadoras desde os anos 90 até aos dias atuais, permitiu a 

aceitação da população ao longo do tempo da nova tecnologia, fator importante 

na difusão de uma nova tecnologia, alcançando um mercado maduro de 

participação de VEs (Mersky et al., 2016). A Noruega mostrou ter uma política 

nacional resiliente e uniforme ao incluir os incentivos essenciais à adoção, tendo 

potencial para cumprir a ambição de proibir a venda de veículos a combustão 

até 2025. Esses incentivos tornam os veículo elétrico mais competitivos, em 

termos económicos, do que a compra de um carro movido a motor de combustão 

(Carlier, 2022). 

 

1.4.3 Islândia 

A Islândia possui abundantes recursos de energia renovável, no entanto, este 

país é totalmente dependente da importação de combustíveis de petróleo para 

satisfazer o setor do transporte. A transição para VEs é de particular interesse e, 

uma vez que a eletricidade é nomeadamente produzida a partir de recursos de 

energia renovável de baixo custo, torna a adoção viável. De forma a promover 

esta tecnologia alternativa, o governo islandês introduziu incentivos como 

isenções fiscais e impostos diferenciados sobre veículos verdes (Shafiei et al., 

2018). Apesar de ser considerado um mercado de pequena escala, em 2020, a 

Islândia ocupou a segunda posição no top 10 de países com maior número de 

VEs per capita (Olano, 2022). 

 

1.4.4 Suécia 

A Suécia ocupa o melhor cenário na aposta do mercado de VEs. Conseguiria 

uma redução de cerca de 80% das emissões de CO2 caso a produção de um 

carro elétrico com bateria fosse realizada no país e, posteriormente, adotado por 

um utilizador residente no país (T&E, 2020a).   
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A partir de 2018, o governo sueco decidiu aumentar o subsídio de compra de um 

VE para cerca de 50% do valor total. Também os descontos em bicicletas 

elétricas foram inclusos no pack dos incentivos propostos pelo país. A tributação 

dos veículos a gasóleo e a gasolina a uma taxa maior do que dos VEs, 

impulsionaram para a aquisição desta tecnologia no país. Estacionamentos 

gratuitos, acesso à via de transportes públicos e o baixo custo da eletricidade no 

país são fatores impulsionadores que se expressaram na aderência significativa 

de VEs em 2021 (Keren, 2018) (IEA, 2022a).  

Também com objetivo de facilitar as viagens transfronteiriças no norte da Europa 

de longa distância para os BEVs, foram recentemente instalados 70 novos 

carregadores rápidos num corredor que liga a Dinamarca, a Suécia e o Norte da 

Alemanha, o projeto da UE GREAT (“Regiões verdes com combustíveis 

alternativos para o transporte”) (Haustein et al., 2021).  
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1.5  Objetivos 

No horizonte 2030, Portugal ambiciona ter 20% de energias renováveis no 

transporte (APA et al., 2019). O presente trabalho tem como objetivo prever a 

difusão do mercado de veículos elétricos em Portugal, com especial foco na 

difusão dos veículos elétricos de bateria (BEV), de maneira a prever o 

cumprimento das metas no setor dos transportes em 2030 e posteriormente o 

impacto no consumo final de energia. Pretende-se estudar o mercado automóvel 

português, com principal atenção nos BEVs assim como os impactes associados 

à escolha por esta tecnologia alternativa no que respeita ao crescente consumo 

de eletricidade com a penetração da tecnologia. O tema escolhido é de relevante 

interesse face às metas estabelecidas pelo PNEC, tanto a nível de aumento de 

renováveis no setor do transporte como na diminuição das emissões de 

poluentes e da dependência de energia do exterior. É também realizada um 

estudo sobre as políticas e incentivos que estiveram na base de alguns países 

já com um grau de maturidade da tecnologia. 

No primeiro capítulo, introduz-se o tema a estudar. Seguidamente é realizada 

uma revisão da literatura sobre a temática em questão, com análise do sistema 

energético português e o mercado automóvel. Os impactes associados a ambas 

as tecnologias (veículos elétricos e de combustão interna) são também 

abordados no mesmo capítulo, assim como casos de países com sucesso na 

implementação de medidas para adoção de VEs.  

No terceiro ponto é referida a metodologia abordada na previsão de BEVs a partir 

do Modelo de Difusão Gompertz em Portugal. 

Após isso, dá-se a discussão dos resultados obtidos, confrontando com a 

realidade portuguesa.  

Por último, em anexo é apresentado um artigo, realizado no âmbito da 

dissertação, que foi aceite para ser apresentado na 18th European Energy 

Market Conference.  
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2. Revisão da Literatura  

2.1 Ciber Ataques no sistema de rede elétrica com 

carregamentos 

 
Estima-se que uma penetração de 10% de VE em Portugal possa causar uma 

queda de tensão significativa nas horas de ponta (Delgado et al., 2018). 

A preferência do carregamento parcial diário da carga do VE por dois 

carregamentos completos semanais ajuda a diminuir a possibilidade de 

constrangimentos na rede elétrica  em horas de pico (Faria et al., 2014). Porém, 

o aumento do número de cargas/descargas da bateria acelera o envelhecimento 

da mesma (Faria et al., 2014). É também necessário ter em conta a potência do 

carregador, o aumento da potência pode trazer maiores desafios ao sistema de 

distribuição se este não for capaz de lidar com o aumento da procura (Dixon & 

Bell, 2020).  

O comportamento do utilizador na condução, tipo de bateria, o padrão de 

condução do utilizador e o comportamento de carregamento do veículo são os 

principais fatores que influenciam a carga de carregamento dos VEs (Fotouhi et 

al., 2019). Estudar o comportamento dos utilizadores poderá não só levar à 

economia da capacidade do sistema de carregamento, como também na 

satisfação dos clientes e consequentemente à maior adesão e lucratividade dos 

Operadores dos Postos de Carregamento (OPC) (Fotouhi et al., 2019). 

A adoção de VE traz vários desafios, incluindo preocupações associadas à 

segurança. De facto, com a infraestrutura de carregamento inteligente 

implantada, um conjunto diversificado de utilizadores troca dados em tempo real 

e contribui para fornecer serviços de carregamento. No entanto, essa 

infraestrutura interconectada e os dados subjacentes, é vulnerável a ataques 

cibernéticos que visam a disponibilidade da infraestrutura e a privacidade do 

utilizador (Antoun et al., 2020). 
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2.2 Impactes na utilização de VEs e de veículos a combustão 

interna 

2.2.1  Impactes Ambientais 

2.2.1.1 Baterias de lítio 

 

O mercado de baterias recarregáveis, especialmente para baterias de iões de 

lítio (LIBs), está a crescer devido às suas vantagens como altas densidades de 

energia, capacidade e eficiência de carga/descarga rápida, baixas taxas de 

autodescarga e uma maior durabilidade comparativamente com outros tipos de 

baterias recarregáveis. No entanto, o custo associado ainda é um fator de grande 

impacto nesta tecnologia quando comparado às restantes (Opiyo, 2016). 

Sendo as baterias a única fonte de energia para EVs, espera-se que a sua 

procura acompanhe a difusão de veículos elétricos, assim como a posterior 

rejeição no futuro. Consequentemente a exploração de materiais metálicos 

(alumínio, ferro, titânio, fósforo, manganês, níquel, cobalto, lítio e cobre) que 

compõem as baterias deverá aumentar de maneira a satisfazer a procura desta 

tecnologia (Zubi et al., 2018). Este torna-se um aspeto importante uma vez que 

um carro elétrico típico requer cerca de seis vezes mais matérias-primas 

minerais de um carro convencional (IEA, 2021). 

A dependência destes recursos cria preocupações por parte das empresas uma 

vez que as cadeias de suprimentos são vulneráveis e poderão ser afetadas 

rapidamente por alterações comerciais, regulatórias ou até mesmo instabilidade 

política em países com reservas naturais de lítio. A pandemia Covid-19 é um 

exemplo deste efeito dominó que a indústria sentiu com dificuldades no 

fornecimento de componentes e na impossibilidade de conclusão de projetos 

dependentes destes recursos (IEA, 2021). 

Para que as baterias LIBs sejam sustentáveis, torna-se necessário que os 

impactes ao longo dos estágios do ciclo de vida (exploração/extração de 

materiais, produção de baterias, reciclagem ou rejeição/eliminação com 

consequente deposição em aterro) sejam considerados, incluindo a extração do 

lítio (Shu et al., 2021). 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/flux-density
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/flux-density
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Uma das principais preocupações ambientais é o descarte das baterias, sendo 

os aterros sanitários a principal opção. Para além da produção de metano (gás 

efeito de estufa) característica destes locais, o derrame e a posterior 

contaminação dos ecossistemas e terrenos agrícolas poderá levar à ingestão 

prolongada desses materiais nocivos o que causará efeitos negativos nos seres 

vivos. Também o risco de contaminação dos lençóis freáticos ou outros corpos 

d’água existentes na periferia poderá ser afetado ao longo de vários anos (Opiyo, 

2016). 

2.2.1.2 Extração de Lítio 

 

O crescimento do mercado automotivo de VEs no âmbito da mobilidade 

sustentável segue uma tendência proporcional na procura do mineral.  

A maioria da produção comercial é proveniente do Chile, Argentina e Austrália 

(Meng et al., 2019). Existem dois tipos principais de reservas deste recurso:  

através de salmouras onde os teores de lítio apresentam os valores mais baixos 

(0,001% a 0,14%) e depósitos de rocha dura ou pegmatito com teores entre o,6 

a 1% de Lítio (Gourcerol et al., 2019) (Chaves et al., 2021). Devido a questões 

de viabilidade económica e facilidade de exploração, a extração deste recurso é 

maioritariamente realizada a partir de salmouras (Chaves et al., 2021). Na figura 

14, representada pela distribuição global das reservas de lítio é possível 

identificar no sul do continente americano, o “Triângulo do lítio” através de 

salmouras, responsável por 30% da  produção global de lítio (Chaves et al., 

2021). No caso de pegmatitos, a reservas encontram-se na Austrália, China, 

Brasil, países pertencentes ao continente africado e na Europa (nomeadamente 

em Portugal) (Chaves et al., 2021).  
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Figura 14: Distribuição global das reservas de lítio 

Fonte: (Chaves et al., 2021) 
 

O Deutsche Bank, prevê que os mercados de lítio cresçam em média 3,6% ao 

ano nos próximos 10 anos, como se verifica na figura 15 (Energia, 2017). 

 

Figura 15: Previsão da evolução da produção de lítio 

Fonte: Deutsche Bank e USGS 
 

Portugal é um dos poucos países europeus mais promissores na produção de 

lítio a partir da exploração de pegmatitos (Chaves et al., 2021). 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) promovida pela Direção-Geral de 

Energia e Geologia (DGEG) sujeitou a análise oito áreas com potencial de 

existência de lítio que se distribuem desde Caminha até Idanha-a-Nova, 
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representada na figura 16. Destas foram excluídas duas áreas, “Arga” (Viana do 

Castelo), classificada como área protegida e, “Segura” (Castelo Branco) 

redefinida como Zona de Proteção Especial do Tejo Internacional. Nas restantes 

seis áreas, foram excluídas zonas de maior densidade urbana, funcional e 

demográfica, tendo ocorrido uma redução cerca de metade da área total 

inicialmente sujeita a avaliação ambiental (DGEG, 2022). 

Um estudo realizado aos impactos da exploração de lítio na região de Barroso-

Alvão, no Norte de Portugal, destacou a degradação dos ecossistemas e o risco 

na saúde da população local, apesar do efeito positivo na microeconomia local 

(Chaves et al., 2021).   

 

Figura 16: Mineralizações de Lítio em Portugal 

Fonte: (Grupo de Trabalho “Lítio,” 2017) 

2.2.1.3 Emissões de CO2 na produção de baterias 

 

Em linha com o Cenário do Desenvolvimento Sustentável (SDC) até 2070 e, de 

maneira a cumprir com as metas climáticas globais de acordo com o Acordo de 

Paris, prevê-se que a procura anual de baterias chegue a ser vinte vezes 
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superior ao registado em 2020. Espera-se que os veículos elétricos ligeiros 

continuem a impulsionar a procura total de baterias (IEA, 2021). 

A capacidade global de fabricação de baterias de iões de lítio em 2020 foi de 

aproximadamente 300 GWh por ano, enquanto a produção foi de cerca de 160 

GWh. A previsão da capacidade de produção de baterias EV no horizonte 2030 

é de aproximadamente 3,2 TWh até 2030 (IEA, 2021). 

Segundo o recente estudo da T&E, o impacto das emissões de CO2 na produção 

das baterias para os veículos elétricos varia entre 61 e 106 kgCO2e/kWh, sendo 

que, apresenta metade dos valores relativamente ao estudo anterior de 2017 

(150 e 200 kgCO2e/kWh) o que poderá comprovar o avanço tecnológico da 

produção das baterias ou até uma maior incorporação de energias renováveis 

no mix energético na região onde se estabelecem as empresas de produção 

destas tecnologias (UVE, 2020). 

O impacto do fornecimento interno de energia nas emissões de GEE depende 

do tipo de fonte energética que alimenta a indústria fabril, isto é, depende do país 

onde as baterias são produzidas e do seu mix energético (Dai et al., 2019). A 

maior parte das emissões de carbono no processo de produção da bateria vem 

da eletricidade usada na produção de células de bateria de iões lítio (Hall & 

Lutsey, 2018) (Nordelöf et al., 2014). O revestimento, secagem e a formação são 

responsáveis pela maior parte da energia requerida nas etapas de produção de 

baterias e das emissões de GEE, consumindo cerca de 76% da energia total e 

emitindo 74% de todos os GEEs (Degen & Schütte, 2022).  

Na Europa, a rede elétrica sueca apresenta o menor fator de emissão de GEE, 

potencializando uma redução significativa de emissões globais na produção de 

baterias (Degen & Schütte, 2022). A indústria de produção baterias de iões de 

lítio está a apostar no aumento das fábricas assim como na eficiência das 

mesmas, refletindo, posteriormente, numa diminuição de emissões por kWh de 

bateria produzida (IEA, 2021).  

Enquanto uma bateria de um VE requer cerca de 30 Kg de metais, um veículo 

de combustão interna, ao longo da sua vida, consume cerca de 17 mil litros de 

combustível, equivalente a cerca de 300-400 vezes mais de metais (T&E, 

2020a). 

https://www.benchmarkminerals.com/
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Análises comparativas de VEs com veículos de combustão interna (ICEVs) 

mostraram que, em comparação com seus equivalentes de queima de 

combustível fóssil, os VEs podem reduzir substancialmente o consumo 

energético e os impactos ambientais para o mesmo serviço de transporte 

prestado, principalmente com recurso a eletricidade cada vez mais proveniente 

de fontes renováveis (Dai, 2019). 

O estudo Well-to-Wheel (WtW) serve para comparar a eficiência de diferentes 

soluções em relação às emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). É um tipo 

de Avaliação do Ciclo de Vida (LVA) de veículos, que contabiliza o ciclo de vida 

do transportador de energia usado para alimentar o veículo, como combustível 

líquido ou eletricidade em caso de VEs. O ciclo de vida do WTW pode ser 

subdividido em estágio Well-to-Tank (WTT), contabiliza desde a produção da 

fonte de energia (gasolina, diesel, eletricidade, gás natural) até ao ponto de 

abastecimento do combustível (transporte para o ponto de carregamento ou 

bomba de combustível), e estágio Tank-to-Wheel (TTW), que se estende desde 

o ponto de abastecimento até a descarga, contabilizando o consumo de 

combustível no veículo e as emissões durante a sua condução (Nordelöf et al., 

2014).  

A análise de emissões WTT calcula as emissões derivadas das atividades de 

extração, processamento e distribuição de combustível necessárias para encher 

o tanque do veículo. As emissões TTW são calculadas traduzindo a eficiência 

energética do veículo no impacto ambiental produzido pela combustão do 

combustível para produzir energia de tração. O impacto ambiental dos ICE é 

mais expressivo na fase TTW com as emissões de gases de escape e 

evaporativas. No caso dos BEVs, apenas a fase WTT é considerada para o 

cálculo das emissões uma vez que não emitem gases durante a circulação 

(Nordelöf et al., 2014) (Maarten, 2020). 

Num relatório da T&E onde se analisa e compara a evolução das emissões de 

CO2 das diferentes tecnologias ao longo do tempo de vida dos veículos de 

diferentes tecnologias, figura 17, é percetível visualizar que para a mesma 

quilometragem, os veículos elétricos emitem uma menor quantidade (mesmo 

que a eletricidade não seja inteiramente proveniente de fontes renováveis) do 

que os ICE (T&E, 2020a). 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/fuel-combustion
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/fuel-combustion
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Figura 17: Comparação da evolução das emissões de CO2 ao longo do tempo de vida dos veículos 

Fonte: (T&E, 2020a) 

 

A figura 18 mostra os resultados da análise WTW considerando o mix energético 

de eletricidade da EU em 2008. Como observável, os veículos eletrificados têm 

emissões mais baixas do que o caso de referência. Os dados também 

demonstram uma relação inversa onde o aumento do grau de eletrificação 

resulta na redução nas emissões de GEE. Também é possível verificar a relação 

direta entre o uso de combustíveis fósseis na produção de eletricidade e as 

emissões associadas. 

 

Figura 18: Emissões de GEE em diferentes tipos de produção elétrica e graus de eletrificação 

Fonte: (Nordelöf et al., 2014) 
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Relativamente ao uso total da energia, os veículos elétricos de passageiros 

movidos a bateria são, em média, 3,4 vezes mais eficientes em comparação 

com os movidos a motor de combustão interna. Um veículo de combustão 

interna médio  de passageiros tem perdas médias totais de energia na ordem 

dos 78%, onde cerca de 30% do consumo de combustível é utilizado para 

superar o atrito. As perdas de atrito nos veículos movidos a combustíveis fósseis 

representam cerca do dobro dos elétricos (Holmberg & Erdemir, 2019).  

2.2.2  Impactes económicos 

Um fator importante é a enorme redução no custo da bateria, que contribui com 

aproximadamente 25% do preço do EV. (Sayed et al., 2022) Em 2020, a 

produção deste tipo de baterias atingiu 160 gigawatts-hora (GWh), um aumento 

de 33% em relação ao ano anterior. Este mercado é dominado pela China (figura 

1) que detém mais de 70% da capacidade global de produção de células de 

bateria e uma produção cerca de metade de todas as baterias para veículos 

ligeiros.  

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/combustion-engine
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/energy-dissipation
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Figura 19: Procura de baterias por região, 2015-2020 

Fonte: (IEA, 2021) 

 

Em contexto europeu, a procura de baterias superou a capacidade de produção 

da europa, de aproximadamente 35 GWh por ano. No entanto novas perspetivas 

são esperadas com a aposta em fábricas de baterias e o apoio do Banco 

Europeu de Investimento, que poderá alcançar até 300 vezes mais da 

capacidade de produção até 2025 (IEA, 2021). De maneira a alcançar as 

previsões do crescimento do mercado automóvel elétrico e em linha com o 

Cenário de Desenvolvimento Sustentável, é necessário que todas as fábricas de 

produção de baterias operem em plena capacidade (IEA, 2021). 

A vida útil de uma bateria depende de diversos mecanismos relacionados com a 

química da célula combinada com condições de carga/descarga e 

armazenamento (Delgado et al., 2018). A temperatura, profundidade do ciclo e 

a degradação química afetam a vida útil da bateria. O envelhecimento das 
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baterias depende, assim, do número de ciclos de carregamento (Nordelöf et al., 

2014). 

Desde 2012, o custo total médio de uma bateria de VE caiu mais de 80%, no 

entanto, devido a interrupções na cadeia de suprimentos derivadas em grande 

parte do paradigma atual da guerra na Ucrânia e sanções aos metais russos, o 

custo médio das células de bateria de iões lítio subiu 51€ no primeiro semestre 

de 2022 comparativamente ao período homologo do ano transato, arcando um 

valor de 148€ por quilowatt-hora (Euronews, 2022) (Quartz, 2022). 

Além disso, a pandemia influenciou diretamente o aumento dos preços dos 

veículos elétricos devido à escassez de componentes, como semicondutores e, 

o encerramento de algumas unidades industriais (Quartz, 2022). Em 2021, o 

preço de produção de BEVs superou os Veículos de Combustão Interna (ICE) 

(Figenbaum, 2022). 

 

2.3 Métodos de previsão 

 O sucesso da penetração de novas tecnologias no mercado poderá ser 

sustentado a partir de modelos de previsão. A previsão pode ser divida em três 

categorias principais que incluem métodos com base em agentes (simulação da 

interação entre as partes interessadas e o efeito no mercado), métodos com 

base na escolha do consumidor onde se consideram fatores particulares que 

influenciam as decisões individuais sobre novos produtos ou tecnologias e, por 

fim, métodos de taxa de difusão e séries temporais com base em dados 

históricos onde é possível verificar a velocidade de adoção da inovação em 

causa (Kumar et al., 2022) (Park et al., 2022). 

Modelos fundamentados na preferência do consumidor são vantajosos em 

cenários de decisão de compra e potenciais barreiras na sua adoção 

(Dechezleprêtre et al., 2020). No entanto, torna-se difícil e pouco preciso a 

previsão da adoção de potenciais utilizadores a partir deste modelo em Portugal, 

uma vez que os veículos elétricos ainda são uma tecnologia imatura no mercado 

português o que leva a que a maioria ainda não esteja completamente informada 

de todos os aspetos que envolve a adoção desta tecnologia nem da sua 

utilidade. Para além de serem menos transparentes do que os modelos de 

difusão de crescimento, os dados recolhidos podem não corresponder com 
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precisão à procura real e apenas representam resultados num determinado 

instante temporal (Geroski, 2000) (Gnann et al., 2015). Em contraste, os modelos 

de difusão descrevem o desenvolvimento da aceitação da nova tecnologia no 

mercado ao longo do tempo representado por uma curva em forma de S, com 

base em dados históricos de vendas (Qian & Soopramanien, 2014) (Al-Alawi & 

Bradley, 2013). A curva representa o desenvolvimento e a distribuição dividida 

em categorias dos adotantes. Num estágio inicial da curva é associada aos 

inovadores, isto é, aos primeiros indivíduos que assumem o risco com a 

aquisição da inovação. Posteriormente, os designados como Early adopters 

(adotantes iniciais) que são influenciados pela interação com os inovadores e 

outros possíveis compradores. As categorias restantes (maioria inicial, maioria 

tardia e retardatários) segue uma taxa de adoção mais lenta devido ao poder de 

compra ou economia do país onde se inserem assim como ao menor nível de 

influência social (Geroski, 2000) (Al-Alawi & Bradley, 2013). Após o ponto de 

inflexão da curva, a adoção do novo produto ou tecnologia segue um rápido 

crescimento até se aproximar do nível de saturação onde se torna madura no 

mercado em questão (Qian & Soopramanien, 2014). Porém, apesar de serem 

facilmente executados, este tipo de modelos também apresentam as suas 

desvantagens onde inclui a necessidade de estimar o pico de vendas e a 

potencialidade do mercado final (Gnann et al., 2015). 

Vários estudos foram realizados usando estes modelos de crescimentos como 

Bass, Gompertz, Logistic e Generalized Bass. Num estudo comparativo de 

diversos tipos de modelos, quando o pico de adoção atingido é desconhecido, o 

modelo Bas foi o que apresentou melhores resultados (Young, 1993). No 

contexto de automóveis, o modelo Bass, Logístico e Gompertz são os que 

melhores ajustes oferecem na previsão dos veículos. Na previsão de vendas de 

veículos ligeiros na China, o modelo Logístico foi o que obteve o melhor ajuste. 

Já na previsão da penetração de VE em Marrocos, o modelo Bass foi o que 

apresentou melhores resultados (Ayyadi & Maaroufi, 2018). Num estudo global 

de previsão de VEs em 26 países foi usado o modelo Logístico, utilizando dados 

históricos de vendas para prever o stock no horizonte 2035 (Rietmann et al., 

2020). Com base nos principais países líderes de VEs, foi realizada uma 

avaliação comprativa entre os modelos de difusão Bass e Logístico que incluía 
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Portugal, onde o Bass obteve os melhores resultados (Min, 2021). A relevância 

dos modelos de difusão nas previsões da penetração de VEs foi também 

demonstrada em estudos anteriores com especial foco em VEs, como na 

Alemanha utilizando o modelo Bass (Massiani & Gohs, 2015). Num estudo de 

previsão dos VEs na China com base em histórico de vendas e uma previsão do 

número de VEs em circulação em 2035, comparou-se o modelo Gompertz com 

o Logístico, o Gompertz foi o que obteve melhores resultados (Li et al., 2014).  

Um estudo relevante foi o da previsão de vendas de VEs em 20 países lideres 

com identificação do modelo com melhor ajuste (entre os modelos Bass, 

Gompertz e Logístico) para cada país, onde o modelo de Gompertz foi 

identificado como o melhor a adotar na previsão de VEs em Portugal (Kumar et 

al., 2022).  

A velocidade de disseminação e adoção de veículos elétricos em Portugal, por 

potenciais utilizadores poderá ser previsto e compreendido a partir de modelos 

com base em dados históricos e fatores que influenciam a sua difusão. Uma vez 

que, a curva de Gompertz segue uma tendência de crescimento inicial lento, 

característico na adoção a novas tecnologias, como os VEs, e após os resultados 

verificados no estudo referido anteriormente, neste trabalho será utilizado o 

modelo Gompertz para prever a difusão de BEVs no mercado português. Os 

resultados possibilitarão comparar o modelo com valores reais de vendas de 

forma a validá-lo o e a confrontar com o cenário ambicioso que o país se 

compromete a atingir nas metas definidas pelo PNEC no horizonte 2030. A 

análise dos resultados permitirá quantificar o impacto que terá no consumo final 

de energia, sendo que uma maior penetração de BEVs será diretamente 

proporcional ao impacto que este causará na rede elétrica do sistema energético 

português. 
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3. Metodologia 

 

Portugal ambiciona ter um mercado automóvel mais sustentável até ao horizonte 

2030. Para tal, estabeleceu metas relativamente à incorporação de energias 

renováveis de 20% no consumo final de energia no setor dos transportes. 

Elaborou o PNEC 2030 e, de forma a prever as necessidades do sistema nesse 

horizonte, a DGEG executou o Relatório de Monitorização da Segurança de 

Abastecimento (RMSA) do sistema elétrico nacional para o período 2020-2040. 

O documento serve de instrumento de avaliação e comparação da situação atual 

do sistema energético, incluindo o setor da eletricidade, no setor do gás natural 

e no setor do petróleo e produtos petrolíferos, com cenários de desenvolvimento 

nos vários setores para o cumprimento das metas estabelecidas pelo país.  

De forma a estudar e prever a penetração de veículos ligeiros a bateria (BEVs) 

em Portugal, foram considerados dados datados no período de 2008 a 2021 do 

número total de BEVs em circulação em Portugal. A previsão da difusão deste 

tipo de tecnologia foi também referida em estudos sobre previsões da difusão do 

mercado automóvel noutros países.  

Para a construção do modelo foi necessário recorrer às previsões do relatório da 

DGEG do número de BEVs em circulação em 2030, de forma a alcançar as 

metas propostas pelo governo. Com esses dados, elaboraram-se duas curvas 

de difusão Gompertz, que se diferenciam no número total de BEVs previstos nas 

estradas portuguesas em 2030, segundo dois cenários: o cenário ambicioso e o 

cenário conservador. Segundo o relatório, o cenário ambicioso está de acordo 

com as projeções consideradas no PNEC e alinhadas com RNC 2050, 

considerando também a mudança do paradigma atual da mobilidade para o 

aumento da mobilidade partilhada. O Cenário Conservador prevê uma 

penetração mais lenta dos veículos BEVs, sem alterações futuras na preferência 

pela mobilidade individualizada, como se observa atualmente (DGEG, 2021b).  

De forma a analisar a compatibilidade do modelo de difusão, procedeu-se à 

comparação de dados históricos do mercado automotivo elétrico português com 

a curva de Gompertz, verificando se seguia a mesma tendência. 
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3.1. Métodos de Previsão 

 

Os métodos de previsão podem ser organizados em três categorias principais: 

métodos baseados em agentes (indivíduos ou entidades, e o efeito no mercado); 

métodos de escolha do consumidor (com base em decisões individuais do 

consumidor sobre novos produtos ou tecnologia, por país); métodos com base 

em fatores específicos (incluindo a taxa de difusão e séries temporais sendo 

mais fácil de generalizar e comparar com outros). No método de taxa de difusão 

e série temporal, vários estudos usaram modelos de difusão recentes como 

Bass, Gompertz, Logistic e Generalized Bass para previsão da penetração de 

veículos no país em questão (Kumar et al., 2022)(Huo & Wang, 2012)(Ayyadi & 

Maaroufi, 2018) (Alexandre et al., 2018) (Li et al., 2014). 

O modelo de previsão do número de VE no mercado português utilizado foi 

escolhido com base nos resultados de um estudo em que o associava como 

melhor modelo de ajuste para previsão de penetração de veículos elétricos em 

Portugal, com base nas métricas de precisão, isto é, erro percentual absoluto 

médio e desvio absoluto médio.  

Este modelo foi inicialmente projetado para aplicações na área da medicina, no 

entanto, devido às suas características promissoras, foi estendida noutros 

campos, nomeadamente em previsões de vendas de produtos, onde a 

maturidade é atingida a médio ou longo prazo (Huo & Wang, 2012) (Kumar et 

al., 2022). 

A função Gompertz é tipicamente representada por uma curva em forma de ‘S’ 

com uma taxa de crescimento caracteristicamente sempre positiva e inicialmente 

lenta e, a existência de um ponto de inflexão antes do ponto de saturação (Kumar 

et al., 2022). A adoção de VEs no mercado segue essa tendência, com um 

crescimento inicial lento. A curva de Gompertz é representada pela equação 1.  

 

𝑌 =  𝜆ℯ−𝛽ℯ−𝑘𝑡   ( 1 ) 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/diffusion-model
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Onde 𝑌 representa o número de VEs, 𝜆 é a amplitude da função (valor máximo 

de VEs na projeção da frota até 2030), 𝛽 e 𝑘 são constantes que definem a taxa 

de crescimento e o ponto de inflexão, respetivamente.  

A aplicação desta função terá como objetivo obter uma caracterização da 

evolução do stock de veículos elétricos em Portugal, obtendo parâmetros para 

um crescimento com base em previsões já constatadas para 2030.  

 

3.2. Definição de parâmetros 

 

A metodologia aplicada para o cálculo dos parâmetros da função de Gompertz 

será baseada num estudo que recorre ao histórico de vendas de VEs de forma 

a modelar a evolução da adoção dos mesmos ao longo do tempo.  Para tal, é 

aplicada uma regressão linear à expressão acima.  

Partindo da equação 1, aplica-se um logaritmo de forma a retirar a exponencial,  

𝑙𝑛
𝜆
𝑌

= 𝛽ℯ−𝑘𝑡  

De seguida, volta-se a repetir o passo anteriormente dado, resultando: 

𝑙𝑛 |𝑙𝑛
𝜆
𝑌

| = 𝑙𝑛 𝛽 − 𝑘𝑡 

Aplicando o modelo de regressão linear representado na forma: 

𝑦 = 𝑥 − 𝑚 

Tem-se que: 

𝑙𝑛 |𝑙𝑛
𝜆

𝑌
| = 𝑦 

𝑙𝑛 𝛽 = 𝑥 

Sabendo o valor da variável 𝜆, isto é, o valor máximo de BEVs projetados até 

2030, calcula-se o valor de y e, posteriormente, os parâmetros 𝛽 e 𝑘 a partir das 

seguintes expressões: 

𝑥 =  �̅� + 𝑘𝑡̅ 



44 

 

 

 

𝑘 =  
∑ 𝑦𝑖 𝑡𝑖 − 𝑛𝑡�̅�

𝑛𝑡2̅ − ∑ 𝑡𝑖
2

 

O cálculo do parâmetro y exige pressupor o número de veículos em circulação 

(parâmetro 𝜆) em 2030 em Portugal. Para tal, utilizaram-se dois valores de 

referência segundo o Relatório de Monitorização da Segurança de 

Abastecimento do Sistema Elétrico Português (RMSA-E 2021). Um de acordo 

com o cumprimento dos objetivos do PNEC30 (Cenário Ambicioso), e o outro 

valor de acordo com o Cenário Conservador onde se assume a continuação do 

paradigma atual da mobilidade em Portugal. O efeito da mobilidade partilhada e 

a utilização de veículos autónomos é considerada na quilometragem média 

anual do tipo de veículo em questão. 
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4. Resultados e Discussão 

I. Cenário Ambicioso 

 

Em conformidade com as metas do PNEC de incorporação de 20% de energias 

renováveis no consumo final bruto de energia nos transportes, prevê-se que 𝜆= 

937 000 veículos ligeiros de passageiros movidos a bateria (BEVs) circulem nas 

estradas portuguesas em 2030.  

Este cenário assume um crescimento continuo das vendas de veículos BEVs e 

um aumento bastante significativo de veículos PHEV até 2025, a partir do qual 

se verifica uma retração. O panorama da mobilidade partilhada é considerado 

crescente ao longo do horizonte na estimativa da quilometragem média anual 

dos veículos em causa. 

  

Após o cálculo de y, obtiveram-se os valores dos parâmetros 𝛽 e 𝑘, resultando 

na seguinte equação: 

 

𝑌 =  930 000ℯ−13,8962ℯ−0,1097𝑡  

 

Aplicando a equação, curva de penetração de BEVs resultante é representada 

na figura 20. 
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Figura 20: Previsão da evolução do mercado de BEVs segundo o Cenário de Ambição 

Procedeu-se a uma análise comparativa entre a evolução do Modelo Gompertz 

e o Cenário de Ambição do PNEC, figura 21. 

 

 

Figura 21: Comparação entre o Cenário de Ambição e a Curva de Gompertz 

De acordo com a curva de difusão do Modelo Gompertz, o número de BEVs 

ainda não terá atingido a sua maturidade em 2030, sendo que apresentará um 

valor de 308 118 veículos ligeiros de passeiros. Este valor fica bastante aquém 

(67,1%) do Cenário Ambicioso projetado pela DGEG (937 000 de BEVs). Para 

2030, a taxa de crescimento anual com base no modelo Gompertz é cerca de 
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metade do que a prevista no Cenário Ambicioso (27,3%), sendo que este último 

prevê que o número de veículos ligeiros aumente 55,9% em 2022. Já a curva de 

difusão apenas prevê um aumento de cerca de 36,4% de BEVs em relação a 

2021.  

De forma a verificar a compatibilidade do modelo, realizou-se uma análise entre 

valores os reais de stock de BVEs e os previstos pela função Gompertz, figura 

22, de maneira a ver se a discrepância entre o real e o projetado pelo modelo 

era muito diferente. 

 

 

Figura 22: Comparação da evolução do mercado de BEVs real vs o previsto na curva de Gompertz no 

Cenário Ambicioso 

Segundo os resultados obtidos é possível verificar que ambas as funções 

seguem a mesma tendência no período estudado. No entanto, no ano 2021 o 

número total de BEVs em circulação nas estradas portuguesas chega a tomar 

um valor superior ao obtido na curva Gompertz. Poderá significar mudanças do 

número de utilizadores, no entanto, não é por si só um dado suficiente. 

II. Cenário Conservador 

 

No Cenário Conservador, assume-se a continuação do paradigma atual da 

mobilidade em Portugal, caracterizada como uma mobilidade individualizada.  
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Assumindo, de acordo com o cenário conservador, que em 2030 os BEVs 

atingem as 551 mil unidades (𝜆=551 000), resulta a seguinte equação: 

 

𝑌 =  551 000ℯ−12,4744ℯ−0,1131𝑡  

 

Figura 23: Previsão da evolução do mercado de BEVs segundo o Cenário Conservador 

Repetiu-se a abordagem realizada no cenário anterior e procedeu-se à 

comparação entre a evolução do Modelo Gompertz e o Cenário Ambicioso do 

PNEC, figura 24. 

 

 

Figura 24: Comparação entre o Cenário Conservador e a Curva de Gompertz 
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Como esperado num cenário mais conservador e, de acordo com a curva de 

Gompertz, em 2030 pouco mais de 200 mil veículos ligeiros BEV farão parte da 

frota automóvel portuguesa, ficando muito aquém dos valores reportados pela 

DGEG. No Cenário Conservador prevê-se uma taxa de crescimento duas vezes 

superior ao modelo usado. 

A mesma análise de discrepância de dados foi realizada neste cenário, figura 25. 

 

Figura 25: Comparação da evolução do mercado de BEVs real vs o previsto na curva de Gompertz no 

Cenário Conservador 

A curva do modelo e a relativa aos dados reais seguem a mesma tendência, no 

entanto os valores que a curva de Gompertz assume desde 2018 são inferiores 

aos datados no país. Neste cenário, nos últimos quatro anos, a curva de 

Gompertz fica um pouco aquém dos valores reais, verificando-se um menor 

aceleramento do número de BEVs ao longo do tempo. No entanto, a 

discrepância entre os valores obtidos na curva de Gompertz e os reais (figura 

25), ao longo dos anos, é menor comparativamente aos resultados obtidos no 

Cenário de Ambição (figura 22). 

Apesar do resultado do número de veículos BVE na frota automóvel portuguesa 

ser bastante discrepante no horizonte 2030, quando se faz uma análise de 

comparação da curva de Gompertz com dados de stock de veículos reais, ambas 

as evoluções seguem a mesma tendência sem grandes discrepâncias. Já no 

Cenário Conservador, esse comportamento já não é tão similar, sendo que a 
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taxa de crescimento da curva de Gompertz tem um comportamento 

significativamente inferior à real. 

O resultados obtidos pelo Modelo Gompertz em ambos os cenários ficam aquém 

das ambições evidenciadas pela DGEG. A penetração de BEVs em Portugal é 

depende de diversos fatores, nomeadamente da formulação de políticas futuras 

que influenciam substancialmente e diretamente a aquisição de veículos, do 

desenvolvimento da economia e do poder de compra dos portugueses, assim 

como o da evolução do sistema energético português durante a próxima década. 

4.1. Balanços energéticos 

Na tabela 3 apresentam-se os valores previstos para o número de BEVs e 

quilometragem anual no horizonte 2030, de acordo com o Cenário Ambicioso e 

Conservador (DGEG, 2021b). 

Tabela 3: Nº de BEVs previstos e quilometragem associada em 2030 

 
Nº BEVs Km (média 

anual) 

Cenário Ambicioso 937 000 14 456 

Cenário conservador 551 000 13 800 

Fonte: (DGEG, 2021b) 

 

Considerando um consumo 15 kWh/100 km (UVE, 2020) de um veículo BEV 

tem-se o valor de energia elétrica que será necessária para alimentar a frota 

prevista para 2030: 

 

Tabela 4: Consumo de energia no total da frota de BEVs prevista em Portugal em 2030 

 Consumo 

(kWh/veículo) 

Consumo total 

(GWh/ano) 

Consumo 

(tep) 

Consumo 

(TJ) 

Cenário 
Ambicioso 

2168,4 2031 174703 7314 

Cenário 
conservador 

2070 1140 98071 4106 

 

Com o objetivo de quantificar a quantidade de energia fóssil que será substituída 

com a penetração crescente de BEVs ligeiros, assumiu-se um consumo de 

6l/100 km de gasóleo e 7l/100 km para a gasolina. Foi também considerado que 
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o consumo de veículos de combustão é o triplo em comparação aos veículos 

elétricos (Holmberg & Erdemir, 2019). As emissões foram calculadas do tanque 

à roda.  

 

Tabela 5: Consumos de combustíveis fósseis evitados na frota automóvel prevista em 2030 

Tipo de 

tecnologia 

Cenários Consumo anual 

(l/veículo) 

Consumo 

anual total 

(l/ano) 

Consumo 

(tep) 

Consumo 

(TJ) 

Diesel Cenário 

Ambicioso 

867,4 812716320 70137 2937 

Gasolina 1011,9 948169040 71113 2977 

Diesel Cenário 

Conservador 

828,0 456228000 39372 1648 

Gasolina 966,0 532266000 39920 1671 

 

4.2. Emissões 

De forma a calcular a emissões evitadas de CO2, considerou-se que as emissões 

de CO2 veículos de combustão interna, numa abordagem do tanque-à-roda 

(TTW), são cerca de 2,7 vezes superiores à dos veículos BEVs (UVE, 2020) 

(T&E, 2020b). 

De forma a calcular as emissões dos veículos elétricos, utilizou-se o fator de 

emissão para a produção de eletricidade do ano 2020 – FE de 0,184 

tCO2eq./GWh (APA, 2022). Os resultados apresentam-se na tabela 6.  

 

Tabela 6: Emissões evitadas de tCO2eq/ MWh 

 
 

Consumo 

total (GWh) 

Emissões BEVs 

(tCO2 eq./GWh) 

Emissões ICE 

(tCO2 eq./GWh) 

Emissões 

evitadas 

(tCO2 eq./GWh) 

Cenário 

Ambicioso 
2031 373,7 1121,112 747,4 

Cenário 

Conservador 
1140 209,8 629,28 419,5 

 

Com a substituição de veículos ICE para BEV, as emissões de toneladas 

equivalente de CO2 diminuem 66,7%. No entanto é necessário garantir o 
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fornecimento de energia para satisfazer as necessidades dos novos BEV, cerca 

de 989329 TJ no Cenário Ambicioso e 555372 TJ no Conservador.  

Ambos os cenários estudados (conservador e o de ambição) estão em linha com 

outros pressupostos feitos no relatório de Segurança e Abastecimento em 

Portugal no período 2020-2040. Por exemplo, o Cenário Ambicioso já agrega 

todas as variáveis necessárias para o país conseguir atingir as metas propostas 

no PNEC 2030. Neste estudo o Modelo de Gompertz é um modelo sensível, 

apenas variáveis do número de vendas de veículos BEV foram consideradas, 

não considerando a evolução do PIB português ou outras possíveis políticas 

nacionais que poderão, eventualmente, ser aplicadas com o objetivo de acelerar 

a transição da frota automóvel e cumprir as metas a que o país se propõe, como 

o aumento das tributações nas emissões de veículos de combustão interna e o 

aumento de incentivos de compra ou utilização. Também as decisões 

individuais, a posse de compra e a volatilidade do preço do petróleo são 

questões a serem consideradas.  

Para Portugal conseguir atingir a meta da percentagem de 20% de energias 

renováveis nos transportes, necessita de acompanhar a procura. Para tal, 

investir drasticamente em incentivos, apelar às sinergias entre entidades e 

organizações de forma a facilitar a circulação de informação assim como o ritmo 

de estudo e aprovações de infraestruturas ou projetos neste âmbito.  

Numa visão Europeia, Portugal é considerado um país que detém longos 

períodos até que as aprovações da infraestrutura que serve de suporte ao 

carregamento de VEs sejam concedidas, demorando cerca de 12 meses, um 

dos intervalos de tempo mais altos da Europa (ACEA, 2022). Portugal centra a 

responsabilidade de realizar avaliações de viabilidade apenas nos operadores 

de pontos de carregamento privados (COPs), não repartindo a tarefa por outras 

partes interessadas, levando até 20 meses para o utilizador ter acesso à rede 

(ACEA, 2022). Estes atrasos podem refletir-se na lenta adesão de VEs. Também 

a transparência e a facilidade no acesso à informação por potenciais 

compradores não é um ponto forte do país.  

Os valores médios do VEs no mercado português não são favoráveis a todas as 

classes sociais, nem altamente compatíveis com o salário médio nacional.  Optar 
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pela compra de um veículo de combustão interna é economicamente mais 

competitivo para a maioria da população. 

Para a alta penetração de veículos elétricos em Portugal, torna-se necessário a 

aposta em massa na eletrificação do país e uma revisão e remodelação do 

parque edificado atual de forma a tornar os edifícios energeticamente mais 

sustentáveis, com aposta na produção de energia fotovoltaica de maneira a 

satisfazer as necessidades dos utilizadores e reduzir o custo de carregamentos 

domésticos de VEs.   

No cálculo das emissões de CO2 para os veículos BEV não foi considerada a 

meta definida pelo PNEC de 80% de energias renováveis no sistema produtor, 

uma vez que seria necessário prever o mix energético para 2030 para conjeturar 

um valor de fator de emissão na produção de eletricidade. Porém, de acordo com 

o ritmo crescente de produção a partir de renováveis, constata-se que para 

cumprir a meta de incorporação de FER no consumo final de eletricidade em 

2030, será necessário que a produção seja superior em 20% relativamente a 

2019. A crescente aposta em FER no sistema eletroprodutor, levará a um 

decréscimo do fator de emissão na produção de eletricidade. 

Consequentemente, e observando o caso dos países nórdicos, uma maior 

penetração de energias mais limpas poderá influenciar os custos do preço da 

eletricidade, aumentando ainda mais a viabilidade e a competitividade pela 

aquisição de veículos elétricos movidos a bateria. Também diminuirá a 

dependência da importação de combustíveis fósseis pelo país, resultando na 

lucratividade da economia, tornando-a mais competitiva. 

Portugal tem uma longa costa marítima com potencial de produção de energia, 

seja a partir das ondas ou de turbinas eólicas offshore. Tanto os Açores como a 

Madeira, são ilhas com grande potencial de instalação de renovável devido à sua 

localização e a recursos disponíveis. O norte e centro do país são caracterizados 

por relevos acentuados e abundantes em recursos hídricos que poderão ser 

melhor aproveitados. A produção de energia fotovoltaica também deverá ter um 

forte crescimento no acompanhamento do crescimento do mercado de baterias, 

com aposta em carregamentos domésticos neste horizonte.  
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5. Conclusão 

 

Os VEs podem ter vários impactos positivos no meio ambiente e saúde, 

nomeadamente os BEV que garantem a redução total de emissões localizadas. 

O Modelo de difusão Gompertz foi utilizado para prever a evolução de BEVs no 

mercado português. Com o recurso a dados do número de BEVs em circulação 

em Portugal desde 2008, ano em que se começou a comercializar a tecnologia, 

previu-se a evolução dos veículos ligeiros as baterias no horizonte 2030, tendo-

se analisado a adequação do modelo no caso português, comparando a 

evolução do mercado BEVs até 2021 com os resultados previstos resultantes da 

curva de Gompertz.  

Esta tecnologia está cada vez mais a ter um papel ativo no mercado automóvel 

como analisado, esperando-se um crescimento linear, ainda que não tão rápido 

como ambicionado pelas metas de descarbonização do setor.  

Por fim, com base em dados previstos do número de BEVs em dois cenários 

previstos para 2030 (cenário conservador e ambicioso), estudados no relatório 

da DGEG, estimaram-se as emissões de CO2 evitadas resultantes na escolha e 

compra preferencial de BEVs em relação a veículos ICE no ano 2030. O modelo 

Gompertz, representado numa curva em forma de S, foi aplicado na previsão da 

penetração dos BEVs em Portugal, uma vez que é capaz de representar o 

crescimento inicial lento característico na adoção de uma nova tecnologia no 

mercado. Devido à flexibilidade em ajustar dados de séries temporais variando 

independentemente parâmetros de regressão, este modelo é frequentemente 

utilizado em previsões a longo prazo.  

Desde 2011 que o país comercializa os BEVs, no entanto as taxas de vendas só 

começaram a ganhar expressividade nos últimos tempos. No estudo da 

adequação do modelo aos valores reais do número de BVEs até 2021, não 

existem grandes discrepâncias. O mesmo não se verifica quando se compara a 

previsão do modelo Gompertz com o cenário da DGEG em linha com o PNEC, 

onde os números de BEVs a circular é bastante inferior ao previsto, indicando 

este ser um valor bastante ambicioso pelas entidades competentes em 2030. 

Também um estudo sobre o modelo de difusão que melhor se ajustava a um 
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grupo de países europeus, na previsão da difusão de veículos elétricos no 

mercado, adequou este modelo ao caso português.  

Relativamente, à quantidade de energia elétrica requerida para abastecer a frota 

de veículos elétricos prevista no cenário em linha com o PNEC 2030, esta foi 

estimada de maneira a perceber que as necessidades anuais que o país terá de 

cobrir para poder alimentar a frota. No cenário ambicioso, em linha com os 

objetivos do PNEC, a produção elétrica em 2030 terá que cobrir cerca de 7 314 

TJ de energia nos veículos ligeiros BEV, um valor quatro vezes superior ao 

consumo da frota VEs registado em 2019. Num cenário mais conservador, onde 

a mobilidade individualizada se mantém ao longo do período em causa, será 

necessário assegurar cerca de 4 106 TJ no consumo final de eletricidade só para 

a frota de veículos ligeiros BEVs em 2030, o dobro do consumo de 2019. A 

potência instalada de FRE terá de aumentar consideravelmente de maneira a 

suprir as necessidades associadas apenas aos veículos ligeiros individuais a 

bateria. Em linha com o PNEC e os resultados obtidos, a descarbonização do 

setor ambicionada para 2030, resultará no aumento do consumo de eletricidade 

bastante significativo. A instalação de capacidade renovável tem de seguir o 

efeito da procura de VEs e posterior uso regular da rede elétrica. Em 2021, com 

efeitos já visíveis em alterações do clima do país, considerado como um ano de 

baixo índice hidráulico, as energias eólica e hidroelétrica representaram 49% do 

consumo final de eletricidade. A produção descentralizada de energia ganha um 

papel importante, tanto a nível de criação de comunidades de energia como na 

produção doméstica, aliviando sobrecargas de redes e criando comunidades 

mais sustentáveis. Um sistema electroprodutor sustentado em FER com grande 

viabilidade poderá diminuir o custo da eletricidade, o que impactará diretamente 

o TOC dos utilizadores de BEVs.  

Em 2019, a taxa de motorização do país foi de 530 veículos ligeiros de 

passageiros por 1000 habitantes, superior à da EU. Uma vez que os veículos 

ligeiros individuais são os que mais expressividade têm a nível do tipo de 

mobilidade, a transição de uma frota de combustíveis fósseis para uma elétrica, 

conduzirá grandes desafios na rede elétrica portuguesa. Para além disso, apesar 

do número de postos de carregamento continuar a aumentar, estes ainda não 

são competitivos, nem em número nem em tempo gasto na maioria dos tipos de 
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carregamento existentes no país, com os postos de abastecimento comuns 

(diesel e gasolina). Em Portugal, o tempo necessário desde o estudo até ativação 

e utilização dos postos de carregamentos, é considerado dos mais elevados na 

UE. Este é um dos desafios que o país enfrenta. Torna-se necessário ultrapassar 

esses desafios, uma vez que a frota de VEs é fortemente dependente da 

disponibilidade elétrica no país e, influenciada pela existência de infraestruturas 

de carregamento. 

Apesar do valor do TOC em Portugal de um VE ser inferior ao TOC de veículos 

de combustão interna, a sua aquisição inicial ainda é bastante superior quando 

comparada com os veículos a motor. O poder de compra da maioria dos 

utilizadores de veículos ligeiros não é compatível com os valores do mercado de 

VE. Para que os preços médios da venda destas tecnologias alternativas 

desçam, é também necessário já terem expressividade no mercado, existir a 

produção em massa desta tecnologia. A Noruega, um país com salário médio 

cerca de cinco vezes superior ao médio português, consegue ter valores mais 

competitivos de aquisição de veículos elétricos.  

Num dos setores mais difíceis de descarbonizar, Portugal enfrenta desafios na 

incorporação de 20% de renováveis no setor dos transportes, uma das metas do 

PNEC em 2030:  A dificuldade atual dos consumidores optarem por este tipo de 

tecnologia, com preços de venda altos, resulta na difusão da penetração do 

BEVs demorada (conforme apresentado pelo modelo Gompertz); no caso da 

aceleração da difusão de VEs, em suprir as necessidades dos consumidores, 

uma vez que dependerá unicamente capacidade da rede elétrica portuguesa em 

produzir eletricidade renovável. Este facto só trará benefícios se o sistema 

nacional energético tiver condições e capacidade de fornecer a eletricidade 

requerida, não transferindo a sua dependência atual da importação de produtos 

petrolíferos para a de eletricidade. 

A expressividade da mobilidade suave deverá ser um panorama cada vez mais 

a ser considerado pelo governo, tanto com o objetivo de reduzir as emissões de 

CO2 como o de aliviar as tensões na rede elétrica do país possivelmente 

causadas pela penetração de BEVs. Nos grandes centros urbanos, principais 

consumidores de energia, como as Área Metropolitanas do Porto e Lisboa, 

deverá aumentar a oferta e disponibilidade de alternativas mais sustentáveis do 
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que a utilização dos veículos ligeiros, seguindo, mais uma vez, o exemplo dos 

países nórdicos. 

Este estudo quantificou as necessidades de energia elétrica no horizonte 2030 

em Portugal em dois cenários: um deles em linha com a incorporação de 20% 

de energias renováveis no setor dos transportes, definida no PNEC e outro com 

base na situação atual do país.  Recorrendo ao Modelo de Gompertz, foi possível 

constatar que em Portugal, o mercado de BEVs tem vindo ganhar 

expressividade, mas não suficiente para poder descarbonizar o setor como 

ambicionado para 2030. Por outro lado, a evolução da penetração de BEVs 

requer o reforço da capacidade, tanto da produção de FER como da rede. 

Ao longo deste estudo, houve algumas limitações no acesso de dados ao 

mercado automóvel português assim como à escassez de alusões relativamente 

ao cenário atual do número de carregadores domésticos e potência associada. 

Portugal é um dos países com valores anuais recorde na venda de veículos VE 

no primeiro trimestre de 2022, no entanto o parque automóvel nacional ainda 

apresenta uma idade de cerca de 13 anos, sendo das mais altas na UE. A 

evolução do mercado automóvel elétrico em Portugal dependerá fortemente do 

tipo de políticas e incentivos formulados, uma vez que o poder de compra dos 

portugueses ainda não é compatível na aquisição de BEVs num modo geral. 

Outros tipos de mobilidade mais sustentável devem ser estudados, projetados e 

incentivados, incluindo a mobilidade ativa como um meio para esse fim, de forma 

a diminuir o impacto que a utilização de veículos tem sobre o ambiente e saúde 

pública.  

Com a crescente penetração de BEVs em Portugal, será imprescindível analisar, 

futuramente, a distribuição temporal de energia e a localização geográfica dos 

postos de carregamento dos VEs. A análise da distribuição temporal de energia 

é imprescindível de ser analisada a nível de segurança de abastecimento 

território português. Torna-se necessário projetar possíveis horários de 

carregamento de veículos que evitem interrupções na sobrecarga na rede 

elétrica nacional, nomeadamente em horas de ponta de consumo de energia. 

Estudos futuros sobre a localização geográfica dos postos de carregamento, de 

forma a viabilizar a sua instalação e suporte, assim como a dos condutores, são 
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relevantes. A localização do posto é um dos aspetos mais importantes a ser 

considerado para que garantam acessibilidade a potenciais utilizadores.   
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The growing use of Electric Vehicles: impact on final 

energy consumption  

  

 

 

Abstract— The transport sector is one of the most 

pressured in the decarbonization strategy. One of the 

possible changes lies in the increase in the degree of 

electrification of road vehicles, requiring new conditions 

of production, transmission and distribution of electric 

energy. In accordance with the Paris Agreement and 

following the EU Regulation 2018/1999, Portugal 

prepared the National Energy and Climate Plan for 2030 

(PNEC 2030), committing to incorporate 20% of 

renewable energy in the sector and a reduction of 40% of 

GHG emissions by 2030. This work intends to anticipate 

the consequences of this policy not only in the production 

of electricity but also at an economic and environmental 

level, in order to enable an increasing number of EVs 

(electric vehicles). The Portuguese energy mix is analysed 

and future scenarios for EV penetration are predicted 

using a diffusion model. To achieve the targets, Portugal 

will need more installed renewable power. 

 
Index Terms-- decarbonization, transport sector, electric 

vehicles, renewable energy, environmental, economic and 

energy impacts 

I. INTRODUCTION  

After the Paris Agreement, the European Union 
adopted promising measures in the energy sector, 
namely in transport, which is largely responsible for the 
consumption of fossil fuels and, consequently, 
greenhouse gas (GHG) emissions. In accordance with 
this commitment and, following the EU Regulation 
2018/1999, Portugal prepared the National Energy and 
Climate Plan for 2030 (PNEC 2030) in line with the 
objectives of the Roadmap for Carbon Neutrality 2050, 
which establishes the commitment to incorporate 20% 
renewable energy in the transport sector as well as a 
40% reduction in GHG emissions by 2030. 

In 2020, installed renewable power represented 
64.9% of the total Portuguese electricity production 
system. Electricity production from renewable sources, 
attained a value, around 60.8%, allowing savings of 
around 665 million euros in fossil fuel imports and a 
reduction of 17 million tons of C02eq. However, this 
amount was not enough to satisfy the country's needs, 
with an import balance of 1.8 TWh of electricity 
recorded in the same year. 

Portugal thus faces a challenge in meeting the 
targets set by the PNEC, the increasing degree of 

electrification of road vehicles will require new 
conditions for production from renewable sources, 
transmission and distribution of electricity. Based on 
2019 data, final energy from transport incorporates 
9.1% from renewable energies. Considering the 
growing market for EVs in the coming years and, in 
order to meet the 2030 target for the final consumption 
of renewable energy in the sector, a need to increase 
electricity consumption by around 10.9% is expected, 
corresponding to 19,402 TJ in transport, in contrast to 
the 1,780 TJ obtained in 2019. This will imply greater 
production of electricity from renewable sources and 
associated installed power. Also charging stations 
availability and vehicle charging temporal distribution 
are important points to be considered in the study of the 
penetration of EVs. 

An analysis regarding the potential and viability of 
the country in investing in this technology and the 
subsequent change in its energy matrix as well as in the 
environmental component is addressed throughout the 
article. A first literature review was carried out to 
analyse the global EV market and compare it with 
Portugal. The diffusion model to predict the penetration 
of EVs in the Portuguese market used was chosen 
considering the results presented in a study with 22 
countries, where the Gompertz Model presented the best 
fit based on precision metrics, that is, mean absolute 
percent error and mean absolute deviation. 

II. PORTUGUESE ENERGY SYSTEM 

Over the last few years, Portugal has shown an 

energy dependency between 70% and 90%, due to the 

lack of national production of fossil energy sources, 

such as oil and natural gas, both of which have a very 

significant weight in the total consumption of primary 

energy. In 2019, this amount stood at 74.2% of the total 

energy supplied in the country, with oil being the main 

resource, justified by consumption in road transport 

(51%), followed by use in industry and heating of 

buildings [1]. The investment in renewable energies, 

figure 1, on electricity production has increased.  
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Figure 1: Evolution of installed power by type of source in Portugal. 

Source: [2] 

Since 2005, the installed capacity to electricity 

production has increased by around 56%, and the 

importance of alternative renewable sources has been 

growing. 

In 2021, Portugal decommissioned the Pego and 

Sines Coal Thermoelectric Power Plants, responsible 

for an annual production of around 5,533 GWhe in 2019 

[2]. Also, in 2021, renewable production supplied 68% 

of electricity consumption, with hydroelectric and wind 

power achieving the best values. The highest value of 

the share of renewable production was recorded, in 

February with 88% compared to total national 

electricity generation [2]. In the first quarter of 2022, 

Portugal was the fourth European country with the 

highest incorporation of renewables in electricity 

production, with Norway, Denmark and Austria being 

the countries that preceded its position [2]. 

Regarding the transport sector, figure 2, in 2020, fuel 

and energy consumption in road transport decreased by 

15.3% (+2.9% in 2019) and reached 4.8 million toes, 

due to restrictions imposed on circulation for several 

months throughout the year, as well as the reduction in 

the country's economic activity in view of the pandemic 

situation. Of the final value of energy consumed in the 

sector, around 99% was reflected in the consumption of 

oil (4,982,026 toe) while only 0.7% resulted from the 

consumption of electricity and 0.3% of natural gas. 

Despite being the sector that suffered the greatest 

decrease compared to 2019, transportation remained the 

sector with the most weight in Gross Final Energy 

Consumption (41.5%), with road transport as the largest 

consumer [3]. 

 
Figure 2: Final Energy Consumption in Portugal. Source: [3] 

A. Portuguese Automotive Market 

Portugal was just short of reaching the target 

established by the Renewable Energy Directive (RED 

2009/28/EC), according to which 10% of all energy 

used in transport must come from renewable sources by 

2020, reaching an incorporation of 9,7% of renewable 

energy in the transport sector [4]. 

However, the investment and entry of more 

sustainable and mature alternative technologies in the 

Portuguese EV market has been reflected in an 

exponential growth of EV vehicles in recent times, 

however the weight of the energy consumption of 

electric vehicles in the total consumption in road 

transport, registered a value residual in the same period 

(0.02%), despite having increased by 120% over the 

previous year. Registrations of light and heavy electric 

vehicles recorded an increase of 11.8% [5]. 

In figure 3, concerning the year-on-year variations in 

the sale of Internal Combustion Vehicles (VCI) in 

black, Plug-In Hybrid Vehicles (PHEV), in green, and 

100% Electric Vehicles (BEV) in blue, from January 

2021 to March of the current year, the sale of EVs have 

been quite significant, where the preference is in the 

BEVs that maintain a positive variation during the 

period under analysis. 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 1: EV sales by technology type in Portugal, 2021. Source: [6] 
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The sale of 100% electric Mopeds, Motorcycles, 

Tricycles and Quadricycles was also increasingly 

evident throughout 2021, ending the year with 439 

vehicles acquired in this typology. 

Portugal, in annual terms, reached a sales quota of 

20% of light passenger vehicles EVs (BEV and PHEV), 

hitting a record annual of VE sales. Vehicles with 

internal combustion engines, on the other hand, had a 

drop-in sale of 6.4% compared to 2020, where the 

preference for cleaner vehicles was already felt in the 

same year. On the top 3 of national sales, the electric 

model Tesla Model 3, all electric, was the leader, also 

following the European market. In plug-in hybrid 

vehicles, there were no major changes compared to the 

previous year, Mercedes-Benz and BMW remain at the 

top of the ranking with more units sold and with little 

difference between them [7],[8]. Looking at Erro! A 

origem da referência não foi encontrada., light 

vehicles were the subsector that had the most visibility 

in this choice in 2021. 

TABLE I.  NUMBER OF VEHICLES BY TYPE OF TECHNOLOGY IN 

PORTUGAL, 2021 

 
Source: [8] 

 

B. Public charging infrastructure for EVs 

Most European countries have not met the EV 2020 

targets for the number of public charging stations for 

EVs (EVSE). In the European Union, the average public 

EVSE per EV ratio was 0.09 at the end of 2020. In 

Portugal, the proportion of public charges per EV was 

0.06 [9]. As with of EV sales in 2021, the number of 

charging stations on the Mobi.E network increased by 

66.5%, totalling 2,360 charging stations that provide 

more than 4,880 electricity sockets (see figure 4 [10]. 

In terms of network use, there was a 48% increase 

in the number of users compared to 2020, to more than 

58,500, accounting for more than 1.46 million recharges 

and a consumption of 18.5 GWh of energy (+75%) 

compared to 2020), allowing to reduce CO2 emission 

by around 13,4 thousand tons of CO2. The average 

number of charging stations installed weekly was 18, 

whereas in data from this current year, the current 

average weekly installation is 17 stations. There are 

currently 342 inactive charging stations, about 12.6% of 

the total [10]. 

 
Figure 2: Evolution of the charging structure in Portugal. Source: 

[10] 

In order to be able to satisfy the Portuguese electric 

car park of 84,400 electric vehicles, the MOBi.E 

network made available a power of 100.3 MW at public 

supply stations, 48% above the required target [10]. 

Since July 2021, all electric car charges are paid. The 

average values of the Charging Station Operator (OPC) 

tariff with the most common powers are shown in the 

table II. 

TABLE II.  AVERAGE VALUES OF OPC TARIFFS FOR EACH TYPE 

OF POWER 

Charging 

type 

Charging Power 

(kWh) 

Average Price 

(€/kWh) 

 

Normal 

3.7 0.09 

7.4 0.15 

11 0.15 

Semi-fast 22 0.09  
PCN Average 0.12 

Fast 50 0.12 

Ultra-Fast 160 0.15 

Source: [10] 

C. National Policies 

In order to promote adherence to EVs, Portugal 

created an Environmental Fund which offers financial 

and tax incentives to both companies and private 

individuals. These include exemption from payment of 

Vehicle Tax (ISV), a Single Traffic Tax (IUC) and an 

incentive of €4,000 on the purchase of new 100% 

electric light vehicles (recently increased). In the case of 

companies, they also benefit from the exemption from 

the payment of autonomous taxation, the VAT on the 

acquisition and the use of the vehicle is deductible and 

has advantages in terms of IRC. Many municipalities 

also grant a total or partial exemption from parking fees 

[11]. 

In addition, Portugal continues to invest in electric 

vehicle charging infrastructure to make electric vehicle 

ownership more practical. In 2022, 270 applications are 

open to support chargers for electric vehicles in 
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multifamily condominiums connected to the Mobi.E 

Network, which guarantees support to 80% of the cost 

of installing the charging station as well as the electrical 

installation, up to a maximum of €800 and €1000, 

respectively. In urban logistics, there are also purchase 

incentives for 100% electric light goods vehicles and 

cargo bicycles. The same applies to active mobility for 

motorcycles, mopeds, tricycles, quadricycles and 

bicycles [11]. 

III. METHODOLOGY 

Forecasting methods can be organized into three 
main categories: agent-based methods (individuals or 
entities, and the effect on the market); consumer choice 
methods based on individual consumer decisions about 
new products or technology, by country); methods based 
on specific factors, including the diffusion rate and time 
series (easier to generalize and compare with others). In 
the diffusion rate and time series method, several studies 
used recent diffusion models such as Bass, Gompertz, 
Logistic and Generalized Bass to forecast electric 
vehicles penetration in several counties 
[12],[13],[14],[15]. 

The model for predicting the number of EVs in the 
Portuguese market used was chosen based on the results 
of a study [16] in which it was elected as the best fit 
model for Portugal, based on precision metrics, that is, 
mean absolute percent error and mean absolute 
deviation. 

The Gompertz function is typically represented by an 
'S'-shaped curve with a characteristically always positive 
(the growth rate is always positive) and initially slow 
growth rate and the existence of an inflection point 
before the saturation point [12]. Market adoption of EVs 
follows this trend, with slow initial growth. The 
Gompertz curve is represented by Equation 1. 

𝑌 =  𝜆ℯ−𝛽ℯ−𝜅𝑡
                                      (1) 

In this equation 𝑌 represents the number of EVs, 𝜆 is 
the amplitude of the function (maximum value of EVs in 
the fleet projection to 2030) and 𝛽 and 𝑘 are constants 
that define the growth rate and the inflection point, 
respectively. 

The application of this function will characterize of 
the evolution of the stock of electric vehicles in Portugal, 
obtaining parameters for growth based on forecasts 
already verified for 2030. The methodology applied to 
calculate the parameters of the Gompertz function is 
based on a study that uses the history of EV sales in order 
to model the evolution of their adoption over time. For 
this, a linear regression is applied to the expression 
above [17]. 

Starting from Equation 1, a logarithm is applied in 
order to remove the exponential, 

ln
λ

Y
= βℯ−kt                                                (2)  

 

Then, repeat of the previous procedure, result in:  

ln |ln
λ

Y
| = ln β − kt                                        (3) 

 

Applying the linear regression model represented in 
the form: 

y = x − m                                                 (4) 

One obtains: 

ln |ln
λ

Y
| = y                                               (5) 

 

ln β = x                                                   (6) 

 

Knowing the value of the variable λ, that is, the 
maximum value of projected BEVs until 2030, the value 
of y the parameters β and k are calculated from the 
following expressions: 

x =  y̅ + kt ̅                                  (7) 

 

k =  
∑ yiti−nty̅

nt2̅−∑ ti
2                                   (8) 

 

The calculation of parameter y requires assuming the 
number of vehicles in circulation (parameter 𝜆) in 2030 
in Portugal. To this end, two reference values were used 
according to the Monitoring Report on the Security of 
Supply of the Portuguese Electricity System (RMSA-E 
2021). One according to the fulfillment of the objectives 
of PNEC30, that will be called the Ambitious Scenario, 
and the other value according to the Conservative 
Scenario where the current paradigm of mobility in 
Portugal is assumed. The effect of shared mobility and 
the use of autonomous vehicles is considered in the 
average annual mileage of the type of vehicle in 
question. 

IV. RESULTS 

A. Scenarios 

1) Ambitious 
In accordance with the PNEC goals of incorporating 

20% of renewable energies in the gross final energy 
consumption in transport, it is expected that 937 000 
battery-powered light passenger vehicles (BEVs) will 
circulate on Portuguese roads in 2030. This scenario 
assumes a continuous growth in sales of BEVs and a 
very significant increase in PHEV vehicles until 2025, 
after which there is a retraction. The shared mobility 
landscape is seen to be growing over the horizon (see 
figure 5). 

After calculating y, the values of parameters β and k 
were obtained, resulting in the following equation: 

 

𝑌 =  930 000ℯ−13,8962ℯ−0,1097𝑡                 (9) 
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Figure 5: Comparison between the Ambition Scenario and the 

Gompertz Curve. Source: own elaboration. 

2) Conservative 

In the Conservative Scenario, it is assumed the 

continuation of the current paradigm of mobility in 

Portugal, characterized as an individualized mobility. 

Assuming, according to the conservative scenario, 

that in 2030 BEVs reach 551 thousand units (𝜆=551 

000), the following equation results: 

 

𝑌 =  551 000ℯ−12,4744ℯ−0,1131𝑡                 (10) 

 

 
Figure 6: Comparison between the Conservative Scenario and the 

Gompertz Curve Source: own elaboration. 

B. Resulting energy balances 

The table III shows the estimated values for the 

number of BEVs and annual km for the 2030 horizon, 

according to the Ambition and Conservative Scenario.  

TABLE III.  NUMBER OF BEVS AND ANNUAL KM  

Scenarios Nº BEVs Km (annual average) 

Ambitious  937 000 14 456 

Conservative   551 000 13 800 

Source: [16] 

Considering a consumption of 15 kWh/100 km of a 

BEV vehicle [18], we have the electric energy value that 

will be needed to supply the fleet planned for 2030 (see 

table IV). 

TABLE IV.  CONSUMPTION OF BEV FLEET 

Scenarios Total Consumption 

(GWh) 

Consumption 

(TJ) 

Ambitious  2168 373849 

Conservative  2070 209864 

Source: own elaboration. 

In order to quantify the amount of fossil energy that 

will be replaced with the increasing penetration of 

BEVs, was considered that the energy consumption of 

combustion vehicles is triple compared to electric 

vehicles [19]. 

TABLE V.  CONSUMPTION OF COMBUSTION VEHICLES 

Scenarios Consumption 

(TJ) 

Ambitious  21943 

Conservative  12318 

Source: own elaboration. 

In order to calculate the avoided CO2 emissions, it 

was adopted that CO2 emissions from internal 

combustion vehicles are about 2.7 times higher than 

from BEVs [20]. 

To calculate emissions from electric vehicles, the 

emission factor for the year 2020 electricity production 

– FE of 0.184 tCO2eq./MWh was used [21]. The results 

are shown in table VI. 

 
TABLE VI.  EMISSIONS (TCO2 EQ./MWH) BY TYPE OF 

VEHICLE  

Source: own elaboration. 

With the replacement of ICE by BEV vehicles, the 

emissions of equivalent tons of CO2 decrease by 63%. 

However, it is necessary to guarantee the supply of 

energy to meet the needs of the new BVE, around 7314 

TJ in the Ambition Scenario and 4106 TJ in the 

Conservative Scenario. 

 

V. DISCUSSION  

In the Ambitious Scenario, according to the diffusion 

curve of the Gompertz Model, the number of BEVs will 

not yet have reached maturity in 2030, and will present 

a value of 308,118 light passenger vehicles. This value 

falls far short (67.1%) of the Ambitious Scenario 

projected by DGEG (937,000 BEVs). For 2030, the 

annual growth rate based on the Gompertz model is 

about half that predicted in the Ambitious Scenario 

(27.3%), with the latter predicting that the number of 

light vehicles will increase by 55.9% in 2022. The 

Scenarios 
Consumption 

(GWh) 

BEV 

emissions 

(tCO2 

eq./GWh) 

ICE 

emissions 

(tCO2 

eq./GWh) 

Avoided 

emissions 

(tCO2 

eq./GWh) 

Ambitious 2031 373 1009 635 

Conservative 1140 209 566 356 
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diffusion curve only predicts an increase of about 36.4% 

in BEVs compared to 2021. 

In the Conservative Scenario, according to the 

Gompertz curve, in 2030 just over 200,000 BEV light 

vehicles will be part of the Portuguese car fleet. This 

number also contrasts with the Conservative Scenario 

where a growth rate twice as high as predicted by model 

is expected. 

Although the result of the number of BVE vehicles 

in the Portuguese car fleet is quite different in the 2030 

horizon, when we make a comparison analysis of the 

Gompertz curve with real vehicle stock data, both 

evolutions follow the same trend without major 

discrepancies. In the Conservative Scenario, this 

behavior is no longer so similar, and the growth rate of 

the Gompertz curve has a behavior significantly lower 

than the real one. 

The scenarios that were based are also in line with 

other assumptions contained in the report, where the 

Ambition Scenario already aggregates all the variables 

necessary to achieve the goals of the PNEC. In this 

study, the Gompertz Model is a sensitive model, and the 

only variables considered were sales of BEV vehicles. 

Other factor such us the evolution of the Portuguese 

GDP or other possible national policies that may 

eventually be applied with the objective of accelerating 

the transition from vehicle fleet and meet the goals that 

the country proposes (as increasing taxes on emissions 

from internal combustion vehicles and increasing 

purchase or use incentives) were not considered along 

with individual decisions, purchase ownership, oil price 

volatility. 

For Portugal to reach the target of 20% renewable 

energy in transport, it needs to keep up with demand. To 

this end, required to invest drastically in incentives, to 

appeal to synergies between entities and organizations in 

order to facilitate the circulation of information as well 

as to increase the pace of study and approval of 

infrastructures or projects in the field. 

In the calculation of CO2 emissions for BEV 

vehicles, the target defined by the PNEC of 80% of 

renewable energies in the production system was not 

considered, although, in accordance with the increasing 

pace of production from renewable sources, it appears 

that this will be a goal very likely to be achieved. 

Photovoltaic production should also have strong growth 

in line with the growth of the battery market, with a focus 

on domestic charging on this horizon. 

 

VI. CONCLUSIONS 

EVs can have several positive impacts on the 

environment and health, namely BEVs that guarantee 

the total reduction of localized emissions. These are 

increasingly playing an active role in the Portuguese car 

market, with linear growth expected, although not as fast 

as expected. 

Portugal is having record annual sales of EV 

vehicles; however, the national car park is still around 13 

years old, being one of the highest in the EU. 

The evolution of the automobile market in the 

country will depend a lot on the type of policies and 

incentives formulated. An analysis of the driver's profile 

or the potential use of this technology would be useful in 

this field to better understand the success and the 

availability of this type of technology in the country. 
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