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Caro Leitor,

O setor dos transportes é responsável por 25% das emissões de gases de efeito estufa em Portugal. Por sua 
vez, o subsetor dos transportes rodoviários representa cerca de 96% das emissões dos transportes. Tendo 
em conta que as frotas vêm assumindo uma quota cada vez maior dos automóveis no nosso país, face aos 
objetivos fixados pelo Governo no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, a LeasePlan assume como 
seu objetivo estratégico a antecipação da neutralidade carbónica das frotas dos seus clientes para 2030, 
adiantando-se assim em 20 anos face ao objetivo nacional.

Para este efeito, desenhámos uma trajetória de sustentabilidade que passa pela medição de uma série 
de indicadores em 3 pilares principais: (i) moldar o futuro da mobilidade de baixas emissões; (ii) reforçar a 
nossa contribuição para o bem-estar social; e (iii) reduzir o nosso próprio impacto ambiental.

Embora estes indicadores não sejam objeto do estudo que tem em mãos, eles refletem o compromisso 
que assumimos com a transição para a mobilidade elétrica. Este compromisso passa por ações muito 
concretas como a identificação dos chamados clientes EV-ready, a quem dirigimos propostas baseadas 
em serviços de alta qualidade e pacotes de soluções integradas, que respondam a todas as necessidades 
dos nossos clientes para a implementação desta transição. 

Mas não queremos ficar por aqui: queremos também levar esta discussão a audiências mais alargadas. 
No presente estudo, partilhamos consigo uma perspetiva que procura ilustrar o que está a provocar a 
transição para a mobilidade elétrica que temos à frente dos nossos olhos, tanto do lado da oferta, como 
do lado da procura. 

Hoje os veículos elétricos são sinónimo de novidade e de uma experiência de condução completamente 
distinta, com cada vez mais entusiastas entre os consumidores. Dispõem também de claras vantagens de 
sustentabilidade ambiental que os colocam atualmente como a melhor resposta para a descarbonização 
do setor dos transportes. 
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António Oliveira Martins
Diretor Geral

Adicionalmente, pelo menos por agora, os veículos elétricos beneficiam de um enquadramento fiscal que, 
embora não resolva a diferença de preço de aquisição quando comparado com os veículos a combustão, 
lhes confere um custo de utilização em muitos casos mais competitivo.

São todos estes temas que gostávamos de partilhar agora consigo na 2ª edição do nosso Motorizações. 
Ao mesmo tempo que atualizámos o paper lançado em 2018, antecipamos já algumas das ofertas dos 
Construtores para 2020, que prometem abanar o setor automóvel e o mercado das frotas. Tal como no ano 
passado, procurámos identificar qual será a competitividade de custos dos veículos eletrificados face as 
motorizações convencionais, utilizando a metodologia dos custos totais de utilização (TCO). 

Este ano, contudo, introduzimos uma novidade: para refletirmos melhor as diferentes políticas comerciais 
dos Construtores, decidimos fazer o mesmo exercício para o segmento das PME, que dispõem de 
descontos mais modestos na compra de veículos a combustão, para o segmento das empresas com frotas 
de maior dimensão, que dispõem de descontos proporcionais aos seus volumes de encomendas, e para os 
particulares. Considerando que a política comercial dos Construtores não é a mesma para as propulsões 
eletrificadas (ou seja, que os descontos aos elétricos são menos elásticos à procura), acreditamos que os 
resultados alcançados por esta abordagem se aproximam mais da realidade das empresas. 

Os resultados apresentados ao longo deste documento correspondem ao comparativo para empresas de 
grande dimensão (entre 75 e 200 veículos na sua frota). Mas no final deste documento tem ao seu dispor 
um QR code que lhe dará acesso aos comparativos dirigidos a PME, a empresas de ainda maior dimensão 
(com mais de 200 veículos) e a particulares.

A nossa expetativa é que esta análise seja um contributo para a sua transição para a mobilidade elétrica.

Boa leitura, espero que goste!
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Atualmente, a eletrificação automóvel está no 
topo da agenda dos gestores de frota. O exercício 
de comparação de custos totais de utilização 
(TCO) entre as diferentes propulsões ganhou 
maior relevância justamente pelo aparecimento 
das motorizações híbridas e elétricas.

De seguida, sintetizamos os pontos chave 
e conclusões da análise aos veículos mais 
representativos de uma frota empresarial, por 
segmento – Utilitário, SUV, Pequeno Familiar, 
Pequeno Familiar Premium, Médio Familiar, Médio 
Familiar Premium, Grande Familiar Premium e 
Veículos Comerciais – e por tipologia – Diesel, 
Gasolina, híbrido, híbridos Plug-in e Elétrico.

1. No segmento dos Utilitários, se em 2018 a 
oferta a gasolina era a mais competitiva 
até aos 20.000kms/ano, este ano é a mais 
competitiva até aos 25.000kms/ano. Dos 
25.000kms/ano para cima, a oferta mais 
competitiva deixa de ser a propulsão a 
Diesel e passa a ser a propulsão elétrica. 
Julgamos que estes resultados traduzem 
também uma cada vez menor aposta dos 
Construtores nos motores a Diesel para este 
segmento (veja-se o anúncio da Opel de 
não disponibilizar novas versões a Diesel 
para este segmento). Na quilometragem 
mais habitual das frotas (30.000kms/ano), 
o modelo elétrico apresenta um TCO 5% 
mais competitivo que a propulsão seguinte 
(híbrida). De referir ainda que continua a não 
existir oferta de modelos híbridos plug-in.

2. No segmento de maior crescimento de 
todo o setor automóvel – Pequeno Familiar 
SUV – a oferta de soluções é completa, 
desde motores 100% eletrificados a motores 
a combustão. Na análise do TCO mensal, 
observamos que que a versão gasolina é a 
opção mais vantajosa para quilometragens 
inferiores a 15.000Km/ano e a partir desse 
ponto o Diesel é a opção mais económica. 

Tendo em conta que em média um SUV 
emite mais 14gCO2 do que uma berlina 
equivalente, antecipamos para um futuro 
próximo uma atualização fiscal que 
incentive a oferta e a procura por propulsões 
mais sustentáveis neste segmento.

3. O segmento dos Pequenos Familiares 
Generalistas também dispõe de uma oferta 
de propulsões completa. Tal como em 2018, 
a solução a Gasolina é a mais vantajosa 
até aos 15.000 km/ano; nos 20.000 km/
ano estamos num ponto em que se verifica 
um equilíbrio de três soluções (Gasolina/
Diesel/ Elétrico). Acima dos 20.000Km/ano 
o modelo elétrico exibe os menores custos 
totais de utilização. O anúncio do preço de 
aquisição da versão base do VW ID.3 (30.500 
euros, de acordo com o que foi anunciado 
no evento da Mobi Summit), poderá alterar 
por completo o cenário do segmento mais 
importante para a Europa já a partir de 
2020, uma vez que o situa já muito próximo 
dos valores de aquisição dos modelos a 
combustão.

4. A oferta de propulsões para o segmento dos 
Pequenos Familiares Premium também é 
completa. Se em 2018 a versão a gasolina 
era a mais competitiva até aos 30.000kms/
ano, este ano a versão a Diesel é a mais 
vantajosa. De facto, com base na análise 
quilométrica, a solução gasolina é a mais 
competitiva para os 10.000km/ano, acima 
desta quilometragem e até 35.000km/ano o 
veículo Diesel é o mais competitivo e a partir 
daí temos o elétrico a ter um melhor custo 
total de utilização. A competitividade do 
Diesel explica-se pelo lançamento de uma 
versão fiscal do Audi A3 (abaixo dos 25.000 
euros).

5. No segmento Médio Familiar Generalista 
já temos acesso a uma gama completa 
de propulsões; em 2018 não tínhamos 
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modelos de propulsão elétrica. Este ano, 
considerámos a versão standard range da 
Tesla para o comparativo deste segmento. 
Na análise quilométrica, constatámos que 
o veículo Elétrico é o mais competitivo para 
este segmento, exceto para quilometragens 
entre os 10.000km/ano e os 20.000 km/ano, 
onde a versão Gasolina apresenta-se como 
a mais competitiva. Acima dos 25.000kms/
ano, os modelos eletrificados são os mais 
competitivos, com vantagem para os 100% 
elétricos. 

6. As versões 100% elétrica e plug-in são as 
mais competitivas no segmento Médio 
Familiar Premium, independentemente 
da quilometragem em análise: abaixo 
dos 25.000 Km/ano, o plug-in é o modelo 
mais económico; acima de 25.000Km/
ano o elétrico afirma-se como a solução 
mais competitiva. Na quilometragem mais 
habitual para as frotas (30.000kms/ano), a 
diferença de TCO da versão a Diesel para 
a versão elétrica são uns impressionantes 
19%, ou 188 euros mensais (equivalentes a 
2.250 euros por ano, ou 9.000 euros num 
período de 4 anos). Esta é sem dúvida 
uma das principais novidades face ao 
comparativo feito em 2018, altura em que 
não dispúnhamos de uma oferta 100% 
elétrica para este segmento.

7. No segmento Grande Familiar Premium 
assinalamos a chegada de versões 
híbridas e híbridas plug-in com motor de 
combustão movido a Diesel (casos do 
Mercedes E300de e do BMW 520d versão 
hybrid). E chegámos à conclusão que a 
versão plug-in a Diesel é a mais económica, 
face a todas as outras motorizações e 
também para todas as quilometragens sob 
análise. De facto, face aos modelos híbrido 
a Diesel e 100% Diesel, o modelo plug-in 
a Diesel apresenta TCO’s 13% e 15% mais 
competitivo, respetivamente. 

8. O segmento dos Pequenos Furgões não 
dispõe de soluções híbridas e híbridas plug-
in, e em termos da análise quilométrica, 
não assistimos a grandes mudanças 
face a 2018, já que o veículo a Diesel 
permanece como o mais competitivo 
para todas as quilometragens em análise. 
Com efeito, o quadro fiscal distinto dos 
veículos comerciais ligeiros inviabiliza 
a consideração de propulsões mais 
sustentáveis.

9. A competitividade dos veículos eletrificados 
é ainda maior no mercado das Pequenas 
e Médias Empresas (PME). De facto, 
neste mercado onde os descontos das 
Marcas não gozam da elasticidade que 
encontramos no mercado das empresas 
de maior dimensão, a competitividade 
dos elétricos ganha ainda mais relevo. 
Excluindo o segmento dos Pequenos 
Furgões, constatamos que as PME’s podem 
optar por propulsões mais verdes em 63% 
dos cenários considerados; ou seja, apenas 
em 18 dos 49 cenários considerados é que 
vale a pena continuar a manter modelos a 
combustão.

10. Com base na análise de TCO que 
fizemos, a transição dos Particulares 
para a mobilidade elétrica carece de 
mais incentivos. As motorizações híbridas 
e híbridas plug-in revelam-se pouco 
competitivas e os 100% elétricos já se 
justificam no segmento Pequeno Familiar 
Premium para quilometragens anuais 
superiores a 25.000km. Verificamos 
assim que o incentivo fiscal oferecido às 
empresas, tem espaço para ser estendido 
também aos particulares (quiçá sob a 
forma de escalões de IVA com base no 
valor de aquisição dos veículos).
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A maior parte de nós e das nossas empresas ainda trata as mudanças climáticas como um risco distante 

no tempo, ou como uma preocupação para um futuro que não é uma prioridade de hoje.

As alterações climáticas são uma realidade do aqui e do agora. O seu impacto económico é real e está a 

crescer de uma forma que está a afetar-nos a todos. De tal modo que agir agora é crucial.

Considere o que aconteceu no sudeste africano 

no final de março deste ano, altura em que o 

Ciclone Idai provocou um desastre humanitário 

que afetou milhões de pessoas em Moçambique, 

no Zimbabué e no Malawi, deixando atrás de 

si um rasto de terras inundadas, populações 

isoladas e autoridades locais sem mãos a medir 

para a rápida propagação de doenças como 

a cólera e a malária. Na primeira semana, 

depois do evento, o Idai afetava mais de 100 mil 

pessoas, deslocadas para campos de emergência 

humanitária. 

Ou considere o que se passa em Miami, na 

Florida, em que a média da subida das águas 

acima do limiar “aceitável” para as populações 

era de cerca de 14 dias por ano entre 2005 e 2017, 

e nos últimos 2 anos essa média quase triplicou 

para cerca de 40 dias por ano.



O combate às alterações climáticas  | 13 

Ou considere ainda a degradação que se assiste 

em algumas culturas de regiões agrícolas do 

Brasil, em que de uma situação habitual de duas 

colheitas por ano, passamos agora para apenas 

uma única colheita anual.

Considere também a onda de calor extremo 

que afetou a Europa no mês de julho, batendo 

recordes no Reino Unido, na Holanda, na Bélgica 

e na Alemanha.

E, se estes eventos climáticos extremos lhe dizem 

pouco, considere a situação de seca moderada 

a extrema que vem afetando cerca de 85% do 

território Português, bem ilustrada pelas imagens 

desoladoras dos caudais reduzidos do rio Tejo. 

De acordo com o IPMA, já ultrapassámos as 

condições de seca meteorológica e agrícola 

(diretamente ligadas ao défice de precipitação 

e a deficiências ao nível da água nos solos), 

e estamos a viver uma situação de seca 

hidrológica, caracterizada pela falta de água nos 

caudais dos rios e das barragens. Com efeito, a 

situação de seca prolongada que vivemos, em 

Portugal, já nos levou a percorrer 3 dos 4 tipos 

de seca e a aproximar-nos do 4º tipo: a seca 

socioeconómica, que começa a ter impacto na 

população.

A frequência de acontecimentos climáticos 

extremos continua a crescer em quase todas as 

geografias, sendo que, em cada vez mais casos, 

os últimos registos têm em comum o facto de 

serem recordes históricos muito pouco prováveis 

de acontecer fora de um contexto de mudanças 

climáticas. Por exemplo, a onda de calor que 

assolou a Europa no passado mês de julho foi 

antecedida por um episódio de temperaturas 

altas sem precedentes, que bateu recordes na 

Europa, no mês de junho.

Fonte: Jornal Expresso
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Um grupo de investigadores internacionais da 

World Weather Attribution*, dedicado a estudar 

estes 2 eventos climáticos, desenvolveu  modelos 

de simulação que comparam a probabilidade 

de uma onda decalor, como a que se verificou 

em julho, com a probabilidade de a mesma 

onda de calor poder ter ocorrido em 1900. Para 

o efeito, tiveram em conta vários fatores como 

a variabilidade solar, as erupções vulcânicas e a 

produção humana de gases de efeito de estufa, 

entre outros. A conclusão a que chegaram é 

que a probabilidade destes eventos ocorrerem 

em 1900 seria muito baixa se não se tivesse em 

consideração a produção humana de gases de 

efeito estufa.

Este e outros modelos climáticos reafirmam 

uma verdade que cada vez menos autoridades 

governamentais contestam. No caso da onda de 

calor sentida, em julho, pela Europa, a mudança 

climática induzida pela produção humana de 

gases de efeito de estufa fez com que o calor 

sentido no Reino Unido e na Alemanha seja 5 a 

10 vezes mais provável de acontecer. Em França 

e na Holanda a probabilidade desta anormal 

ocorrência aumentou para 100 vezes, mais do 

que em 1900.

Globalmente, o Mundo regista cerca de 1ºC de 

aumento da temperatura, o que significa que 

os modelos teriam uma expetativa de ondas de 

calor com aumentos 1,5ºC, comparativamente à 

época pré-industrial. Contudo, o aumento das 

temperaturas durante a onda de calor em julho, 

na Europa, foi de cerca de 3ºC.

*https://www.worldweatherattribution.org/



O combate às alterações climáticas   | 15 





04|  As metas do 
 Acordo de Paris e                        
 o Roteiro para a 
 Neutralidade 
 Carbónica 2050



18 | As metas do Acordo de Paris

04| As metas do Acordo de Paris

Numa economia cada vez mais globalizada e 
conectada não podemos continuar a ignorar os 
efeitos das mudanças climáticas. O risco numa 
parte específica do Mundo facilmente se estende 
muito além da zona de impacto imediato.

Por esta razão, em 2015, a comunidade 
internacional reconheceu no Acordo de Paris o 
compromisso feito pelos governos nacionais de 
todas as nações de colaborarem no objetivo 
comum de combate às alterações climáticas.

O objetivo de longo prazo a que todas as nações 
se comprometeram foi o de tomarem medidas 
domésticas que garantam que o aumento de 
temperatura fique bem abaixo dos 2ºC, acima 
da era pré-industrial. Adicionalmente, os países 
comprometeram-se a perseguir esforços que 
limitem o aumento a 1,5ºC. 

No cenário preconizado pelo Acordo de Paris, 
mesmo contendo o aumento a 1,5ºC, vamos 
assistir à intensificação das temperaturas 
extremas e a aumentos de frequência e 
intensidade de precipitação e de secas. Milhões de 
pessoas das regiões tropicais viverão uma maior 

escassez de alimentos e no Mediterrâneo haverá 
menos água, com tudo o que isto pode significar 
em termos de saúde pública e de conflitos entre 
comunidades e nações. Neste cenário já estamos 
a desistir da recuperação de alguns dos recifes de 
corais, e com eles de centenas de espécies que 
dependem deste tipo de habitat. Para além disto, 
teremos pelo menos um Verão sem gelo no Ártico, 
por século. 

Mas esta probabilidade aumenta para um Verão 
sem gelo no Ártico por década no cenário de 
2ºC de aumento de temperatura. O aumento 
adicional de 0,5°C na temperatura média global 
marca a diferença entre eventos no limite superior 
da variabilidade natural atual e um novo regime 
climático. 2ºC de aumento já não é um limite 
seguro, pois teremos de, necessariamente, 
considerar o desaparecimento de algumas nações 
localizadas em ilhas.

Coletivamente, será que temos os meios para 
limitar as mudanças climáticas e construir um 
futuro mais próspero e sustentável? O primeiro 
exercício a considerar é percebermos qual a 
quantidade de CO2 que podemos emitir.



No cenário de contenção do aumento da 
temperatura média global a 1,5ºC, só teremos a 
possibilidade de emitir 2.420 Gt de CO2. Ora, tendo 
em conta o consumo acumulado de 2.000 Gt 
que já temos, resta-nos um saldo 420 Gt. Neste 
cenário, as emissões antropogénicas reduzem 45% 
desde 2010 até 2030, atingindo um nível de Zero 
Emissões Líquidas em 2050.

Este cenário, significa que temos 30 anos 
para reduzir as emissões a um nível que as 
conseguimos compensar com técnicas de captura 
de carbono, de forma a que entre o que emitimos 
e o que capturamos, o saldo seja zero.
Ora, voltando à questão acima (“será que 
conseguimos limitar as mudanças climáticas?”), 

de acordo com o Carbon Brief (http://bit.ly/
carboncountdown), a resposta não podia ser mais 
brutal e preocupante: ao atual ritmo de emissões, 
o nosso saldo de limitarmos o aumento a 1,5ºC 
será consumido muito provavelmente em 6 anos e 
menos provavelmente em 17 anos.

No cenário de contenção do aumento da 
temperatura média global a 2,0ºC, teremos a 
possibilidade de emitir cerca de 3.200 Gt de CO2. 
Mais uma vez, considerando o nosso consumo 
acumulado de 2.000 Gt, resta-nos um saldo de 
1.200 Gt. Neste cenário, ao ritmo que estamos 
a emitir, as estimativas mais prováveis é que 
consumamos o nosso saldo em pouco mais de 
duas décadas.
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Estes dados estão de acordo com os relatórios 
do Painel Intergovernamental para as alterações 
climáticas da ONU. Como podemos ver, os 
setores que mais contribuem para as emissões 
de gases com efeito de estufa são o setor de 
eletricidade e calor, o setor da agricultura e o 
setor da indústria.
 
O setor dos transportes contribui com 14,3% do 
total das emissões, sendo que os transportes 
rodoviários representam apenas 10,5% do total e 
os restantes 3,8% são repartidos entre transportes 
aéreos (com 1,7%), e marítimos e outros (com 2,1%).

Dentro do setor dos transportes rodoviários, as 
frotas empresariais desempenham um papel 
cada vez mais relevante. De acordo com um 
estudo da Deloitte - Fleet management in Europe 
| Growing importance in a world of changing 
mobility – a quota do segmento de mercado dos 
privados passou de 50% em 2010 para 42% em 
2016, enquanto que o segmento de mercado das 
frotas passou de 50% em 2010 para 58% em 2016. 
Para 2021, o mesmo estudo estima uma quota de 
registos de veículos novos de 37% para o segmento 
dos privados e 63% para o segmento das frotas 
empresariais.
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Fonte: “World Resources Institute”

Fonte: Deloitte

Os gases com efeito de estufa (o carbono, o 
metano, o óxido nitroso e os gases fluorados) são 
libertados para a atmosfera por diferentes setores 
de atividade. Uma das análises mais granulares 
para a alocação das emissões dos diferentes 

setores de atividade humana é a do World 
Resources Institute, que estabelece a partição das 
emissões globais em 2005 nos setores conforme a 
figura que se segue:
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Trajetória de redução de emissões de 85% a 90% até 2050 face a 2005 

Roteiro para a neutralidade carbónica 2050

As frotas empresariais têm, portanto, uma 
responsabilidade acrescida na diminuição 
das emissões de gases de efeito estufa e no 

Os desafios para atingirmos a meta de contenção 
do aumento de temperatura a 1,5ºC são 
imensos. No Acordo, cada país é responsável 
por determinar, planear, monitorar e reportar a 
sua contribuição para mitigar o aquecimento 
global. O Acordo prevê a possibilidade das 
partes se adaptarem de forma autónoma aos 
impactos adversos, e prepararem os fluxos 
financeiros necessários para um caminho de 
baixas emissões de gases de efeito estufa e de 
ciclos de desenvolvimento resilientes aos desafios 
climáticos. 

A decisão da atual Administração norte-
americana de retirar os Estados Unidos do 
Acordo foi um passo atrás. Não só por tratar-se 
do principal poluidor dos últimos 100 anos, mas 

compromisso estabelecido no Acordo de Paris, de 
contenção do aumento da temperatura média 
global de 1,5ºC a 2,0ºC. 

também porque esta decisão encorajou outras 
nações reticentes a contestarem o Acordo.

Em Portugal, o XXI Governo Constitucional 
publicou a 1 de julho deste ano o Roteiro para 
a Neutralidade Carbónica 2050, submetendo 
assim às Nações Unidas, um ano antes do prazo 
acordado, a sua estratégia de desenvolvimento a 
longo prazo, assente em baixas emissões de gases 
com efeito de estufa.

Este documento traça a trajetória para se atingir a 
neutralidade carbónica em 2050, definindo linhas 
de orientação e identificando as opções de custo 
mais eficazes para atingir este objetivo. Mas o 
que é que em termos práticos isto significa para o 
nosso país?
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Para sermos neutros na emissão de carbono 
em 2050, significa que temos de deixar de 
emitir entre 85% e 90% dos gases de efeito de 
estufa que emitimos em 2005 e compensar o 
resto através do uso que fazemos dos solos 
e da floresta. Como referimos atrás, este 
desafio implica uma trajetória que estabelece 
uma redução de emissões de 45% a 55%, até 
2030, e entre 65% e 75%, até 2040.

Sabendo o contributo de emissões por 
setor de atividade, não foi difícil traçar 
trajetórias de redução de emissões por setor 
de atividade tendo em conta os níveis de 
emissões em 2005.

Como se pode ver na figura acima, todos 
os setores de atividade serão chamados 
a contribuir. No entanto, de acordo com 
os cenários admitidos no Roteiro, em 
2050 ainda estaremos a emitir perto de 
20 mega toneladas de CO2 equivalente. 
Com a tecnologia atualmente disponível, 
podemos ver que os setores da Energia e 

O Governo Português acredita que alcançar 
a neutralidade carbónica tem um impacto 
positivo na economia, permitindo poupanças 
nas importações e contribuindo para um 
equilíbrio da balança de pagamentos (que, 
em grosso modo, corresponde ao saldo do 
total de dinheiro que entra e sai do país, sob 
a forma de importações e exportações de 
produtos e serviços).

da Indústria serão os setores com a pegada 
mais pesada e com a maior responsabilidade 
de contribuir para o sumidouro previsto 
no desenvolvimento da Floresta e nos 
usos dos solos. Se olharmos para a curva 
da figura, vemos que atualmente o setor 
dos Transportes é dos setores com maior 
pegada, produzindo sozinho 25% do total 
das emissões (perto de 20 mega toneladas 
de CO2). Neste sentido é o setor que se pode 
destacar com o maior potencial de redução 
relativa, para valores de emissões, em 2050, 
muito perto do zero. 

Contribuição setorial para a trajetória de redução de GEE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005

M
t 

C
O

₂ e
q

 

2020 2030 2040 2050

Residencial de Serviços

Transportes

Resíduos

Agricula e Solos Agrículas

Florestas e Usos de Solo

Indústrias da Energia

Indústria

Fonte: Roteiro para a neutralidade carbónica 2050



De acordo com o Roteiro, “a descarbonização 
do setor dos transportes será quase total 
(redução de 98% das emissões de GEE face a 
2005) e será alicerçada fundamentalmente 
no reforço do papel do sistema de transporte 
público e na substituição dos atuais 
veículos a combustíveis fósseis por uma 
frota essencialmente elétrica. O uso de 
hidrogénio e de biocombustíveis avançados 
terá também um papel importante na 
substituição dos combustíveis atuais. A 
conversão da mobilidade em veículos 
privados noutras formas de mobilidade 
(público, ativa, partilhada, autónoma) 
permitirão aumentar significativamente o 
volume de passageiros ou de mercadorias 
transportadas, sem que seja necessário 
aumentar as frotas, principalmente a de 
automóveis privados.” (RNE2050, página 24)

O uso do automóvel é responsável por 60% 
das emissões do transporte rodoviário (que 
por sua vez representa 96% do total do setor 
dos Transportes). Como dissemos acima, 
as frotas empresariais têm uma relevância 
cada vez maior no transporte rodoviário e 
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no futuro podem representar cerca de 2/3 do 
total dos novos registos. Enquanto gestora 
de frotas, a LeasePlan assume o potencial de 
redução de emissões como o seu principal 
desafio e a sua responsabilidade primeira. 
Mais à frente, daremos destaque aos 
compromissos assumidos pela LeasePlan.

No Roteiro, o Governo reconhece que se 
exige a definição de políticas e a “adaptação 
do sistema regulatório, fiscal e dos incentivos 
que proporcionem sinais claros” aos privados 
para “facilitar os investimentos necessários 
e evitar ativos obsoletos”. A presente 
legislatura, que está prevista terminar em 
2023, representa então uma oportunidade 
impreterível para a produção desses “sinais 
claros” que facilitem os investimentos em 
ativos mais sustentáveis, em linha com os 
objetivos do Roteiro.

De seguida, ilustramos como o contributo 
do setor automóvel para a neutralidade 
carbónica comporta desafios incontornáveis, 
que se colocam tanto do lado da oferta, 
como do lado da procura.
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05| Desafios do lado da oferta e da procura

O Acordo de Paris veio impor a necessidade de 
contermos o aumento da temperatura global. 
Para este efeito, definiu targets de emissões muito 
claros que evitem uma subida de temperatura 
média global acima de 1,5ºC a 2ºC.

No conjunto das grandes regiões do globo, 
a Europa foi a região que fixou os targets de 
emissões mais ambiciosos, assumindo valores 

de emissões, em 2021, que estão 20% abaixo 
dos valores assumidos pelos EUA e pela China, 
e 10% abaixo dos declarados pelo Japão. E, esta 
tendência mantém-se até 2025, altura em que a 
Europa continua a assumir valores de emissões 
quase 20% abaixo dos assumidos pelos EUA.

5.1| Regulação das emissões
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Olhando mais em detalhe para os compromissos 
europeus em matéria de emissões, podemos 
constatar que, em 2021,  teremos de emitir 
menos 27% daquilo que emitimos em 2015; em 
2025, teremos de emitir menos 42% daquilo que 
emitimos em 2015 e, em 2030, menos 54%.
Em termos de consumos, o que estes targets 

Com base nestes limites ao consumo dos 
combustíveis fósseis, podemos fazer uma projeção 
das vendas e do stock de veículos de passageiros 
na Europa (28, mais a Suíça e a Noruega) por 
tipo de motorização, conforme ilustrado na figura 
acima. Num cenário de 50% de probabilidade de 
contenção da temperatura a 1,5ºC, em 2021 as 
vendas de veículos eletrificados nestes 30 países 
da Europa terão de exceder os 33% do total, e os 
65%, em 2025. 

significam é que em média, em 2021, o consumo 
de um veículo novo a Diesel estará limitado a 3,6 
l/100 km e o consumo de um veículo a gasolina 
não pode exceder os 4,1 l/100 km. Para 2025, 
a média de consumos ainda baixa mais, para 
valores de 2,8 l/100 km e 3,3 l/100 km para o Diesel 
e para a gasolina, respetivamente.

De acordo com este cenário, do total de veículos 
novos vendidos no espaço europeu em 2021, 26% 
terão de ser 100% elétricos (BEV) e 7,5% terão de 
ser híbridos plug-in (PHEV); 4 anos mais tarde, 
as vendas de veículos eletrificados terão de subir 
para 46% de BEV e 19% de PHEV.

Venda de veículos de passageiros EU28+2 (50% probabilidade ≤ 1,5ºC)
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Como podemos ver, são metas muito exigentes. 
E, apesar de em março deste ano a Noruega 
registar vendas de 60% de BEV, nos corredores 
da Comissão Europeia já se vai admitindo que 
não vamos conseguir evitar o aumento de 
temperatura até 1,5ºC.

A verdade é que, mesmo considerando que estes 
objetivos são demasiado ambiciosos, se olharmos 
para o stock de veículos a circular por motorização 

Para acelerar a transição para as motorizações 
sustentáveis, as autoridades europeias definiram 
multas por excesso de emissões, em que cada 
Construtor pagará 95 euros, por cada grama 
em excesso, por cada veículo novo registado. Os 
targets foram definidos com base no nível de 
emissões e na massa média (em kg) do portfolio 
atual dos Construtores. 

De acordo com uma análise recente feita pela Jato, 
em 2018 a média de emissões dos grupos VW, PSA, 
Renault, Nissan, BMW, Hyundai-Kia, Ford, FCA, 
Daimler, Toyota e Volvo foi de um total combinado 
de 119,7 g/km. Esta média representou um aumento 
de 2,4 g/km quando comparado com 2017, em 

(figura abaixo), somos obrigados a acelerar a 
transição para motorizações mais sustentáveis, 
por todos os meios ao nosso alcance. Com 
efeito, em 2021, 90% dos veículos de passageiros 
a circular nas estradas europeias ainda serão a 
combustão; este número baixa para 70% em 2025 
e para uns ainda relevantes 50%, em 2030. Depois 
de 2030, teremos 20 anos para tirar da estrada os 
restantes 50% de veículos a combustão.

contraciclo com o objetivo fixado pelas autoridades 
europeias.  Do conjunto destes 11 Construtores, 
apenas a Toyota e a Nissan registaram reduções, 
como se pode ver na figura da página seguinte.

Como é obvio, o aumento global das emissões 
de 2017 para 2018, representa um passo atrás 
na luta pela contenção do aquecimento global. 
Esta tendência explica-se, pelo menos em parte, 
em 2 indicadores de preferências do mercado: no 
aumento da procura dos SUV, que consomem 
em média um quarto mais combustível do que 
um veículo médio, e na redução da procura dos 
veículos a Diesel, que emitem menos CO2 do que 
os veículos a gasolina equivalentes.

Stock de veículos de passageiros EU28+2 (50% probabilidade ≤ 1,5ºC)
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De facto, o número de SUV no Mundo cresceu de 
35 milhões vendidos em 2010, para 200 milhões 
em 2018, de acordo com uma análise feita 
pela IEA em outubro deste ano (publicada em 
novembro no World Energy Outlook). Nos EUA, os 
SUV já representam 48% das vendas de veículos 
de passageiros. Mas esta tendência é universal: 
na Europa, mais de 1/3 dos veículos vendidos são 
SUV; na China, os SUV são sinal de prosperidade e 
afirmação de um certo estatuto social; e, na Índia 
e em África, as preferências dos consumidores 
estão a mudar e o ritmo elevado de urbanização 
e desenvolvimento económico significa que a 
procura por veículos premium deste tipo está a 
aumentar.

Por outro lado, na ressaca do conhecido Diesel-
gate, com a descriminação negativa do Diesel e 
a opção resultante dos consumidores europeus 
pela gasolina, a consequência foi o aumento 
dos níveis de emissões de CO2. De acordo com os 
analistas da JATO, de 2007 a 2016 as emissões no 
espaço europeu foram baixando paulatinamente 
de 159,7 g/km para 117,8 g/km. Contudo, em 2017 
assistimos a um aumento de 0,3 g/km para 118,1 g/
km, que se poderá correlacionar com a perda de 
quota de 8% do Diesel. Em 2018, a quota do Diesel 
caiu 18% na Europa, altura em que que várias 
geografias regrediram os seus valores de emissões 
para níveis de 2014.

Média de emissões  na Europa dos TOP - 11 
Construtores (2018 vs 2017) 
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Este retrocesso tem dois efeitos imediatos: 
por um lado, o agravamento das multas que 
os Construtores terão de pagar ao abrigo da 
Regulação das emissões, e por outro, uma 
probabilidade mais alta da fiscalidade penalizar 
ainda mais os veículos a combustão. 

Para se ter uma noção do impacto da atual 
situação dos Construtores, se as condições de 2021 
fossem aplicadas agora, a pouco mais de um ano 
da data de entrada em vigor das penalidades por 
excesso de emissões de CO2, os Construtores que 
vendem no espaço europeu estariam a enfrentar 
multas que chegariam a um montante total de 
quase 33,6 mil milhões de euros1.

Como é que chegamos a estes 
números? 

Considerando que a média ponderada do total 
de emissões destes 11 Construtores é de 119,7 g/
km, e que o objetivo a cumprir é de 95 g/km, 
isto significa que estamos 24,7 g/km acima do 
permitido. Multiplicando as 24,7 g/km por 95 
euros, concluímos que, em média, os construtores 
pagariam 2.346 euros de multa por veículo novo 

registado. Ora, tendo em conta que, em 2018, estes 
11 Construtores registaram cerca de 14 milhões e 
313 mil veículos novos, é só fazer as contas: seriam 
33 mil e 585 milhões de euros de multas pagas 
ao Regulador europeu (excluindo créditos por eco 
inovação para compensar o total das emissões), 
que representam pouco menos de metade dos 
lucros declarados, em 2018, destes 11 Construtores.

Neste contexto, o número de veículos novos 
disponíveis para venda na Europa pode 
diminuir. O cenário de multas bilionárias para 
vários Construtores, já levou alguns a admitir a 
possibilidade de diminuir a produção de veículos a 
combustão de forma a minimizar a sua exposição 
às multas. Considerando a, ainda escassa, oferta 
de modelos elétricos e híbridos plug-in, e o seu 
preço relativamente mais elevado, podemos estar 
diante de um cenário de forte impacto na oferta 
do mercado automóvel para os consumidores 
europeus.

Mas afinal que opções têm os Construtores e 
como se explica a sua dificuldade em produzir 
modelos mais sustentáveis e em linha com os 
objetivos de emissões? 

1 Estes valores foram calculados com base nos valores de emissões médias de 11 Construtorres, em abril 2019.



As opções para os veículos de propulsão principal 
a combustão são 3: os clássicos motores a 
combustão interna (ICE, internal combustion 
engine), que queimam gasolina, Diesel ou gás; os 
veículos híbridos (HEV), que combinam um motor 
convencional a combustão que alimenta um 
sistema de propulsão elétrica; e os veículos plug-in 
(PHEV), que se destacam por terem uma bateria 
que pode ser carregada por uma fonte externa de 
eletricidade.

A plataforma dos veículos com motores de 
combustão interna (ICE) é composta por três blocos 
principais (como se pode ver na figura ao lado): o 
depósito de combustível, o motor a combustão 
interna (que faz a queima do combustível), e a 
transmissão, que por sua vez faz a transferência da 
energia gerada pela queima do combustível para 
as rodas do veículo. Os combustíveis tipicamente 
usados na queima são os derivados do petróleo 
(Diesel e a gasolina) e o gás natural.

Este tipo de propulsão caracteriza-se por níveis 
altos de consumo de combustível, que resultam 
em níveis altos de emissões com gases de efeito 

5.2| As tecnologias disponíveis para reduzir as emissões

5.2.1. Propulsões a combustão

ICE, Motor de Combustão interna

Para cumprir com as metas exigentes que vimos 
atrás, os Construtores vão ter de desenvolver 
diferentes tipos de propulsões com níveis 
reduzidos ou nulos de emissões no escape.

De uma forma geral, as plataformas disponíveis 
aos Construtores dividem-se em dois tipos: por um 
lado, as plataformas de veículos em que o motor 
a combustão é a principal fonte de propulsão; e 
por outro, as plataformas dos veículos que têm o 
motor elétrico como principal fonte de propulsão.
Atualmente, o motor a combustão é a propulsão 

dominante e assim deverá permanecer no 
curto prazo. No médio e longo prazo, o portfolio 
dos Construtores terá mais desenvolvimentos 
sobretudo nas plataformas de propulsão 100% 
elétricas. A sua velocidade de adoção dependerá 
de fatores do lado da procura, como a regulação 
(que já foi alvo da nossa análise), os custos de 
produção, os custos das baterias, a disseminação 
de infraestruturas de carregamento, entre outros, 
e de fatores do lado oferta, como os incentivos 
governamentais e, claro, as preferências dos 
consumidores.

Desafios do lado da oferta e da procura | 31 

Transmissão

Propulsor ICE

Depósito de 
combustível

estufa. Tem mais de 100 anos de existência 
e desenvolvimento. Beneficiou da revolução 
industrial e da exploração do petróleo e do gás, 
como matérias primas. O seu desenvolvimento 
foi tão bem-sucedido que se democratizou, 
tornando-se o principal responsável pela maior 
parte das emissões dos transportes rodoviários. 
Os sucessivos desenvolvimentos de que foi alvo 
dotaram-no de autonomias elevadas, embora 
aproveite apenas 15% da energia do combustível 
colocado no tanque para fazer deslocar o veículo.
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As plataformas dos HEV e dos PHEV são 
compostas por uma configuração híbrida 
paralela de um propulsor a combustão e de 
um segundo propulsor elétrico. Como se pode 
ver na figura ao lado, para além dos 3 blocos 
presentes nos ICE (depósito de combustível, motor 
a combustão e transmissão), a plataforma do 
veículo híbrido ainda acomoda um propulsor 
elétrico, um gerador, um módulo de baterias de 
alimentação do propulsor elétrico e um módulo 
de eletrónica de potência. No caso dos PHEV, 
ainda existe uma tomada de ligação para 
alimentação externa das baterias em corrente 
alternada (AC); contudo, começam já a aparecer 
modelos com a possibilidade de carregamento em 
corrente contínua (DC). Nos dois casos, o motor 
a combustão é o principal propulsor com apoio 
de um pequeno motor elétrico. A condução em 
modo puramente elétrico pode ser feita apenas 
a velocidades e distâncias limitadas. Os veículos 
PHEV têm tido uma evolução significativa na 
capacidade das baterias instaladas, resultando 

(P)HEV, Híbrido Plug-in
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Bateria de alimentação
do propulsor elétrico 

Tomada de ligação
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Depósito
combustível

Propulsor ICE
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em autonomias crescentes de propulsão 
puramente elétrica e em níveis de emissões de 
CO2 mais baixos para percursos de viagens mais 
curtas (até 50 a 60 km, dependendo dos modelos 
e das baterias). Para viagens mais longas, usando 
o motor a combustão, são capazes de emitir 
ainda mais gases de efeitos estufa do que os seus 
homólogos 100% a combustão, por força do seu 
peso acrescido.
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As plataformas dos veículos com o motor elétrico 
como principal fonte de alimentação têm 3 
principais configurações: a dos veículos elétricos 
de autonomia alargada (ou range extended 
electric vehicles, REEV), a dos veículos com motor 
elétrico a baterias (battery electric vehicles, BEV), 
e a dos veículos com motor elétrico a células de 
combustível (fuel cell electric vehicles, FCEV).

Se os PHEV são veículos a combustão com um 
motor elétrico secundário, os REEV são veículos 
elétricos com um motor secundário a combustão. 
Caracterizam-se por terem uma configuração 
híbrida em série em que o motor a combustão só 
é ativado para o last mile, depois de consumida 
a bateria do bloco elétrico. Na maior parte dos 
casos, tem uma capacidade de bateria inferior à 
dos BEV, mas exibe já uma autonomia razoável 
em modo puramente elétrico. Representam 
uma substancial redução das emissões quando 
comparado com os ICE, e têm o benefício de 

5.2.2. Propulsões com motor elétrico

REEV, Veículo elétrico de autonomia 
alargada
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Tomada de ligação
ao carregador 

Depósito
combustível

Propulsor ICE
Gerador

estender a autonomia para além de um BEV, 
reduzindo assim as ansiedades. No entanto, dado 
que já é mais BEV do que ICE, esta tecnologia tem 
uma complexidade e um custo adicional quando 
comparado com um BEV, de modo que nos 
últimos anos têm sido poucos os Construtores que 
optam por este tipo de propulsão.
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Os veículos com motor elétrico a baterias 
(BEV) dispõem de um propulsor 100% elétrico, 
alimentado por uma bateria de iões de lítio de 
grande capacidade, que transfere a potência às 
rodas através de uma transmissão. Para além 
disso tem também um módulo de eletrónica de 
potência e uma tomada para ligação à rede. 
Pode ser alimentado em AC ou DC. Os níveis de 
autonomia dos BEV têm evoluído bastante nos 
últimos anos, mas não chegam ainda aos níveis 
conseguidos pelos veículos ICE. Têm a vantagem 
de emitir zero emissões “no escape” (excluindo 
eletricidade gerada para carregar o veículo), sendo 
mais energeticamente eficientes do “tanque-
para-as-rodas” do que os ICE. Apesar de poder ser 
carregado em casa ou no escritório, os tempos de 
carregamento são longos, tipicamente entre 30 a 
50 minutos em carga rápida para 80% de carga 
da bateria. A sua relativamente baixa autonomia, 
juntamente com a insuficiente infraestrutura de 
rede disponível, permanece ainda como fontes de 
ansiedade para quem pondera esta opção.

Por fim, temos também a opção dos veículos 
elétricos a célula de combustível (FCEV, fuel cell 

BEV, Motor elétrico com baterias

Transmissão

Propulsor elétrico

Eletrónica de potência

Bateria de alimentação
do propulsor elétrico 

Tomada de ligação
ao carregador 

electric vehicle). Neste caso o elemento que está 
na base da produção da energia é o hidrogénio. 
No essencial, uma célula de combustível a 
hidrogénio funciona como uma bateria que 
produz eletricidade e pode assim acionar um 
motor. Contudo, em vez de necessitar de uma 
recarga, a célula de combustível a hidrogénio 
pode simplesmente ser reabastecida com mais 
hidrogénio.
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A plataforma de um FCEV tem tipicamente uma 
configuração em série de um sistema de células 
de combustível e de um propulsor elétrico. Como 
está ilustrado na figura ao lado, os principais 
componentes são o propulsor elétrico que é 
alimentado pelas células de combustível, que 
por sua vez são reabastecidas a partir de um 
depósito de hidrogénio pressurizado, tipicamente 
entre os 350 e os 700 bar. Adicionalmente, a 
plataforma acomoda ainda uma pequena bateria 
de alimentação, um sistema de eletrónica de 
potência e um módulo de suporte para equilíbrio 
do sistema (por exemplo, do compressor, do 
humidificador, das bombas, das válvulas, etc.).

Os FCEV são veículos que não emitem qualquer 
tipo de gases de efeito estufa para a atmosfera; 
emitem apenas vapor de água no escape, 
excluindo a eletricidade gerada para carregar o 
veículo. São muito mais eficientes do “tanque-
para-as-rodas” do que os veículos a combustão e 
o seu reabastecimento faz-se em poucos minutos, 
de forma muito mais rápida do que num veículo 
elétrico a baterias. Para além disto, têm uma 
autonomia parecida, senão mesmo superior, à 
dos veículos a combustão. Os críticos duvidam 
que o hidrogénio seja energeticamente eficiente 
(dado que, com a tecnologia atual, a produção de 
hidrogénio consome muita energia) e que a sua 
aplicação à industria de automóveis ligeiros de 
passageiros tenha um custo benefício competitivo, 
quando comparado com outras tecnologias de 
zero emissões. Por outro lado, a infraestrutura de 
distribuição de hidrogénio é ainda muito incipiente 
e requer investimentos consideráveis.

FCEV, Motor elétrico a células de 
combustível

Transmissão

Propulsor elétrico

Eletrónica de potência

Bateria de alimentação
do propulsor elétrico 

Tomada de ligação
ao carregador 

De uma forma geral, estas são as opções 
tecnológicas à disposição dos Construtores para 
baixarem os seus níveis de emissões, evitarem 
as multas do Regulador, ao mesmo tempo que 
contribuem para a contenção do aquecimento 
global acima de 1,5ºC. Apesar de a maior parte 
das tecnologias de zero emissões ainda estar 
longe de estar madura, na nossa opinião a 
questão não está em saber qual é o tipo de 
propulsão que irá vingar e tornar as outras 
obsoletas; no momento que vivemos, todas 
as propulsões terão de trabalhar em conjunto 
para atingir um objetivo comum de redução de 
emissões. E o mais provável é que daqui a alguns 
anos todos os veículos a combustão passem a ter 
algum tipo de eletrificação. 

Mas então o que impede esta tão 
desejada transição?
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5.3. Alguns dos dilemas dos Construtores de automóveis

O desafio que os Construtores têm em mãos 
é que a esmagadora maioria das suas linhas 
de montagem estão desenhadas para as 
plataformas dos veículos a combustão. O 
investimento necessário para produzir veículos 
com uma plataforma totalmente elétrica é 
gigantesco. 

Por causa disto, alguns Construtores optam por 
aproveitar a plataforma que já têm desenvolvida 

plataformas adaptadas de veículos a combustão 
(não-nativas). Com efeito, os veículos elétricos com 
plataformas nativas têm mais espaço no chassis 
e conseguem acomodar baterias de maiores 
dimensões, ao passo que os veículos elétricos com 
plataformas não-nativas “forçam” o pack das 
baterias no chassis de um veículo a combustão.

para os veículos a combustão e outros fazem 
um esforço adicional para desenvolverem 
plataformas nativas para os veículos elétricos. 
Com base num estudo de Benchmarking feito 
pela McKinsey & Company (figura a baixo), 
podemos observar desde logo que os veículos 
elétricos desenvolvidos sobre plataformas nativas 
(plataformas desenvolvidas especificamente para 
eles) gozam de níveis de autonomia bastantes 
superiores aos veículos elétricos desenvolvidos em 

Na verdade, para estabelecermos esta 
comparação de forma mais crítica, precisaríamos 
de saber que modelos da figura acima fazem 
parte da amostra e se são equivalentes em termos 
de segmentos. Contudo, mesmo ignorando os 
modelos da amostra, podemos também constatar 
que os preços dos veículos em plataformas 
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Benchmarking1 de autonomias dos veículos versus preço

1 FONTE: McKinsey Center for Future Mobility
2 Preço de venda para Portugal extrapolado com base no preço médio para a Europa
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De uma forma geral, o 
breakeven de custo do EV 
para  ICE ainda permanece 
longe de acontecer

30,5

Pack de baterias,
power electronics e
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Custos indiretos

19,8

Custo total de
base de um EV

Custo total de
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0
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30%
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+ 50%

Custo de produção de um EV versus um ICE 

nativas são, na sua maioria, superiores aos 
preços dos veículos assentes em plataformas 
não-nativas.

De facto, tendo em conta que as ofertas de 
veículos elétricos lançadas para o mercado 
ainda não conseguem ser tão competitivas 
quanto as suas congéneres a combustão, muitos 
construtores têm apostado na eletrificação 
de segmentos premium e de luxo, que gozam 
de margens de lucro acrescidas, de forma 
a ganharem musculo financeiro que facilite 
o investimento nos segmentos de volume. 
Contudo, esta estratégia de médio prazo 

Para o curto prazo, estão identificadas alavancas 
de redução do custo de produção que vários 
Construtores já começaram a implementar. 
As poupanças começam desde logo com 
simplificações de design e retirada de conteúdo 
de valor neutro: simplificações de cockpit, 
como displays, botões, interfaces, interruptores, 
módulos cablagem, por exemplo, mas também 
simplificações de eletrónica do veículo, que já 
tendo a ter menos comandos de acionamento 
de climatização, de iluminação interior e exterior, 

é insuficiente para responder ao problema 
presente da redução das emissões.

O desafio que está na base da disseminação 
da eletrificação automóvel está ilustrado na 
figura abaixo. O McKinsey Center for Future 
Mobility fez uma análise comparativa do custo 
de produção de um veículo elétrico (BEV) do 
segmento C, com o custo de produção de um 
veículo a combustão (ICE) equivalente. No final 
de 2018, o BEV era 50% mais caro de produzir 
que o ICE, sugerindo assim que o breakeven 
entre as duas tecnologias estará longe de ser 
atingido.

de assentos, de acabamento geral, entre 
muitos outros. No geral, a palavra de ordem nos 
gabinetes de Design é simplicidade. 

Para além disto, no curto prazo existe também 
a possibilidade de se poupar na otimização das 
baterias para a mobilidade urbana, montando 
baterias para autonomias de cerca de 250km, 
tendo em conta que o utilizador urbano percorre 
em média 50 km por dia e ao fim de semana faz 
viagens de percurso mais rural num raio de 250 km.

Fonte: McKinsey Center for Future Mobility
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Por outro lado, a formação de parcerias entre 
Construtores para a fase de transição pode ser 
também um fator de aproximação do custo de 
produção dos BEV aos ICE: com efeito, os custos 
com o fabrico, investigação e desenvolvimento 
e equipamento podem ser comparticipados ao 

abrigo de acordo de partilha de plataformas, 
linhas de montagem ou mesmo compra de 
matérias primas para as baterias. De acordo com 
os especialistas, estas alavancas de curto prazo 
podem trazer o custo de produção de um veículo 
elétrico do segmento C para os 25 mil euros.
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kWh)

10% de 
melhoria

 na eficiência 
da bateria, 
necessária  
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Admitindo um cenário agressivo1, em 2025 o custo de produção2 do EV poderá atingir breakeven 
com o do ICE

1 McKinsey & Company e outros especialistas do setor
2 Veículo do segmento C
3 Considerado 1% de aumento anual da produtividade (reduzido do histórico de 2-3% devido a aposta nas tecnologias emergentes)
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Os especialistas são unânimes em estabelecer 
a meta da paridade entre o veículo elétrico e o 
veículo a combustão para 2025. Para tal, baseiam-
se em algumas alavancas de longo prazo que já 
começaram a ver a luz do dia. Considerando o 
custo ajustado para os 25 mil euros, com base na 
inclusão das alavancas de curto prazo referidas 
nos parágrafos anteriores, os Construtores estão 
a trabalhar para que a paridade do custo de 
produção possa ser alcançada em 2025 com base 
em fatores como (i) a redução do custo dos packs 
das baterias para 100 USD por KW (de referir que 
este custo anda por volta dos 140 USD por KW vs. 
250 USD em 2016; para mais detalhe, ver destacado 
na página seguinte), (ii) a melhoria, em cerca de 10%, 
da eficiência das baterias, (iii) ganhos de integração 
na eletrónica e no motor elétrico, (iv) a redução 
dos custos indiretos, com base no aumento da 
produção anual (para mais de 200.000 veículos), e 
(v) no aumento anual da produtividade de apenas 
1% (histórico tem sido de 2%). Nesta perspetiva mais 
otimista, como ilustra a figura da pagina anterior, 
chegaríamos à paridade de custos de produção em 
2025.

Este cenário não é totalmente despiciendo, se 
tivermos em conta que o Grupo VW, por exemplo, 
tem previsto o lançamento do ID.3 para 2020 com 
um preço base em Portugal a rondar os 30 mil euros. 

Em suma, os próximos anos são de decisões 
difíceis na indústria automóvel, algumas delas já 
anunciadas por alguns Construtores. Em termos 
de design da plataforma de veículos elétricos, a 
aposta será nativa ou não-nativa? Como minimizar 
investimento e aumentar produção ao mesmo 
tempo? E como implementar abordagens de 
redução de custo mais ambiciosas (simplificação 
de design, promoção de value-neutral de-
contenting), indo ao mesmo tempo ao encontro das 
preferências dos consumidores? Para dar resposta 
a todas estas questões, alguns Construtores 
já estabeleceram parcerias com concorrentes 
para partilha de custos de produção, Research 
& Development e equipamento e começaram a 
considerar modelos de negócio mais específicos de 
veículos elétricos e de mobilidade partilhada.
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Um dos drives que mais afeta a oferta de veículos elétricos é a redução progressiva do custo do lítio por 
KWh: nos últimos anos assistimos a uma redução do custo do KWh de 1.000 USD
em 2010 para 150 USD no ano passado. As estimativas mais recentes apontam para um preço atual de 
cerca de 139 USD por KWh.

Mais de 85% de descida que, ao que tudo indica, não ficará por aqui: estima-se que em 2025 poderá 
chegar aos 100 USD, ponto em que os veículos elétricos atingem o breakeven em comparação com os 
veículos a combustão. 

Esta evolução revela que a ansidade pelas autonomias está a terminar , e a corrida para o mercado de 
massas de veículos elétrico já começou. Como podemos ver no gráfico acima, depois de 2017 começam a 
aparecer várias ofertas de veículos com autonomias já consideráveis a preço mais dirigidos à classe média.  

Fonte: LeasePlan Consultancy Services

Fonte: McKinsey Center for Future Mobility

A ansiedade pelas autonomias está a terminar...

...E a corrida para o mercado de massas já começou!
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5.4. Uma oferta crescente de modelos

Mesmo diante destes desafios, muitos 
Construtores já anunciaram modelos 
eletrificados, numa estratégia clara de 
eletrificação do seu portfólio. O McKinsey Center 
for Future Mobility estima que até 2023 serão 
lançados mais de 400 modelos de veículos 
eletrificados em todo o mundo. Para além dos 
mais de 60 modelos em 2019, a concorrência vai 
intensificar-se em 2020, com mais 101 modelos, e 
em 2021 com mais 72.

Do total de mais de 500 modelos na estrada 
no final de 2023, os especialistas estimam que 
72% dirigem-se aos segmentos B, C e D. 35% dos 

lançamentos novos de veículos eletrificados será 
do segmento C, o segmento de maior volume no 
espaço europeu.

Um outro relatório de Julho deste ano da 
Federação Europeia para os Transportes e o 
Ambiente (Transport & Environment, Electric 
surge: Carmakers’ electric car plans accross 
Europe 2019-2025) traça uma evolução dos 
planos dos Construtores para o mercado 
europeu que, desde logo, sugere que “apenas” 
pouco mais de metade dos lançamentos de 
modelos previstos globalmente destinam-se ao 
mercado europeu.
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Podemos verificar quais os Construtores mais 
apostados na eletrificação. O líder de mercado 
será o Grupo VW (VW, Audi, Seat, Skoda e 
Porsche) com perto de 50 modelos 100% elétricos 
em 2050. Ao que tudo indica, a PSA ocupa a 2ª 
posição com um total de 23 modelos a serem 
lançados pela Peugeot, Citröen, DS e Opel. 
Seguem-se a Daimler com 16 modelos, a Renault-
Nissan com 13, e a BMW e a Toyota com 12 
modelos cada uma. 

A mesma análise para os híbridos plug-in sugere 
que o próximo ano deverá registar um aumento 
acentuado da oferta disponível no mercado, como 
se pode ver na figura ao lado. De pouco mais de 
50 modelos disponíveis em 2019, passamos para 
quase 100 em 2020. 

O Grupo VW continua a liderar a aposta com 27 
modelos previstos até 2025, seguido pela FCA 
com 17 modelos. Na 3ª posição, a Toyota com 15, 
seguida da BMW e da PSA, com 14 lançamentos 
cada uma.
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Em termos de veículos a células de combustível 
de hidrogénio (FCEV), o relatório da T&E dá conta 
de desenvolvimentos nos Grupos VW, Daimler, 
BMW, Hiunday-Kia e Toyota, que em conjunto 
contam lançar um total 14 modelos de FCEV até 
2025.

Como podemos ver, portanto, a oferta de 
modelos eletrificados no mercado europeu vai 
intensificar-se a partir do próximo ano. 2019 
ofereceu mais de 25 novos modelos PHEV face a 
2018, e mais de 16 modelos BEV. Face a este ano, 
2020 trará uma quase duplicação de modelos 

PHEV disponíveis (de 55 para 100), e 33 novos 
modelos BEV, que se vêm juntar aos 40 modelos 
lançados nos últimos 8 anos.

Da análise para os próximos 5 a 6 anos, o ano de 
2020 ficará marcado como o ano de transição 
mais intensa por parte dos Construtores, que 
claramente olham para os PHEV, como a 
resposta mais à mão para cumprir os standards 
de CO2. A este facto não será alheio o 1º de 
janeiro de 2021, altura em que o Regulador vai 
começar a cobrar multas por cada veículo novo 
registado que exceda o limite de emissões fixado.

Do lado da procura

5.5. As curvas da procura de veículos eletrificados 

A procura por veículos eletrificados tem-se intensificado ao longo dos anos. Em 2018, pela primeira vez 
ultrapassámos a fasquia dos 2 milhões de veículos eletrificados vendidos globalmente. Face a 2017, 
assistimos a um crescimento de 63%. No entanto, apesar de todo este crescimento, a taxa de penetração 
de veículos eletrificados globalmente é de apenas 2,2%. Numa escala global, o rácio de BEV para PHEV 
manteve-se mais ou menos estável ao longo dos últimos anos, fixando-se nos 68%/32% em 2018.
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Vendas de BEV e PHEV na União Europeia
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Na Europa assistimos a crescimentos mais 
moderados, com sinais contrastantes de 
país para país. A Noruega goza de um 
enquadramento fiscal que não só facilita a 
aquisição de EV’s, como penaliza a compra de 
ICE; esta conjugação possibilita uma quota 
de mercado de 40% e coloca-a muito à frente 
dos outros países. Os países nórdicos, de uma 
forma geral, seguem-lhe as pegadas: a Islândia 
e a Suécia já registam 17% e 7% de quota de 
EV’s, respetivamente. Os mercados de maior 
dimensão, como a Alemanha, a França e o Reino 
Unido ainda precisam de ganhar momentum, 

Já o mercado de renting nacional, tem exibido 
um crescimento de EV’s mais rápido do que o 
registado pelo mercado português como um 
todo, e neste sentido o renting tem sido um 
driver para a transição elétrica. Com efeito, 
de 2017 para 2018, os BEV quadruplicaram em 
termos de vendas e os PHEV duplicaram, o que 
no computo geral significou 3 vezes mais vendas 

já que exibem quotas de penetração de EV’s na 
ordem dos 2%.

O mercado português exibe taxas de penetração 
de EV’s de 3,3% no final de 2018, acima da taxa 
de penetração na Europa para o mesmo período 
(1,8%). Entre BEV e PHEV, venderam-se no nosso 
país cerca de 7.850 veículos eletrificados no ano 
passado, tendo os 100% elétricos representado 
51% do total das vendas. A venda de BEV, em 
2018, quase triplicou face a 2017, e nos primeiros 
9 meses de 2019 o mercado registou uma quase 
duplicação dos volumes do ano passado.

de veículos eletrificados, em 2018, face a 2017.  
Podemos constatar também que nos últimos 3 
anos, o renting tem privilegiado o BEV, enquanto 
que no mercado nacional os PHEV têm tido a 
preferência dos consumidores. Contudo, como 
acontece um pouco pela Europa, não há um 
claro vencedor.
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Em termos de modelos BEV, em 2019, o renting 
regista uma concentração da preferência dos 
clientes em 3 modelos: no ZOE, da Renault 
(com cerca de 57% das encomendas), no Leaf, 
da Nissan (com cerca de 12%) e no Model 3, da 
Tesla (com cerca de 11%). Estes três modelos 
representam 80% das vendas de BEV’s no 
mercado de renting nacional.

Em termos de grandes clientes, o setor público é 
o setor mais ativo na transição para os veículos 

100% elétricos, comprando cerca de 40% das 
vendas de BEV no mercado de renting.
No universo de vendas de PHEV, constatamos 
uma fragmentação do mercado por mais 
modelos, sendo que o top 3 do renting são o 
BMW série 3, com 18%, o Volvo XC60 com 11% e o 
Volvo XC90 com 9%. Os restantes modelos 62% 
estão repartidos por mais de 27 modelos PHEV.
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Taxa crescimento YoY

% Penetração xEV’s

11%
Tesla Model 3

12%
Nissan Leaf

20%
Outros

57%
Renault Zoe

Volume de Vendas de xEV’s do renting português

Fonte: LeasePlan Consultancy Services
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5.6. Os incentivos governamentais

Um dos fatores que mais tem afetado a procura 
por veículos eletrificados no Mundo inteiro é o 
conjunto de incentivos governamentais para a 
transição da mobilidade elétrica.

As medidas de apoio dos governos podem 
revestir-se de várias formas. Desde logo, na 
compra do veículo, seja através de redução nos 
impostos (ou mesmo isenção), seja penalizando 
os veículos mais poluentes, seja dando até um 
prémio de compra, como acontece em Portugal 
para os primeiros 1.000 compradores de veículos 
elétricos de cada ano. 

Para além dos apoios no momento da compra, 
os governos também podem desenvolver 
políticas fiscais que discriminem os EV’s de forma 

positiva, considerando taxas reduzidas ou mesmo 
isenções. Em alguns países, aos benefícios 
fiscais nacionais, podem também somar-se 
outro tipo de benefícios locais/municipais. No 
caso português, a realidade é diferente para 
particulares e empresas. No que às empresas 
diz respeito, em sede de IRC, os PHEV gozam de 
taxas tributação autónoma reduzidas, e os BEV 
estão isentos de tributação autónoma. Por outro 
lado, em sede de IVA possibilita-se também a 
dedução para este tipo de motorizações, caso o 
valor de aquisição não exceda os 50.000 euros 
no caso dos PHEV e os 62.500 euros no caso 
dos BEV. As vantagens fiscais não se ficam por 
aqui: os BEV estão ainda isentos do Imposto 
Sobre Veículos (ISV) e os PHEV têm um desconto 
considerável face à taxa normal. 

Incentivo
na compra

Noruega

China

França

Reino Unido

Japão

Estados Unidos
da América

Holanda

Alemanha

Benefício no
registo auto

Imposto de
Circulação

Company
tax (TA)

Incentivos
no IVA

Incentivos
locais

Incentivos de
Infraestruturas

Itália

Portugal

*Existe só para empresas

*

Incentivos governamentais

Fonte: LeasePlan Consultancy Services
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Adicionalmente aos apoios à compra e aos 
benefícios fiscais, os veículos eletrificados podem 
também gozar de alguns acessos privilegiados, 
como por exemplo o acesso à faixa do BUS, 
reduções ou mesmo isenções  de portagens ou 
taxas de estacionamento dentro das cidades. 
Em sentido inverso, os países e as autoridades 
locais optam muitas vezes por discriminar 
negativamente os ICE com acessos proibidos ou 
pagamento de uma portagem para acesso a 
zonas históricas das cidades.

Os utilizadores de veículos eletrificados podem 
ainda usufruir de postos de carregamento 
públicos que, em muitas cidades e países do 
Mundo, permanecem grátis.

A figura da página anterior ilustra o conjunto 
de incentivos presentes em alguns países, 
incluindo Portugal. O nosso país goza de um 
conjunto de medidas bastante transversal e 
abrangente, particularmente para as empresas. 
As medidas apresentadas e que fazem parte da 
Reforma da Fiscalidade Verde, representam um 
desagravamento fiscal para os veículos elétricos 
e híbridos plug-in que resulta em reduções 
relevantes do custo total de utilização deste tipo 
de veículos. Com efeito, do ponto de vista de 
custo, a fiscalidade verde trouxe competitividade 
aos BEV e aos PHEV, posicionando algumas 
das ofertas disponíveis no mercado como mais 
competitivas, comparativamente aos modelos 
exclusivamente a combustão.



48 | Desafios do lado da oferta e da procura

 Resumo fiscalidade verde para empresas.

Tributação Autónoma

Dedução na Aquisição / Locação

Limite de depreciações fiscalmente aceites

Alterações nas taxas 
% redução face à taxa normal de ISV

A decisão de transição para um tipo de 
motorização mais sustentável deve considerar o 
perfil de utilização dos veículos, de forma a evitar 
dificuldades operacionais, no que às autonomias 
dos veículos eletrificados diz respeito.

A estabilidade das políticas fiscais é uma variável 
importante para a decisão de transição para 
a mobilidade elétrica. No nosso entender, os 
compromissos internos e externos traçados pelo 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, 
apontam para um horizonte de manutenção 

das políticas da chamada Fiscalidade Verde 
para os próximos anos e, eventualmente, para 
uma discriminação negativa – sob a forma 
de agravamento das taxas – dos veículos 
exclusivamente a combustão. 

Mas como é que as empresas e 
os consumidores particulares têm 
reagido à transição para a mobilidade 
elétrica? 
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aquisição
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Híbridos plug-in
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Restantes veículos
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equipados com motores híbridos 

Automóveis ligeiros de passageiros 
que utilizem GPL ou Gás natural

Automóveis ligeiros de passageiros 
equipados com motores híbridos 
plug-in, autonomia mínima no modo 
elétrico de 25 km

60%

40%

25%

Veículos

IVA ISV

IRC
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 Uma quantidade crescente de entrevistados 
declarou ter a intenção de fazer um renting 
de um veículo elétrico (VE): entre os que 
planeiam fazer o renting de um veículo nos 
próximos 5 anos, dois em cada cinco (40%) 
dizem que irão escolher um veículo elétrico. 
A percentagem de portugueses que afirma 
que pretende fazer um renting de um elétrico 
na próxima troca de carro é ainda superior, 
fixando-se nos 57%.

 
 Os benefícios percebidos da mobilidade 

elétrica são cada vez mais claros: de acordo 
com 60% dos que planeiam trocar para 
um elétrico nos próximos cinco anos, os VE 

5.7. O apetite do mercado para a transição
Uma das formas de auscultação alargada do mercado que temos é o LeasePlan Mobility Monitor: uma 
pesquisa anual que procura colher a opinião dos consumidores e das empresas sobre os temas mais 
prementes que o setor da mobilidade enfrenta, produzido em parceria com a Ipsos, um dos principais 
players de estudos de mercado. A pesquisa é realizada em 16 países: Bélgica, Dinamarca, França, 
Alemanha, Grécia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha, Suécia, Turquia, 
Reino Unido e Estados Unidos.

Este ano, esta pesquisa recaiu sobre veículos elétricos e sustentabilidade, do qual se podem retirar 
algumas conclusões sobre o olhar do condutor português para o veículo elétrico.

As principais conclusões desta edição do Mobility 
Monitor são:

 Um aumento na atitude positiva em 
relação à mobilidade elétrica, com 61% 
dos entrevistados a indicar que veem a 
condução elétrica com zero emissões de 
forma favorável. Quase metade de todos os 
entrevistados disse que a sua opinião sobre a 
mobilidade elétrica melhorou favoravelmente 
nos últimos três anos.

 Os condutores portugueses são dos mais 
positivos em relação aos veículos elétricos, 
com 87% a referirem que têm uma atitude 
muito positiva quanto à mudança para os VE 
(veículo elétrico)  e 51% a confirmarem que têm 
intenção de mudar para um VE na compra do 
próximo veículo. 



afirmam que as insuficientes 
possibilidades de carregamento em 
áreas públicas são uma preocupação, 
mas menos de metade vê o 
carregamento no trabalho como uma 
preocupação.

 Com relação à autonomia dos veículos 
elétricos:

 o limite da autonomia do veículo, ou a 
chamada “ansiedade de autonomia”, 
foi a razão para 45% dizerem que não 
mudavam para um elétrico, algo que, 
em Portugal, representa uma grande 
preocupação com 67% a identificarem-
se com este motivo para a insegurança 
na troca.

Como complemento a este estudo internacional, 
os serviços de consultoria da LeasePlan Portugal 
efetuaram um inquérito diretamente a particulares 
e empresas, num total de 710 respostas, em que as 
conclusões não diferem muito das anteriores, mas 
estão mais direcionadas para o nosso mercado 
específico e procurámos conhecer em maior 
detalhe quais as motivações para a mobilidade 
elétrica.

contribuem para combater as mudanças 
climáticas através de menores emissões de 
CO2 no escape; 43% afirma que os VE podem 
ajudar a melhorar a qualidade do ar nas 
cidades pela redução das emissões de NOX; 
e, 60% deste universo já reconhece haver um 
custo operacional geral mais baixo. Neste 
domínio, os portugueses são mais atreitos, 
na medida em que 70% compraria um VE por 
ter menos emissões de CO2 e 50% por emitir 
menos NOX.

 Em termos de infraestruturas para a 
mobilidade elétrica, o Mobility Monitor 
conclui que estamos perante uma 
necessidade urgente para o futuro. Enquanto 
a maioria dos entrevistados avalia os VE 
favoravelmente, as preocupações práticas 
em relação às infraestruturas apresentam-
se como uma barreira efetiva à adoção. 
Especificamente:

 51% do total de inquiridos que planeiam 
comprar carro nos próximos 5 anos 
referiram a insuficiente infraestrutura de 
carregamento como um impedimento 
para não escolherem um VE, sendo 
essa também a justificação de 53% dos 
portugueses;

 80% dos que referiram que não 
passariam para veículos elétricos, 
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Quais são as principais motivações (suas ou da sua empresa) para adotar 
veículos elétricos?

Benefícios ambientais (zero emissões no escape)

Redução dos custos associados ao consumo de energia

Aproveitamento dos benefícios fiscais associados aos veículos elétricos

Redução dos custos de manutenção (menor número de intervenções)

Política de frota que incentiva a transição para veículos elétricos

Adesão às novas tendências de mobilidade

Experienciar a utilização de um veículo elétrico

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

3,61

3,60

3,53

3,48

3,02

2,93

2,80

Redução dos custos associados ao consumo de energia

Benefícios ambientais (zero emissões no escape)

Redução dos custos de manutenção (menor número de intervenções)

Aproveitamento dos benefícios fiscais associados aos veículos elétricos

Experienciar a utilização de um veículo elétrico

Adesão às novas tendências de mobilidade

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

3,72

3,70

3,64

3,55

3,17

3,11

Todas as motivações são relevantes para Empresas e Particulares. No entanto, a preocupação ambiental 
é a principal motivação para as empresas e a redução de custos associados ao consumo de energia para 
os particulares, o que demonstra uma atitude crescente de responsabilidade ambiental na escolha de 
veículos de baixas emissões.

Motivações para as empresas adotarem VEs

Motivações para os particulares adotarem VEs
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Como se posicionaria, ou posicionaria a sua empresa, na tendência de 
transição para veículos elétricos?

Empresas

Neutros
48%

Promotores
51%

Particulares

Neutros
23%

Promotores
75%

No que respeita a adoção de veículos elétricos, enquanto que os particulares inquiridos se posicionam 
claramente como promotores, as empresas mostram-se um pouco mais comedidas e racionais; uma nota 
importante é que o número de detratores é quase nulo.

Neste inquérito tentamos também perceber quais aos receios ou barreiras para a transição de veículos.

Posicionamento mudança mobilidade elétrica Empresas vs Particulares
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Quais os motivos que desencorajam as empresas e particulares a adotar 
veículos elétricos?

Os três principais entraves encontram correspondência com as conclusões do Mobility Monitor em que 
o preço de aquisição, a autonomia e a rede de carregamento são referidos como os maiores receios de 
adoção de veículos elétricos. Mais à frente neste documento vamos analisar o que é esperado para o 
futuro da mobilidade elétrica e como desmistificar estes receios por parte dos decisores das empresas.
Um ponto importante é que a resistência por parte dos colaboradores/condutores não ser considerada um 
entrave por parte da maioria dos inquiridos, o que revela uma predisposição dos portugueses na adoção 
de novas tecnologias, onde a mobilidade não é uma exceção.

Preço dos veículos elétricos

Autonomia das baterias

Rede de carregamento pública

Oferta de soluções de carregamento doméstico e escritório

Oferta de modelos de veículos elétricos

Rede de oficinas de manutenção

Resistência dos colaboradores/condutores

0 1 2 3 4

3,61

3,60

3,53

3,48

3,02

2,93

2,80

Impedimentos para mudar para veículos elétricos (toda a amostra)
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E o que podia mudar a opinião em relação a adoção de veículos elétricos?

Empresas e particulares indicam os mesmos pontos como essenciais para esta transição: o custo mais 
competitivo das versões eletrificadas é o fator que mais contribui para uma rápida adoção deste tipo de 
motorizações; neste documento vamos dar resposta a esta questão para vários segmentos de veículos, 
embora não focando o custo de aquisição, mas sim o custo total de utilização (TCO). 

A autonomia é o segundo fator mais referenciado quando se fala de adoção de veículos elétricos, mas 
qual a quilometragem que os nossos inquiridos consideram como aceitável para uma normal utilização 
desta tecnologia. 

0%

10%

20%

30%

40%

12% 9%

2%

34%

41%

Aumento da rede de oficinas 
de manutenção

Crescimento da rede pública 
de carregamento

Aumento da oferta de VE

Preço dos VE mais competitivo Aumento da oferta de soluções 
de carregamento (domésticas e escritório)

Aumento da autonomia das baterias

Empresa

Total

Particulares

Que motivo o faria mudar de opinião e aderir aos veículos elétricos
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Qual seria a autonomia aceitável para um veículo elétrico?

A autonomia mínima mais indicada no questionário, com a qual se sentiriam confortáveis, é de 
500km (moda da amostra). A média para as Empresas foi de 470km, para os Particulares, de 499km. 
A distribuição é bastante equivalente entre empresas e particulares, no entanto temos quase metade 
do total da amostra que considera razoáveis as autonomias com quilometragens entre 200 e 400 
quilómetros, faixa onde se encontra a maioria das soluções de veículos elétricos do mercado. 

Apesar de não ser um dos pontos mais referenciados para a não adoção do veículo elétrico, quisemos 
perceber que desafios existem para uma resistência por parte dos colaboradores na escolha deste tipo 
de veículos.
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48%
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Autonomia mínima pª empresas (km) Autonomia mínima pª particulares (km)
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Os principais motivos da resistência dos colaboradores prendem-se com preocupações funcionais 
associadas à necessidade de realizar grandes deslocações e com o facto das autonomias não serem 
suficientes (49%), não existirem suficientes soluções de carregamento, particularmente à impossibilidade de 
instalar um carregador em casa (28%).

Neste inquérito procuramos dar voz também a quem já efetuou esta transição para a mobilidade elétrica 
e quais as principais preocupações que a mobilidade elétrica lhes trouxe.

49%

28%

15%
8%

Resistência emocional - segmentos
disponíveis são mais baixos

Resistência emocional - resistência
à mudança

Resistência funcional - não pode
instalar carregador casa

Resistência funcional - necessidade
de realizar grandes distâncias

Principais motivos de resistência dos colaboradores à mudança para VE
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19%

31%

11%
7%

27%

Escassa rede pública

Autonomia reduzida 
das baterias

Tecnologia pouco maduraEscassa rede de oficinas 
de manutenção

Escassa oferta modelos VE

Preço VE

Empresas

Total

Particulares

Escassa oferta de soluções 
de carregamento 
(casa e escritório)
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13%
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0%

16%

45%

Daqui a 2 anos

Daqui a 5 anos

Daqui a 10 anos

Principais preocupações dos utilizadores de Veículos Elétricos

Percentagem da frota elétrica

Aqui as preocupações são idênticas às de quem ainda não fez esta transição, mas o preço dos veículos já 
não é a principal razão, colocando em primeiro lugar razões operacionais como a autonomia e, logo de 
seguida a rede de carregamento pública.

No caso especifico das empresas, quisemos também perceber como veem a sua frota num horizonte 
temporal de dois, cinco e dez anos, em termos de percentagem de frota eletrificada.

Verificámos que as empresas encaram este caminho como uma decisão natural, na qual o veículo 
elétrico vai conquistar o seu espaço nas frotas, embora de uma forma gradual. De acordo com os dados 
recolhidos, 37% das empresas acreditam que 75% a 100% das suas frotas será 100% elétrica entre 2 a 5 
anos, e perto de 60% dos inquiridos veem a sua frota 100% elétrica entre 5 a 10 anos. 
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No caso de ter interesse em transitar a frota da sua empresa para veículos 
elétricos, em que tipologia de segmentos seria mais fácil implementar esta 
transição?

Os segmentos Médio Familiar e Pequeno Familiar são os que se destacam nos dois canais.

As empresas têm também necessidades de veículos comerciais (Pequeno Furgão) para funções 
operacionais e Médios Familiar Premium para diferenciação dos níveis hierárquicos. 

Por seu turno, os particulares priorizam antes o segmento Utilitário, tipicamente com preços mais baixos.
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Médio Familiar Premium

Pequeno Furgão

Utilitário

Grande Familiar Premium
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Em jeito de conclusão desta secção de 
auscultação ao mercado, verificamos então 
que existe um saudável apetite do mercado 
português para a transição para o veículo 
elétrico, onde tanto as empresas como os 
particulares revelam uma preocupação 
ambiental, mas também reconhecem na 
mobilidade elétrica uma oportunidade de 
diminuição dos seus custos com energia/
combustível. Uma parte muito significativa de 
empresas e particulares tem na sua agenda este 
tema e coloca-o no topo das suas decisões para 
um futuro a curto/médio prazo.

O custo do veículo elétrico

De facto, um dos fatores que encorajam a 
adoção de BEV é o custo total de utilização, 
que em alguns países europeus já é inferior aos 
equivalentes a Diesel. Em Portugal, esta diferença 
está a ser colmatada por um enquadramento 
fiscal que, particularmente para as empresas, 
também permite, não raras vezes, um custo 
inferior comparativamente ao Diesel e à gasolina. 
No entanto, são vários os estudos que apontam 
para a paridade de custos entre veículos elétricos 
e combustão, que deverá acontecer por volta 

Como receios continuam a prevalecer aspetos 
como “o custo acrescido que tenho para efetuar 
esta transição”, bem como “a ansiedade das 
autonomias deste tipo de veículos”, mas também 
“a escassez da rede de abastecimento”. Estas são 
as três principais preocupações dos inquiridos 
mais inclinados para a transição. 

A respeito destas três preocupações, quisemos 
também perceber o que os vários atores da 
mobilidade elétrica estão a preparar para o futuro, 
e que poderão responder a estas perceções face 
ao veículo elétrico.

de 2022, ainda que com algumas variações 
geográficas. Enquanto o atual horizonte fiscal e de 
incentivos governamentais europeu permanece 
desigual entre os países, os custos de utilização 
dos BEV vão reduzir principalmente pela redução 
de custos dos packs de baterias de lítio: como 
referimos acima, desde 2010 e até 2018 a redução 
foi de 85%. Este ano, o custo médio do kWh anda 
por volta dos 139 USD, mas as estimativas dos 
analistas da Bloomberg é que baixe para 94 USD 
em 2023-24, e para os 62 USD, em 2030.
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Autonomias 

Quanto às autonomias, se olharmos para 
trás, para o lançamento do primeiro Renault 
Zoe, constatamos que estes veículos vinham 
equipados com baterias de 22 kwh que permitiam 
pouco mais de 120 quilómetros reais. No entanto, 
ainda continuamos a ver veículos com esta 

apenas uma carga. A esta maior capacidade 
das baterias temos ainda de somar os menores 
tempos de carregamento, já que muitos dos 
últimos modelos disponíveis no mercado 
permitem carregamentos a 150 kWh, como 
podem verificar no gráfico que se segue, que 
compara as autonomias e as velocidades de 
carregamento de diversos veículos elétricos.

Na escolha de um veículo elétrico temos também 
de ter em conta o perfil do condutor. Com base 
no observatório de 2018 do ACP, o condutor 

capacidade de bateria a circular nas estradas, e 
a conseguirem desempenhar os trajetos para os 
quais foram adquiridos. Hoje, este mesmo modelo 
está equipado com baterias de 40 kWh e 50 kWh, 
que já dão maior conforto ao condutor, podendo 
efetuar distâncias de 250 a 350 quilómetros com 

português percorre em média 9.000 quilómetros 
por ano, o que corresponde a um valor diário 
de 25 quilómetros. Este perfil de quilometragens 
abre espaço a que, modelos com autonomias 
razoáveis (por exemplo, de 250 quilómetros), 
possam facilmente cumprir o propósito da média 
dos condutores portugueses, particularmente 
tendo em conta o surgimento de carregadores 
cada vez mais rápidos, que vêm reduzir os 
tempos de carregamentos dos veículos com 
baterias mais moderadas.

50

Renault
ZOE 22

0

100

200

300

400

500

600

Renault
ZOE 50

VW
ID3 SR

Peugeot
e-208

VW
ID3 MR

VW
ID3 LR

Tesla
Model s

Porsche
Taycan

Tesla
Model 3

0

100

200

300

400

500

600

26
23

14 13
11 10

8 6

120

320

275

295

345

450

525

390

475

Vel. Carregamento/100kms 
(em min)

Autonomia 
(em kms)

Autonomia e tempo de carregamento por capacidade de bateria



62 | Desafios do lado da oferta e da procura

Rede de carregamento público

Existem mais de 144.000 postos de carregamento 
de veículos elétricos na União Europeia: mais de 
26% (37.037) destes encontram-se na Holanda, 
estando 19% na Alemanha (27.459), 17% em França 
(24.850) e 13% no Reino Unido (19.076), entre outros.
Portugal, através da rede Mobi.e, está presente 
em mais de 50 municípios e conta com cerca de 
1.250 pontos de carregamento.

O atual Ministro do Ambiente e da Transição 
Energética, anunciou que o Governo quer 
privatizar a rede Mobi.e e, para isso, vai lançar, 
até ao final de 2019, um Concurso Público de 
privatização de todos os postos de carregamento 
da rede de mobilidade pública. Trata-se de 600 
postos de carregamento, divididos por 10 lotes (de 
60 a 70 carregadores), cuja gestão será entregue 
a empresas privadas via concurso. O objetivo é 
que na Primavera de 2020 estes postos já estejam 
entregues a empresas que “vendem eletricidade”, 
ficando o Governo apenas com o papel de 
Regulador da rede. 

Começam a existir também parcerias de 
Comercializadores de Energia, como a Galp, 
que assinou um acordo com a Sonae Sierra 
para instalação de postos de carregamento 
semirrápidos nos parques de estacionamento dos 
centros comerciais.

Segundo apurámos, está previsto que o Banco 
Europeu de Investimento empreste 55 milhões de 
euros à Sonae MC para financiar os investimentos 
da empresa no sentido de reduzir o impacto 
ambiental da sua atividade de retalho alimentar. 
Deste investimento, uma parte contribuirá para 
o desenvolvimento do mercado de veículos 
elétricos (VE), através da instalação de cerca de 
680 pontos de carregamento de VE nos parques 
de estacionamento das lojas, melhorando a 
experiência do cliente entre as pessoas mais 
sensibilizadas para as questões ambientais.

Na mesma lógica de parceria, a EDP e a BP 
inauguraram o primeiro de 30 postos rápidos de 
carregamento ligados à rede MOBI.E, e que terão 
em conta a dispersão geográfica da rede pública 
de carregamento, assim como as necessidades de 
carregamento dos utilizadores de veículos elétricos 
pelas várias regiões do país. As duas empresas já 
têm prevista a inauguração de mais 10 postos de 
carregamento rápido ainda em 2019, de norte a sul 
do país, cumprindo assim com o compromisso de 
promover a mobilidade elétrica em Portugal. Esta 
parceria foi fechada devido à crescente aposta da 
BP e da EDP no desenvolvimento da mobilidade 
elétrica em Portugal.
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Redes Privadas

Redes Profissionais

A Tesla tem uma rede que é composta por 
supercarregadores em Corrente Contínua 
DC (SuC) – exclusivos para veículos Tesla – e 
Carregadores de Destino em Corrente Alterna 
AC (TDC – Tesla Destination Chargers), sendo 
que nestes é possível carregar também outros 
veículos elétricos conforme a sinalização no local. 
Atualmente, esta rede já conta com 7 locais com 

Também as redes para profissionais começam a dar os primeiros passos, essencialmente para as 
plataformas TVDE, como é o caso das já existentes, como a  PowerDot e Mobiletric, que disponibilizam a 
possibilidade de agendamento do posto, numa lógica de “Hub” de carregamento elétrico.

supercarregadores e 159 carregadores de destino.
A Ionity, que resulta de uma parceria entre 
o Grupo BMW, a Daimler AG , a Ford Motor 
Company e o Grupo Volkswagen (incluindo 
Audi e Porsche), vai instalar 340 postos de 
carregamento ultrarrápido com potência de 
até 350 kW em 13 países da União Europeia, e 
Portugal é um dos países abrangidos.
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06| Análise do TCO e emissões de CO2 
   por segmento

Neste capítulo vamos efetuar a comparação dos custos totais de utilização (TCO) das diferentes 
motorizações por segmento.

De modo a conseguir uma comparação equitativa, os mesmos serviços precisam de ser incluídos para 
que todas as motorizações sejam a Combustão ou Elétricas. Além da locação operacional que inclui 
um pacote completo de serviços, para esta análise foram ainda considerados o impacto da energia\
combustível dos impostos e também da infraestrutura no caso dos veículos eletrificados, enquadrados em 
quatro campos:

 1| Impostos | IUC; IVA; Tributação autónoma (TA)

 2| Energia | Estimativa de energia: combustível ou eletricidade

 3| Custos de exploração | Manutenção, pneus, veículo de substituição (VS), sistema de carregamento

 4| Custos de locação | Depreciação e Juros
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A estimativa de energia é um fator 
particularmente importante; é um diferenciador 
de custos já que a eletricidade tem uma variação 
de custo diferente dos combustíveis tradicionais. 

É, portanto, recomendável a inclusão de 
combustível / eletricidade para um verdadeiro 
comparativo.

O preço da eletricidade difere dependendo da 
localização. Geralmente, eletricidade
custa menos no local de trabalho e na casa do 
condutor. Os nossos dados mostram
uma conjugação de 10% de carregamento na 

rede pública, 60% de carregamento residencial e 
30% de local de trabalho, reflete o uso médio real 
de um condutor de veículo elétrico. 

Além dos serviços, as diferentes quilometragens 
também precisam de ser consideradas. Como 
muitos custos relacionados variam em linha com 
a quilometragem, consideramos vários cenários. 
Para fornecer uma imagem completa, as 
seguintes condições do contrato foram simuladas 
as quilometragens de 10.000 km/ano até 40.000 
km/ano com um intervalo de 5.000 km anuais, 
resultando num total de sete combinações de 
simulações.
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Utilitário

O segmento utilitário é um dos mais 
relevantes para o mercado automóvel e, em 
especial, para o mercado de frotas. Como 
seria de esperar este segmento, conta com 
opção 100% elétrica em substituição dos 
veículos a combustível, no entanto ainda 
não existe uma oferta de modelos híbridos 
Plug-in. Ao nível do TCO, observa-se que 
o modelo elétrico já é o mais competitivo 
para a quilometragem de referência (48 
meses | 30.000km/ano), com uma diferença 
de 5% e 6% face aos modelos híbrido e a 
Gasolina, respetivamente, mas as diferenças 
no segmento não são muito significativas, 
sendo no máximo de 6% comparando o 
modelo elétrico com o modelo Diesel. No 
caso do modelo Elétrico, apesar do custo 
de aquisição ser mais elevado, o seu valor é 
compensado pelo menor custo energético 

Da análise quilométrica, observa-se que o 
modelo a Gasolina é mais competitivo para 
uma quilometragem entre 10.000 e 25.000 
km/ano, o modelo a Elétrico é a melhor 

a par de menos encargos com impostos por 
via do benefício fiscal em vigor para estes 
veículos.

Como a diferença é pouco significativa 
recomenda-se que devem analisar qual das 
opções se adequa melhor ao perfil da sua 
frota, porque poderá existir a hipótese de 
redução de valores de aquisição por parte 
das marcas (descontos especiais), podendo 
por esta via aumentar a competitividade 
dos modelos a combustão.

Comparando com 2018 verificamos uma 
ascensão do veículo elétrico neste segmento 
que era dominado pela versão a Diesel, já 
ja competitividade do modelo a gasolina 
para quilometragens inferiores mantém-se 
inalterada. 

opção para quilometragens acima de 25.000 
km/ano. Este modelo Elétrico tem uma 
autonomia anunciada de 400 km sendo o 
real efetivo de 280 km a 300 km.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

565,81
601,13 608,23
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Relativamente às emissões de CO2, o 
modelo a Gasolina tem um fator de 
emissão superior aos restantes modelos 
em análise, mas no caso de uma empresa 
optar pela solução elétrica, estima-se que 
possa ter uma poupança anual nas suas 
emissões até 3,72 t CO2. 

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

Plug-In

Gasolina

Elétrico 0 emissões

Não Disponível

124

Híbrido 108

Diesel 114

Plug-In

Híbrido

Gasolina

Elétrico0 emissões

Não Disponível

3.24

3.72

Diesel3.42

  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          
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Pequeno familiar SUV 

Este é um dos segmentos onde os 
construtores automóveis mais têm investido 
e como resultado disso apostam não só 
em novos modelos como também na 
diversificação de motorizações, pelo que 
para este segmento já existem versões 
Plug-In e 100% elétricas. Se verificarmos a 
competitividade económica, o veículo 100% 
elétrico ainda está longe, com os custos 
a terem uma diferença de cerca de 25% 
face ao Diesel que, para a quilometragem 
de referência, é o que se encontra mais 
competitivo, seguido de muito perto pela 

Com base na análise do TCO mensal para 
as diferentes quilometragens, observa-
se que a versão gasolina é a opção mais 
vantajosa para quilometragens inferiores 
a 15.000Km/ano e a partir desse ponto o 

versão Híbrida (8% diferença). Um pouco 
mais distante encontram-se as versões Plug-
In e Gasolina com incrementos de TCO na 
ordem dos 10%.

Face ao ano de 2018, os posicionamentos 
mantêm-se praticamente inalterados sendo 
a versão Diesel a que se recomenda para 
a grande maioria das quilometragens. 
A novidade para este ano é a entrada 
da motorização a gasolina para 
quilometragens inferiores a 15.000 km/ano.

Diesel é a opção mais económica, mas 
sempre com diferenças muito curtas. As  
motorizações Plug-In e híbridas também se 
encontram muito perto especialmente para 
quilometragens mais baixas.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

884,85

770,89 778,54
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Tendo em conta que o modelo Diesel 
apresenta um TCO mais competitivo, se a 
empresa optar por um veículo 100% elétrico 
em detrimento do veículo a Diesel para 
30.000km, estima-se que a empresa possa 
ter uma poupança anual de 4,14 t CO2.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:
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Plug-In

Gasolina
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Diesel 138
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0,930,93
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Pequeno Familiar 

Neste segmento existe um equilíbrio 
das soluções Elétrica, Diesel e Gasolina. 
No entanto, a solução elétrica é a mais 
competitiva para a quilometragem de 
referência, com uma diferença de 2% face 
ao modelo a Diesel. A opção a Gasolina tem 
uma diferença por acréscimo de 5% no TCO 
mensal face à solução elétrica, enquanto 
que os modelos Plug-In e híbrido têm 
diferenças de 23% e 44%, respetivamente. 
O TCO para o veículo Elétrico tem vindo a 
ganhar competitividade face aos motores 
de combustão apesar do custo de locação 

elevado, uma vez que beneficia de menos 
encargos ficais e dos menores custos de 
exploração e energia. De referir que para 
este segmento ainda não existem veículos 
elétricos na opção carrinha o que poderá 
ser um entrave para condutores que têm a 
necessidade dessa tipologia.

Esta mesma competitividade do veículo 
elétrico mantém-se em relação à análise do 
ano passado bem como um TCO inferior da 
motorização a gasolina para quilometragens 
inferiores.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos 698,85 682,64 667,53
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Na análise quilométrica, verifica-se que a 
solução a Gasolina é a mais vantajosa até 
aos 15.000 km/ano, nos 20,000 km/ano é 
o ponto em que se verifica um equilíbrio 
de três soluções (Gasolina/Diesel/ Elétrico).        

A partir partir dos 20.000Km/ano o modelo 
elétrico assume os menores custos totais de 
utilização. Para este segmento, o modelo 
híbrido apresenta-se como o menos 
vantajoso.
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Neste segmento, podemos aliar a 
poupança económica a uma poupança de 
emissões. Se considerarmos o cenário em 
que uma empresa opta pelo novo Nissan 
Leaf, um modelo 100% Elétrico, estima-se 
que poupe 3,48 t CO2 nas suas emissões 
anuais face a opção Diesel.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:
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Pequeno Familiar Premium

Neste segmento e para a quilometragem de 
referência, verifica-se que a versão a Diesel 
é mais vantajosa. Esta competitividade do 
modelo Diesel é alavancado pelo peso da 
tributação autónoma, conseguindo-se, neste 
caso, posicionar abaixo dos 25.000 € (versão 
fiscal Audi A3) e, assim,  usufruir do escalão 
mais baixo de tributação. O modelo Elétrico 
surge como a segunda melhor opção, com 
uma diferença inferior a 3% no TCO mensal 
face ao modelo a Diesel. Bem perto perto 

está também a opção gasolina com uma 
diferença de apenas 8%.

Em relação a 2018 vemos uma maior 
competitividade do Diesel em relação a 
gasolina que dominava este segmento, 
muito alavancado pela tributação 
autónoma, que foi colmatada pelas marcas 
automóveis que posicionaram os seus 
modelos Diesel com custos de aquisição 
inferiores a 25.000€. 

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos
721,09

758,74
701,51
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 225 i xe 1.5 224 Cv
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Elétrico DieselGasolina Híbrido (G) Plug-In (G)

TCO  Mensal (48 meses/30.000km)

Segundo a análise quilométrica, a solução 
Gasolina começa por ser a mais competitiva 
para os 10.000km/ano, acima desta 
quilometragem e até 35.000km/ano o veículo 

Diesel é o mais competitivo e a partir daí 
temos o elétrico a ter um melhor custo total 
de utilização devido principalmente a uma 
maior poupança de combustível.
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No caso de uma empresa optar pelo BMW 
i3, estima-se uma poupança anual de 4,38 
t CO2 face ao Audi A3 a Diesel. No caso de 
optar pelo BMW Serie 2 Plug-in, estima-se 
uma poupança anual de 3,2 t CO2 face ao 
modelo a Diesel.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal
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Médio Familiar

Neste segmento, a solução Elétrica (Tesla 
Model 3 na versão Standard Range) é a 
mais vantajosa, beneficiando das vantagens 
fiscais específicas, nomeadamente na 
dedução do IVA e isenção da taxa de 
tributação autónoma, bem como o custo 
energético inferior, mas é seguida muito de 
perto pela solução Plug-in (3%), Gasolina (5%) 
e Diesel (10%), pelo que podemos concluir 
que neste segmento existe uma enorme 
competitividade entre motorizações e a sua 
competitividade pode alterar consoante o 
esforço comercial dado pelos construtores 
automóveis a cada um dos modelos 

analisados. A versão híbrida do Ford Mondeo 
é a menos competitiva, representando um 
custo acrescido de 39% face ao modelo 
Elétrico.

Comparando com o ano de 2018, este 
segmento apresenta muitas alterações, 
a primeira é passar a existir uma solução 
100% elétrica e logo com custos totais de 
utilização inferiores às outras motorizações 
o que veio destronar a versão Plug-In que 
liderava deste segmento em quase todas as 
quilometragens.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos 866,29
911,19 954,10
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standardRWD Plus 

238 Cv

OPEL INSIGNIA ST
1.5 T Edition 

140 Cv

PEUGEOT 508 SW
1.5 Blue HDi

Business Line
130 Cv

VW PASSAT 
VARIANT 1.4 TSI

GTE Plug-In
218 Cv

FORD MONDEO
STATION 2.0 HEV

Titanium
187 Cv

Elétrico DieselGasolina Plug-In (G) Híbrido (G)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

A análise quilométrica mostra-nos que o 
veículo Elétrico é o mais competitivo para 
este segmento, exceto para quilometragem 
entre os 10.000 e os 20.000 km/ano, onde a 

versão Gasolina está mais competitiva. O 
gráfico também nos mostra a versão Plug-In 
como uma opção alternativa ao elétrico.

Híbrido

Gasolina

126

144

Diesel 130

Plug-In 33

Elétrico 0 emissões
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Conforme anteriormente identificado, 
o modelo Elétrico é aquele com o TCO 
mais competitivo, comparativamente 
aos restantes modelos analisados para 
este segmento. No caso de uma empresa 
considerar adquirir este modelo também 
terá vantagens em termos de emissões de 
CO2, sendo que se estima uma poupança 
anual de 3,78 t CO2 , face ao modelo a 
Diesel,e de 4,32 t CO2, face ao modelo 
Gasolina.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Híbrido

Gasolina

126

144

Diesel 130

Plug-In 33

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

3.78

4.32

Diesel3.9

Plug-In0.99

Elétrico0 emissões
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Médio Familiar Premium  

A opção Elétrica e Plug-In (+1%) são as 
mais competitivas comparativamente a 
todas as outras soluções em análise para 
este segmento, sendo que esta vantagem 
competitiva é fortemente justificada pelos 
benefícios fiscais em vigor para estes veículos 
– os impostos representam somente 3% do 
TCO para o veículo 100% elétrico e 20% para 
o modelo Plug-In, quando a mesma rubrica 
representa mais de 35% do TCO para os 
restantes modelos. O modelo híbrido é a 
opção menos vantajosa, representando um 

acréscimo no TCO mensal de 37% face ao 
modelo Elétrico.

Comparando com 2018,  este é um dos 
segmentos, à semelhança do ano anterior, 
em que não existia representação de um 
modelo elétrico, e que se veio posicionar 
como o mais competitivo na quilometragem 
de referência, retirando o Plug-in dessa 
posição. No entanto, existe um equilíbrio de 
custos entre as duas soluções.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

1 199,12

1 010,53

1 361,46
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TESLA MODEL3 
Long-Range 
Dual Motor 
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VOLVO V60 
2.0 T4
190 Cv

LEXUS IS300h 
Business 2.5 

223 Cv

MERCEDES CLASSE C 
STATION 300 de 
Avantgarde 2.0 

306 Cv

Diesel GasolinaElétrico Híbrido (G) Plug-In (G)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Quando se analisa o comportamento 
quilométrico, as versões Plug-in e elétricas 
são as mais competitivas em todas as 
quilometragens, ficando o gráfico dividido 
em duas partes, abaixo de 25.000 Km/ano, 
em que o Plug-In é mais económico, e acima 

de 25.000Km/ano, onde  o elétrico fica como 
a solução a adotar em termos de redução de 
custos. Quanto às outras motorizações ficam 
longe das versões elétricas com diferenças de 
pelo menos 20% face à melhor solução.
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No caso de uma empresa optar pelo Tesla 
Model 3 Long Range estima-se que tenha 
uma poupança anual nas suas emissões 
de 4,41 t CO2 face ao Mercedes Classe C a 
Diesel e de, aproximadamente,  1 t CO2 em 
relação ao Volvo V60 versão Plug-In.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Híbrido

Gasolina
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172

Diesel 147

Plug-In 32

Elétrico 0 emissões
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Grande Familiar Premium 

Neste segmento e para a quilometragem 
de referência, o modelo Plug-in é o mais 
competitivo, seguido do modelo híbrido e 
do Diesel, representando um acréscimo de 
13% e 15% no TCO mensal, respetivamente.  
O modelo Plug-in beneficia da fiscalidade 
verde, reduzindo-se o TCO para esta solução 
via impostos – 19% do TCO. A solução Elétrica, 
neste segmento, representa um custo 
acrescido de 43% face à solução Plug-in, 
sendo esta a solução menos vantajosa da 
análise, devido essencialmente ao elevado 

custo de aquisição do modelo analisado.

Face a 2018 não houve alteração da 
motorização mais competitiva, que continua 
a ser o Plug-In. Verifica-se ainda uma 
perda de competitividade do elétrico, isto 
porque a Tesla deixou de fabricar o modelo 
com menor capacidade de bateria, sendo 
que, atualmente, para este segmento os 
veículos vêm equipados com baterias com 
capacidade de 100kw.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

1 690 1 676

1 369

0
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MERCEDES CLASSE E 
STATIO 300 

de Avantgarde 2.0 
306 Cv

Elétrico DieselGasolina Híbrido (D) Plug-In (D)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Analisando as várias quilometragens 
chegamos a conclusão de que a versão 
Plug-in é a mais económica face a todas as 

outras motorizações e também para todas as 
quilometragens sob análise.
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Relativamente às emissões poluentes, 
num cenário em que a empresa opta 
por adquirir o modelo Plug-in que é o 
economicamente mais viável, estima-se 
que venha a ter uma poupança anual das 
suas emissões de 3,27  t CO2 face à versão a 
Diesel.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO  Mensal

Híbrido

Gasolina
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168

Diesel 156

Plug-In 47

Elétrico 0 emissões

Híbrido
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4.17

5.04
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Plug-In1.41

Elétrico0 emissões
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Veículos Comerciais

O resultado de termos o veículo Diesel como 
solução mais competiva neste segmento, 
e com diferenças de 27% face ao veículo 
elétrico, esta diferença é muito alavancada 
por ambas as motorizações terem o mesmo 
enquadramento fiscal e aí penalisar o maior 
custo de aquisição do veículo eléctrico. 

Neste segmento, não está disponível a 
oferta de veículos híbridos e Plug-in, mas 
está disponivel uma solução Gasolina/Gás 
Natural que ainda se posiciona distante da 
versão Diesel, sendo a diferença de 40% para 
o Diesel.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos 673,49
736,93

536,72
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Power 3L 1.4 120 Cv
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Elétrico DieselGasolina

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Em termos de análise quilométrica, o veículo a Diesel é o mais competitivo para todas as 
quilometragens em análise.
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Apesar de não ser a solução mais económica 
a empresa pode ter nos seus objetivos a 
redução da pegada de carbono e a opção por 
veículos comerciais Elétricos terá poupanças 
até 3,4 t CO2/ano. Contudo, devido ao perfil 
de utilização, os veículos comerciais Elétricos 
ainda não são uma solução para muitas 
empresas.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Gasolina 173

Diesel 110

Elétrico 0 emissões

Diesel3.3

Gasolina5.19
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Os novos modelos para 2020: um primeiro ensaio de TCO

2020 vai trazer mais opções de veículos elétricos que podem encontrar no portfólio anexo a este white 
paper. Com base em preços estimados quisemos ensaiar aqueles que consideramos serem veículos mais 
direcionados para frotas e que poderão conquistar espaço às soluções já existentes.

Os três modelos que selecionamos estão enquadrados nos 3 segmentos mais representativos das frotas, 
Utilitário, Pequeno familiar e Médio familiar.

No segmento dos utilitários o Peugeot e-208 posiciona-se muito perto do Renault ZOE, com uma diferença 
de cerca de 4%, de referir que este modelo apresenta uma capacidade de mais 10kw o que permite 
uma autonomia superior. Consideramos que poderá ser um modelo a ganhar cota de mercado neste 
segmento.

Utilitário

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

565,81
601,13 608,23

RENAULT ZOE
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0

200.00

400.00

600.00

800.00
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SEAT IBIZA
1.6 TDI
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1.5 HSD Active
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594,35 631,07

PEUGEOT
e-208

Active 136 Cv

Elétrico DieselGasolina Híbrido (G) Plug-In (G)
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O VW ID3 standard range, neste estudo preliminar em que estimamos que o valor do veículo irá rondar 
os 30.500€, consegue um custo total de utilização inferior ao concorrente Nissan Leaf na ordem dos 2%. 
Este será um modelo que iremos acompanhar com expectativa por se tratar de um segmento onde está 
concentrada a maioria dos veículos das frotas. Um modelo que irá ter três níveis de bateria: Standard 
Range (48kw), Mid Range (62Kw) e Long Range (82Kw).

No segmento dos médios familiares testámos o Peugeot 508 SW na versão Plug-In que, pela nossa 
análise, terá um posicionamento muito próximo do Tesla Model 3 e do VW Passat GTE, modelos que 
lideram em termos de TCO este segmento.

Em suma, 2020 será um ano de grandes novidades no que diz respeito a veículos elétrificados, com os 
construtores automóveis a apostarem nesta motorização de modo a conseguirem atingir as metas de 
redução de emissões impostas para 2021. Verificamos que esses novos modelos virão não só aumentar a 
oferta como a competitividade entre marcas, essencialmente nos segmentos utilitário e pequeno familiar, 
que têm sido dominados pelo Renault ZOE e Nissan Leaf e em 2020 vão ter a companhia do Peugeot 
e-208, Opel Corsa e, VW iD3, Seat El Born, entre outros.

Pequeno Familiar

Médio Familiar

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos 698,85 682,64 657,55
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Elétrico ElétricoDieselGasolina Híbrido (G)Plug-In (G)
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A ofensiva elétrica começa agora a ganhar 
alguma maturidade. Se compararmos com a 
edição do ano transato, em que analisámos estes 
mesmos segmentos e quilometragens, verificamos 
em primeiro lugar que, passado apenas um ano, 
já existem soluções 100% elétricas para todos 
os segmentos analisados, como podemos ver 
no quadro abaixo. No ano passado a oferta de 
BEV era mais limitada e não existam soluções 
para três segmentos muito relevantes para as 

Considerando que os 8 segmentos do nosso 
estudo representam 86% da frota do mercado 
de renting, constatamos que os ganhos de 
competitividade dos veículos elétricos e plug-
in aumentaram comparativamente ao estudo 
do ano passado. Se tivermos em conta a 
quilometragem mais escolhida pelas empresas 
(30.000 km/ano), juntamente com o peso relativo 
de cada segmento nas frotas, passámos de uma 
situação de 53% de perfis de utilização em que 
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Premium

Méd. Familiar
Generalista

Méd. Familiar
Premium

Grande Familiar

Pequeno Furgão

Diesel Gasolina Plug-in Elétrico

frotas: o Pequeno Familiar SUV, o Médio Familiar 
Generalista e o Médio Familiar Premium. Em 
segundo lugar, assistimos também a um ganho 
de competitividade assinalável das propulsões 
100% elétricas em muitos segmentos, e, para 
vários perfis de quilometragem, em particular no 
segmento dos utilitários, muito alavancado pela 
clara aposta dos Construtores automóveis em 
versões elétricas das suas opções citadinas.

o veículo eletrificado exibia um TCO inferior em 
2018, para os atuais 65% onde isso acontece – um 
acréscimo de 12 p.p. em apenas 1 ano. 

Ainda na quilometragem dos 30.000/ano, 
de destacar o segmento Utilitário, em que o 
veículo 100% elétrico passou de modelo menos 
competitivo, em 2018, para o mais competitivo, 
em 2019, mas, mas também os segmentos 
Médio Familiar Generalista e Médio Familiar 



Premium, que conquistaram quota aos veículos 
híbridos plug-in. De referir ainda que, na análise 
deste ano, a propulsão a Diesel deixa de ser 
competitiva no segmento dos Utilitários, quando 
no ano passado era a mais competitiva em 5 
dos 7 perfis de utilização considerados. 

No geral, verificamos que o Diesel perdeu quota 
de 2018 para cá, e só não perdeu mais porque 
a análise deste ano coincidiu com lançamentos 
de versões fiscais a Diesel de veículos dos 
segmentos Pequeno Familiar SUV e Pequeno 
Familiar Premium. No ano passado, o segmento 
Pequeno Familiar Premium tinha como opções 
mais competitivas as propulsões a gasolina 
e 100% elétricas (acima dos 35.000 km/ano). 
Ou seja, confirmamos a tendência de perda 
de quota do Diesel, que cada vez mais se vai 
tornando um tipo de propulsão mais dirigido 
aos veículos comerciais ligeiros, particularmente 
aos Pequenos Furgões objeto da nossa análise. 
 
Uma outra análise relevante para as frotas é 
perceber onde estão as principais diferenças 
de custos entre um veículo Diesel e um 100% 
elétrico. Para este exercício, calculámos a média 
de custos da quilometragem de referência 
dos 7 segmentos de veículos de passageiros 
analisados e as diferenças entre estas duas 
propulsões. 
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A competitividade do veículo elétrico face ao 
Diesel está alicerçada em 3 componentes muito 
importantes do TCO (ou custo total de utilização): 
impostos, custos de energia e custos com a 
manutenção. Por seu turno, turno, reconhecemos 
uma quase equivalência dos custos com seguros 
entre as duas formas de propulsão. O veículo 
a Diesel tem duas componentes de custos de 
utilização mais competitivas, que são os gastos 
com os pneus e com a depreciação e juros. 

Com o tempo, e dada a pressão governamental 
para contenção das emissões de CO2, 
reconhecemos que esta análise comparativa pode 
sofrer dois movimentos principais: por um lado, à 
medida que os preços dos veículos elétricos se vão 
equiparando aos preços dos veículos a combustão, 
a diferença ainda relevante dos custos com a 
depreciação e os juros começará a esbater-se; 

por outro lado, a componente de impostos pode 
sofrer de alguns ajustes, ou seja, à medida que os 
veículos elétricos vão ganhando competitividade 
ao nível do preço de aquisição, poderemos vir a 
assistir a uma redução paulatina dos incentivos 
aos veículos elétricos, e ao eventual agravamento 
dos impostos sobre os veículos a combustão. Estes 
ajustes dependem das políticas fiscais, mas tendo 
em conta a urgência climática reconhecida no 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica será de 
esperar que as opções políticas se pautem mais 
pelo agravamento dos impostos sobre os veículos 
a combustão do que pela redução dos incentivos 
aos veículos elétricos.

A LeasePlan também tem o seu “roteiro para a 
neutralidade carbónica”. A diferença é que a nossa 
meta é 2030.
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Como se pode ver no gráfico abaixo, globalmente, os custos de utilização de um veículo 100% elétrico 
são na verdade 5% mais baixos do que os de um veículo Diesel equivalente.
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O nosso roteiro de transição para as zero 
emissões líquidas pode ser dividido em 3 
estágios:

1. 2017-2020: Walk-the-talk 
 Criação de propostas de veículos elétricos 

atraentes em países prontos para a 
mobilidade elétrica, trabalhando em estreita 
colaboração com os Construtores para 
maximizar o número de veículos elétricos na 
nossa frota e estimular a procura através de 
eventos, campanhas de marketing e serviços 
de consultoria para os nossos clientes.

 A este respeito, como referimos acima, 
no final do ano passado identificámos 
um potencial de transição para outras 
propulsões, que não o Diesel, que 
representava 86% dos perfis de utilização 
da nossa frota. Resolvemos medir a 
realização deste potencial de transição a 
outubro e constatámos que transitámos:

i.  29% do potencial identificado para     
    a gasolina;
ii. 12% do potencial identificado para                   
    veículos elétricos;
iii. 10% do potencial identificado    
 para veículos plug-in.

 Globalmente, e de forma ponderada, 
transitámos “apenas” 15% das nossas 
encomendas para as propulsões mais 
sensatas em termos de custos e de 
sustentabilidade. De facto, reconhecemos 
que ainda temos um longo caminho 
a percorrer e estamos convictos que o 
número crescente de ofertas disponíveis 
no mercado e a multiplicação das nossas 
ações junto dos nossos clientes poderão 
facilitar esta transição. Sem embargo, 

estes 15% de transição realizada pelos 
nossos clientes representou uma 
poupança anual de 1.230 toneladas de 
CO2 por ano, que seriam lançadas para 
a atmosfera. No próximo ano a fasquia é 
ainda mais alta.

2. 2020-2025: Accelerate 
 À medida que os Construtores acentuam 

a produção de veículos elétricos, que cada 
vez mais novos modelos são lançados para 
o mercado, e que os custos de aquisição 
se tornam cada vez mais competitivos, 
assistiremos a uma pressão cada vez maior 
do regulador, que resultará num aumento 
da procura por veículos eletrificados. 
Neste período, acreditamos que serão as 
infraestruturas a fazerem o esforço para 
acompanharem a massificação dos elétricos. 
E a nossa perspetiva é que a maior parte das 
nossas novas encomendas serão de veículos 
100% elétricos, particularmente nos mercados 
denominados “EV-ready”, como é o nosso.

3. 2025-2030: Net zero
 Neste período, a maior parte dos 

Construtores já tem o portfolio todo (ou 
quase todo) transitado para as propulsões 
elétricas e os desenvolvimentos na 
tecnologia das baterias já reduziu as 
ansiedades com autonomias e a oferta de 
mercado já se encontrou com a procura. 
Como resultado, o custo de utilização de 
um veículo elétrico já é mais baixo que o de 
um veículo a combustão e a infraestrutura 
de suporte ao carregamento já atingiu 
níveis de maturidade nos países EV-
ready. O mais natural é que comecem a 
despontar os primeiros países a atingir 
frota LeasePlan com zero emissões líquidas. 
E a ambição da LeasePlan Portugal é estar 
na linha da frente.
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Compromissos assumidos na área da sustentabilidade

A LeasePlan definiu três pilares para a sua estratégia de sustentabilidade, 
assumindo em conformidade diversos compromissos:

Marcar o futuro da mobilidade de baixas emissões: A LeasePlan está 
comprometida em assumir um papel de liderança na transição da indústria 
de motores de combustão interna para motores alternativos. Isso inclui 
alcançar as zero emissões líquidas de toda a frota global até 2030, bem 
como a transição de frota de veículos para BEV até 2021, ou assim que as 
condições locais o permitirem.

A LeasePlan é também parceira fundadora da iniciativa EV100 do Climate 
Group, uma iniciativa global de negócios projetada para acelerar a adoção 
de EV e infraestruturas entre as principais companhias do mundo.

Fortalecer a sua contribuição para o bem-estar social: a LeasePlan está 
comprometida em fortalecer a sua contribuição para o bem-estar social, 
com foco em áreas específicas, incluindo: aumentar a diversidade da sua 
força de trabalho; garantir que os fornecedores e parceiros de negócios 
cumprem o Código de Conduta do Fornecedor LeasePlan; melhorar 
a segurança do condutor; melhorar o compromisso dos funcionários; 
e trabalhar para ter um impacto positivo nas comunidades em que a 
LeasePlan opera.

Reduzir o seu próprio impacto ambiental: a LeasePlan está comprometida 
com o desenvolvimento de políticas, planos e metas para reduzir o seu 
impacto ambiental. As áreas de destaque incluem: redução das emissões 
totais de CO2 kg/m2 dos edifícios da LeasePlan; aumentar a proporção de 
energia renovável usada nos edifícios da LeasePlan; e redução do uso geral 
de energia (kWh por m2) nos edifícios da LeasePlan.
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09| Premissas do estudo

Os valores de rendas foram realizados para um 
prazo de 48 meses (4 anos), 10.000 km, 15.00 km, 
20.000 km, 25.000km,30.000 km, 35.00km, 40.000 
km por ano, considerando o universo das frotas 
empresariais.

Foram considerados os seguintes serviços de 
renting:

✓ Manutenção preventiva (revisões) e      
   corretiva (avarias);

✓ Pneus ilimitados;

✓ Veículo de substituição em caso de         
   imobilização (revisões, avaria, sinistro e      
 furto ou roubo);

✓ Imposto Único de Circulação;

✓ Seguro com cobertura de danos próprios  
 (franquia de 2%).

O valor da renda inclui os custos da infraestrutura 
de carregamento para os veículos Elétricos, 
considerando 1 carregador para 2 veículos.

No caso dos consumos de energia foram utilizados 
valores com base na experiência de utilização 
de cada motorização, aplicando-se fatores de 
correção aos consumos anunciados para que 
o consumo se torne mais real, de acordo com a 
experiência da LeasePlan.

Para o cálculo dos custos com energia, foram 
considerados os preços de referência Galp e da 
DGEG:

✓ Gasolina a 1,6 €/litro;

✓ Diesel a 1,4 €/litro. No caso do preço do   
  Diesel foi ainda considerado a dedução do  
  combustível em 50% do IVA;

✓ Eletricidade a preço médio com taxa de  
  eletricidade:

•  Consumo doméstico 0,225 €/kWh. (60%)

•  Consumo empresa 0,200€/kWh. (30%)

•  Consumo rede pública 0,400€/kWh. (10%)

Para o cálculo das emissões de CO2 foi 
considerado o fator de emissão de cada um 
dos veículos (g CO2/km) multiplicado pela 
quilometragem anual em análise (30.000 km)

Aviso Legal:

Este material foi aprovado exclusivamente por, e é de responsabilidade da, LeasePlan Corporation N.V. (“LPC”) com base nas fontes listadas aqui e nas informações fornecidas pela LPC. A LPC 
não faz nenhuma declaração ou garantia (expressa ou implícita) de qualquer natureza, nem aceita qualquer responsabilidade ou obrigação de qualquer tipo, com relação à exatidão ou integ-
ridade de qualquer informação ou opinião contida neste material.
 
As informações contidas neste documento são derivadas de fontes que não foram verificadas independentemente. A LPC não assume qualquer compromisso e não tem obrigação de fornecer 
ao destinatário acesso a qualquer informação adicional ou de atualizar este documento ou de corrigir eventuais imprecisões que possam vir a ser evidentes, e reserva-se o direito, sem justifi-
cação, a qualquer momento e em qualquer aspecto, alterar ou encerrar as informações aqui descritas.
 
Exceto no caso de falsas declarações fraudulentas, nem a LPC nem qualquer das suas afiliadas, consultores ou representantes terão qualquer responsabilidade por quaisquer perdas ou danos 
diretos, indiretos, ou outros, incluindo a perda de lucros incorridos, por si ou por terceiros, que possam surgir de qualquer dependência (1) neste documento ou pela sua confiabilidade, exatidão, 
completude, integralidade ou oportunidade ou (2) por qualquer outra informação escrita ou verbal disponibilizada pela LPC em conexão com isto ou (3) quaisquer dados que qualquer infor-
mação desse tipo gere.
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Nos resultados deste Motorizações 2.0 foram 
considerados custos totais de utilização 
(TCO) para empresas com frotas entre 75 e 
200 veículos. 

De seguida, apresentamos-lhe a mesma 
análise para os restantes segmentos de 
empresas, consoante a dimensão da sua 
frota:

• Empresas de grandes dimensões  
 (com frotas > 200 veículos)
• Pequenas e Médias Empresas (com  
  frotas até 50 veículos)
• Particulares

A LeasePlan está a trabalhar no sentido 
de um futuro mais ecológico e sustentável. 
Desta forma, disponibilizamos a informação 
detalhada para cada segmento empresarial 
através da leitura deste QR Code.

10| TCO por segmento 
  de empresas
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Utilitário

Se tivermos por base o segmento Corporate 
Medium e PME, as conclusões para o Corporate 
Large são distintas dos outros dois segmentos 
de empresas, e aqui a elasticidade de descontos 
beneficia em maior escala os motores a 
combustão. O segmento utilitário é um dos mais 
relevantes para o mercado de frotas e como 
seria de esperar este segmento, conta com 
opção 100% elétrica em substituição dos veículos 
a combustível, no entanto ainda não existe uma 
oferta de modelos híbridos Plug-in. Ao nível 
do TCO, observa-se que o modelo gasolina é 
o mais competitivo para a quilometragem de 
referência (48 meses | 30.000km/ano), mas com 
apenas 1% de diferença face ao modelo elétrico, 
e aqui a empresa pode optar por um modelo 
mais sustentável sem que isso implique um 
investimento desmesurado para efetuar esta 
transição.

Da análise quilométrica, observa-se que o 
modelo a Gasolina é mais competitivo para 
uma quilometragem entre 10.000 e 30.000 
km/ano, o modelo a Elétrico é a melhor 

Os modelos Diesel e híbrido, também não 
apresentam grandes diferenças, aumentado 
os custos em 6% e 7% respetivamente, o que 
se revela pouco significativo. Analisando em 
detalhe o modelo Elétrico, apesar do custo 
de aquisição ser mais elevado, o seu valor é 
compensado pelo menor custo energético a par 
de menos encargos com impostos por via do 
benefício fiscal em vigor para estes veículos.

Como a diferença é pouco significativa 
recomenda-se a análise das opções que se 
adequa melhor ao perfil da sua frota, porque 
poderá existir a hipótese de redução de valores 
de aquisição por parte das marcas (descontos 
especiais), podendo por esta via aumentar a 
competitividade dos modelos a combustão.

opção para quilometragens acima de 30.000 
km/ano; este modelo Elétrico tem uma 
autonomia anunciada de 400 km sendo o 
real efetivo de 280 km a 300 km.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos
580,03 572,46 608,01
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Relativamente às emissões de CO2, o modelo a 
Gasolina tem um fator de emissão superior aos 
restantes modelos em análise, mas no caso 
de uma empresa optar pela solução elétrica, 
estima-se que possa ter uma poupança anual 
nas suas emissões até 3,72 t CO2. 

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

Plug-In
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3.72

Diesel3.42

  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          
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Pequeno familiar SUV 

Tal como referido nas outras tipologias de 
clientes, este é um dos segmentos onde os 
construtores automóveis mais têm investido e 
como resultado disso apostam não só em novos 
modelos como também na diversificação de 
motorizações, pelo que para este segmento já 
existem versões Plug-in e 100% elétricas. Apesar 
desta aposta, a competitividade económica 
continua aquém. Por exemplo, o veículo 100% 
elétrico permanece longe, a uma distância 
de custos de cerca de 21% face ao Diesel, que, 

Com base na análise do TCO mensal para as 
diferentes quilometragens, observa-se que a 
versão gasolina é a opção mais vantajosa para 
quilometragens inferiores a 15.000Km/ano e 

para a quilometragem de referência, é o que se 
encontra mais competitivo, seguido da versão 
a Gasolina (+7%). O modelo plug-in e hibrido 
apresentam incrementos de TCO na ordem dos 
10%.

A competitividade do modelo Diesel é comum 
nas três tipologias de clientes analisados, mas 
com maior enfase no Corporate Large, devido á 
maior elasticidade de desconto neste segmento. 

a partir desse ponto o Diesel é a opção mais 
económica, a motorização Plug-in também se 
encontram muito perto especialmente face ao 
veículo a gasolina.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

861,23
778,91 785,55
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Tendo em conta que o modelo Diesel apresenta 
um TCO mais competitivo, se a empresa optar 
por um veículo 100% elétrico em detrimento do 
veículo a Diesel para 30.000km, estima-se que 
a empresa possa ter uma poupança anual de 
4,14 t CO2.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:
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Pequeno Familiar 

Ao contrario das empresas Corporate 
Medium e PME onde o veículo elétrico para 
a quilometragem de referência era o mais 
competitivo, a maior diferença de descontos do 
veículo elétrico face às versões a combustão para 
empresas de maior dimensão, faz com que o 
modelo Diesel lidere com diferenças significativas 
face as ouras motorizações. 

Resumindo o veículo Diesel é o mais competitivo 
para a quilometragem de referência, com 
uma diferença de 6% face ao modelo 100% 
elétrico. A opção a Gasolina tem uma diferença 
por acréscimo de 18% no TCO mensal face 

à solução Diesel, enquanto que os modelos 
Plug-in e hibrido têm diferenças de 33% e 47%, 
respetivamente. Apesar de não ser a motorização 
com o melhor TCO, o veículo Elétrico tem vindo 
a ganhar competitividade face aos motores 
de combustão: mesmo tendo em conta o seu 
custo de locação mais elevado, beneficia de 
menos encargos fiscais e dos menores custos de 
exploração e energia. De referir que para este 
segmento ainda não existem veículos elétricos 
na versão carrinha o que poderá ser um entrave 
para condutores que têm a necessidade dessa 
tipologia.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos
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Na análise quilométrica, verifica-se que a 
solução a Diesel é a mais vantajosa até 
aos 35.000 km/ano, e a partir daí o modelo 

elétrico assume os menores custos totais de 
utilização. Para este segmento, o modelo hibrido 
apresenta-se como o menos vantajoso.
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Neste segmento, podemos aliar a poupança 
económica a uma poupança de emissões. Se 
considerarmos o cenário em que uma empresa 
opta pelo novo Nissan Leaf, um modelo 100% 
Elétrico, estima-se que poupe 3,48 t CO2 nas 
suas emissões anuais face a opção Diesel.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:
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Pequeno Familiar Premium

As conclusões deste segmento são idênticas às 
dos outros segmentos de clientes. Se verificarmos 
a quilometragem de referência, o modelo Diesel 
é também aqui o mais competitivo. Esta análise 
evidencia uma aproximação do veículo elétrico 
e hibrido (versão fiscal), com uma diferença 
de apenas 1% e 2% respetivamente. A versão 
a gasolina também não se encontra muito 

distante, com um acréscimo de 5% nos custos 
totais de utilização. Podemos concluir que estas 
quatro soluções se encontram muito próximas 
e qualquer alteração de desconto ou valor 
residual poderá alterar a competitividade de 
cada solução. A motorização Plug-in é a que se 
encontra menos competitiva com uma diferença 
de 10% para a versão Diesel.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos
712,33 740,05

704,57

BMW i3  
120Ah 170 Cv

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1.000.00

AUDI A3 
SPORTBACK 

30 TFSI 1.0 116 Cv

AUDI A3 
SPORTBACK 

30 TDI 1.6 116 Cv

LEXUS CT
200h Business 

1.8 136 Cv

715.81

BMW SERIE-2 
ACTIVE

 225 i xe 1.5 224 Cv

774,17

Elétrico DieselGasolina Híbrido (G) Plug-In (G)

TCO  Mensal (48 meses/30.000km)

Já foi referido o grande equilíbrio das 
várias motorizações, e segundo a análise 
quilométrica, a solução hibrida começa por 
ser a mais competitiva até aos 20.000km/

ano. Acima desta quilometragem e até aos 
30.000 km/ano o veículo Diesel é o mais 
competitivo; a partir dos 35.000 km/ano, a 
opção 100% elétrica é a mais competitiva.
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Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

Eléctrico

Gasolina

Diesel
Híbrido (G)

Plug-In

450€

550€

650€

750€

850€

950€

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

Eléctrico Gasolina Diesel Híbrido (G) Plug-In (G)

10,000

Quilometragem
anual

15,000

572€

603€

635€

674€

712€

752€

792€

490€

551€

612€

676€

740€

803€

869€

518€

564€

610€

657€

705€

755€

805€

487€

543€

599€

658€

716€

774€

836€

549€

597€

655€

715€

774€

831€

890€

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

No caso de uma empresa optar pelo BMW i3, 
estima-se uma poupança anual de 4,38 t CO2 
face ao Audi A3 a Diesel. No caso de optar pelo 
BMW Serie 2 Plug-in, estima-se uma poupança 
anual de 3,2 t CO2 face ao modelo a Diesel.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Híbrido

Gasolina

108

146

Diesel 134

Plug-In 38

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

3.24

4.38

Diesel4.02

Plug-In1.14

Elétrico0 emissões
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Médio Familiar

Neste segmento a solução Plug-in é a mais 
vantajosa, ao contrário dos outros segmentos 
de clientes onde o veículo 100% elétrico é o mais 
competitivo. As vantagens fiscais específicas 
que estão disponíveis também para os veículos 
Plug-in, nomeadamente a dedução do IVA e 
taxa de tributação autónoma reduzida, colocam 
este modelo como a solução recomendada. 

Quanto às outras motorizações, a versão 100% 
elétrica e Gasolina apresentam diferenças de 8% 
face ao Plug-in, o Diesel coloca-se como quarta 
opção com uma diferença de 18%. A versão 
híbrida do Ford Mondeo é a menos competitiva, 
representando um custo acrescido de 48% face 
ao modelo Plug-in.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos
867,33 864,30

946,22

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1.000.00

1.200.00

803,73

1 189,33

TESLA MODEL3
standardRWD Plus 

238 Cv

OPEL INSIGNIA ST
1.5 T Edition 

140 Cv

PEUGEOT 508 SW
1.5 Blue HDi

Business Line
130 Cv

VW PASSAT 
VARIANT 1.4 TSI

GTE Plug-In
218 Cv

FORD MONDEO
STATION 2.0 HEV

Titanium
187 Cv

Elétrico DieselGasolina Plug-In (G) Híbrido (G)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

A análise quilométrica mostra-nos que o veículo 
Plug-in é o mais competitivo para este segmento, 
exceto para quilometragens inferiores aos 15.000 

km/ano, onde a versão Gasolina está mais 
competitiva.

Híbrido

Gasolina

126

144

Diesel 130

Plug-In 33

Elétrico 0 emissões
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Eléctrico

Gasolina
Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

450€

650€

850€

1.050€

1.250€

1.450€

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

Eléctrico Gasolina Diesel Plug-In (G) Híbrido (G)

10,000

Quilometragem
anual

15,000

712€

750€

788€

828€

867€

907€

947€

537€

619€

701€

783€

864€

947€

1.033€

689€

752€

816€

881€

946€

1.018€

1.089€

586€

630€

686€

745€

804€

860€

920€

851€

934€

1.017€

1.104€

1.189€

1.277€

1.369€

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Conforme anteriormente identificado, o 
modelo Plug-in é aquele com o TCO mais 
competitivo comparativamente aos restantes 
modelos analisados para este segmento. No 
caso de uma empresa considerar adquirir este 
modelo também terá vantagens em termos 
de emissões de CO2, sendo que se estima uma 
poupança anual de 2,8 t CO2 face ao modelo a 
Diesel e de 3,3 t CO2 face ao modelo Gasolina.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Híbrido

Gasolina

126

144

Diesel 130

Plug-In 33

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

3.78

4.32

Diesel3.9

Plug-In0.99

Elétrico0 emissões



13 |  TCO por segmento de empresas Corporate Large

Médio Familiar Premium  

Para as empresas Corporate Large as opções 
Plug-in e elétrica (+5%) são as mais competitivas 
comparativamente a todas as outras soluções 
em análise para este segmento, sendo que esta 
vantagem competitiva é fortemente justificada 
pelos benefícios fiscais em vigor para estes 
veículos – os impostos representam somente 3% 

do TCO para o veículo 100% elétrico e de 20% 
para o modelo Plug-in, quando a mesma rubrica 
representa mais de 35% do TCO para os restantes 
modelos. O modelo Gasolina é a opção menos 
vantajosa, representando um acréscimo no TCO 
mensal de 42% face ao modelo Plug-in.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

1 169,68

1 011,46

1 362,41

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1.000.00

1.200.00

1.400.00 1 336,15

961,41

MERCEDES CLASSE C 
STATION 220 d

 194 Cv

TESLA MODEL3 
Long-Range 
Dual Motor 

351 Cv

VOLVO V60 
2.0 T4
190 Cv

LEXUS IS300h 
Business 2.5 

223 Cv

MERCEDES CLASSE C 
STATION 300 de 
Avantgarde 2.0 

306 Cv

Diesel GasolinaElétrico Híbrido (G) Plug-In (G)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Quando se analisa o comportamento 
quilométrico a versão Plug-in é a mais 
competitiva em todas as quilometragens. 
Verifica-se ainda uma aproximação do 
veículo 100% elétrico para quilometragens 

superiores a 30.000 Km/ano . Quanto às 
outras motorizações, estas ficam longe das 
versões elétricas com diferenças de pelo 
menos 22% face á melhor solução.
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10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
650€

850€

1.050€

1.250€

1.450€

1.650€

1.850€

Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In
Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

Diesel Eléctrico Gasolina Híbrido (G) Plug-In (G)

10,000

Quilometragem
anual

15,000

879€

951€

1.023€

1.096€

1.170€

1.248€

1.327€

844€

885€

926€

969€

1.011€

1.054€

1.098€

891€

1.008€

1.126€

1.245€

1.362€

1.483€

1.608€

963€

1.054€

1.145€

1.241€

1.336€

1.434€

1.537€

726€

776€

837€

899€

961€

1.028€

1.094€

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

No caso de uma empresa optar pelo Tesla 
Model 3 Long Range estima-se que tenha 
uma poupança anual nas suas emissões 
de 4,41 t CO2 face ao Mercedes Classe C a 
Diesel e de, aproximadamente,  1 t CO2 em 
relação ao Volvo V60 versão Plug-In.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Híbrido

Gasolina

131

172

Diesel 147

Plug-In 32

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

3.93

5.16

Diesel4.41

Plug-In0.96

Elétrico0 emissões



15 |  TCO por segmento de empresas Corporate Large

Grande Familiar Premium 

Tal como nos outros segmentos de empresas, 
para a quilometragem de referência, o modelo 
Plug-in é o mais competitivo, seguido do modelo 
Hibrido e Diesel, representando um acréscimo 
de 15% e 18% no TCO mensal respetivamente. 
O modelo Plug-in beneficia da fiscalidade 
verde, reduzindo-se o TCO para esta solução 
via impostos – 19% do TCO, sendo os veículos 

a combustão tributados no escalão de 35% 
de tributação autónoma e a versão Plug-in 
no escalão do 17,5%. A solução Elétrica neste 
segmento representa um custo acrescido 
de 45% face à solução Plug-in, sendo esta a 
solução menos vantajosa da análise, devido 
essencialmente ao elevado custo de aquisição do 
modelo analisado.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos
1 616 1 575

1 320

0

500.00

1.000.00

1.500.00

2.000.00

1 281

1 116

TESLA MODELS100 
100 kWh Long Range 

AWD .0
560 Cv

BMW SERIE-5 
TOURING 520 i
 Auto 2.0 184 Cv

VOLVO V90 2.0 
D4 Momentum Plus 

Geartroni 2.0 
190 Cv

BMW SERIE-5 
TOURING 520 

d Auto 2.0 190 Cv

MERCEDES CLASSE E 
STATIO 300 

de Avantgarde 2.0 
306 Cv

Elétrico DieselGasolina Híbrido (D) Plug-In (D)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Analisando as várias quilometragens 
chegamos a conclusão de que a versão 
Plug-in é a mais económica face a todas as 

outras motorizações e também para todas as 
quilometragens sob análise.
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10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
650€

850€

1.050€

1.250€

1.450€

1.650€

1.850€

Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

Eléctrico

Gasolina

Diesel
Híbrido (G)

Plug-In

Eléctrico Gasolina Diesel Híbrido (D) Plug-In (D)

10,000

Quilometragem
anual

15,000

1.386€

1.442€

1.499€

1.558€

1.616€

1.674€

1.733€

1.069€

1.195€

1.321€

1.449€

1.575€

1.700€

1.832€

966€

1.053€

1.140€

1.230€

1.320€

1.418€

1.516€

970€

1.047€

1.124€

1.202€

1.281€

1.368€

1.454€

858€

912€

979€

1.047€

1.116€

1.190€

1.264€

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Relativamente às emissões poluentes, 
num cenário em que a empresa opta 
por adquirir o modelo Plug-in que é o 
economicamente mais viável, estima-se 
que venha a ter uma poupança anual das 
suas emissões de 3,27  t CO2 face à versão a 
Diesel.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO  Mensal

Híbrido

Gasolina

139

168

Diesel 156

Plug-In 47

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

4.17

5.04

Diesel4.68

Plug-In1.41

Elétrico0 emissões
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Veículos Comerciais

Também para esta tipologia de cliente não 
existe novidades em relação aos veículos 
comerciais. Em resumo ainda não existe 
competitividade para outras motorizações 
no segmento de veículos comerciais e 
assim temos que o resultado da solução 
mais competitiva ser o veículo Diesel e com 
diferenças de 32% face ao veículo elétrico, 
esta diferença é muito alavancada por 

ambas as motorizações terem o mesmo 
enquadramento fiscal e aí penalisar o maior 
custo de aquisição do veículo eléctrico. 
Neste segmento, não está disponível a 
oferta de veículos híbridos e Plug-in mas 
está disponivel uma solução Gasolina/Gás 
Natural que ainda se posiciona distante da 
versão Diesel sendo a diferença de 45% para 
o Diesel.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos 673,84
736,76

509,86

PEUGEOT PARTNER 
Eléctrica 

L1 Pro 67 Cv

0

200.00

400.00

600.00

800.00

FIAT DOBLO 
CARGO 

1.4 T-Jet Natural 
Power 3L 1.4 120 Cv

PEUGEOT PARTNER 
1.5 BlueHDi 

Pro Standard
76 Cv

Elétrico DieselGasolina

1 000.00

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Em termos de análise quilométrica, o veículo a Diesel é o mais competitivo para todas as 
quilometragens em análise.
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745€
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737€

811€
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466€
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30,000
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40,000

Apesar de não ser a solução mais económica 
a empresa pode ter nos seus objetivos a 
redução da pegada de carbono e a opção por 
veículos comerciais Elétricos terá poupanças 
até 3,4 t CO2/ano. Contudo, devido ao perfil 
de utilização, os veículos comerciais Elétricos 
ainda não são uma solução para muitas 
empresas.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Gasolina 173

Diesel 110

Elétrico 0 emissões

Diesel3.3

Gasolina5.19

Elétrico0 emissões
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O segmento das empresas Corporate Large é 
onde encontramos uma menor oportunidade dos 
modelos eletrificados, isto por existir uma maior 
elasticidade de desconto entre veículos elétricos e 
veículos a combustão, se tivermos como termo de 
comparação as outras tipologias de clientes com 
frotas de menor dimensão. No entanto é claro que 
o veículo elétrico começa agora a ganhar alguma 
maturidade. Se compararmos com a edição do 

ano transato, em que analisámos estes mesmos 
segmentos e quilometragens, verificamos que, 
passado apenas um ano, já existem soluções 100% 
elétricas para todos os segmentos analisados. No 
ano passado a oferta de BEV era mais limitada e 
não existam soluções para três segmentos muito 
relevantes para as frotas: o Pequeno Familiar SUV, 
o Médio Familiar Generalista e o Médio Familiar 
Premium. 

Conclusões

10.000
km/Ano

15.000
km/Ano

20.000
km/Ano

25.000
km/Ano

30.000
km/Ano

35.000
km/Ano

40.000
km/Ano

Utilitário

Pequeno
Familiar SUV

Peq. Familiar
Generalista

Peq. Familiar
Premium

Méd. Familiar
Generalista

Méd. Familiar
Premium

Grande Familiar

Pequeno Furgão

Diesel Gasolina Plug-in Elétrico Híbrido

Corporate Large
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Considerando que os 8 segmentos do nosso 
estudo representam 86% da frota do mercado 
de renting, constatamos que os ganhos de 
competitividade dos veículos elétricos e plug-
in diminuem comparativamente aos outros 
segmentos de empresas. Se tivermos em conta 
a quilometragem mais escolhida pelas empresas 
(30.000 km/ano), juntamente com o peso relativo 
de cada segmento nas frotas, passámos de uma 
situação global de 65% de perfis de utilização em 
que o veículo eletrificado exibe um TCO inferior, 
para os 23% para o segmento Corporate Large, 
concentrado essencialmente nas versões Plug-
in do segmento Médio Familiar, Médio Familiar 
Premium e Grande Familiar. 

Apesar desta elasticidade de descontos entre 
veículos elétricos e a combustão, constatamos 
que a partir dos 35.000 km/ano o veículo 100% 

elétrico apresenta os custos totais de utilização 
inferiores, nos segmentos Utilitário, Pequeno 
Familiar Generalista e Pequeno Familiar Premium, 
o que revela uma maior aproximação desta 
motorização. Face à ofensiva de elétricos que 
se espera em 2020, não é de descurar que os 
gestores de frota analisem em detalhe esta 
motorização para as suas frotas.

De destacar também a competitividade da 
motorização a Gasolina, no segmento utilitário, 
sendo que até aqui o Diesel dominava este 
segmento.  

Quanto ao Diesel, continua a ter o seu espaço e 
nos segmentos dos Comerciais, Pequeno Familiar 
e Pequeno Familiar SUV, continua a ser a melhor 
opção para a maioria das quilometragens 
analisadas.





2|    Análise do TCO e
 emissões de CO2
 por segmento

    Pequenas e médias    
    empresas
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Utilitário

Se tivermos por base o segmento Corporate 
Medium, as conclusões para as PME são 
idênticas. O segmento utilitário é um dos mais 
relevantes para o mercado de frotas, e como 
seria de esperar este segmento conta com uma 
opção 100% elétrica em substituição dos veículos 
a combustível. No entanto, ainda não existe 
uma oferta de modelos híbridos plug-in. Ao nível 
do TCO, observa-se que o modelo elétrico já é 
o mais competitivo para a quilometragem de 
referência (48 meses | 30.000km/ano), com uma 
diferença de 5% e 7% face aos modelos gasolina 
e híbrido, respetivamente, mas as diferenças no 
segmento não são muito significativas, sendo no 
máximo de 9% comparando o modelo elétrico 

Da análise quilométrica, observa-se que o 
modelo a gasolina é mais competitivo para 
uma quilometragem entre 10.000 e 25.000 
km/ano; o modelo elétrico é a melhor opção 

com o modelo Diesel. No caso do modelo 
elétrico, apesar do custo de aquisição ser mais 
elevado, o seu valor é compensado pelo menor 
custo energético a par de menos encargos com 
impostos por via do benefício fiscal em vigor 
para estes veículos.

Como a diferença é pouco significativa 
recomenda-se que se analise qual das opções 
se adequa melhor ao perfil da sua frota, porque 
poderá existir a hipótese de redução de valores 
de aquisição por parte das marcas (descontos 
especiais), podendo por esta via aumentar a 
competitividade dos modelos a combustão.

para quilometragens acima de 25.000 
km/ano. Este modelo elétrico tem uma 
autonomia anunciada de 400 km sendo o 
real efetivo de 280 km a 300 km.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos
605,92

636,59 657,47

RENAULT ZOE
Ze 40 109 Cv

0

200.00

400.00

600.00

800.00

RENAULT CLIO
V 1.0 SCe Zen

75 Cv

SEAT IBIZA
1.6 TDI

Reference
95 Cv

TOYOTA YARIS
1.5 HSD Active

100 Cv

Elétrico Gasolina Diesel Híbrido (G)

650,29

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Plug-In

Gasolina

Elétrico 0 emissões

Não Disponível

124

Híbrido 108

Diesel 114
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Relativamente às emissões de CO2, o modelo a 
Gasolina tem um fator de emissão superior aos 
restantes modelos em análise, mas no caso 
de uma empresa optar pela solução elétrica, 
estima-se que possa ter uma poupança anual 
nas suas emissões até 3,72 t CO2. 

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

Plug-In

Gasolina

Elétrico 0 emissões

Não Disponível

124

Híbrido 108

Diesel 114

Plug-In

Híbrido

Gasolina

Elétrico0 emissões

Não Disponível

3.24

3.72

Diesel3.42

  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          
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Pequeno familiar SUV 

Este é um dos segmentos onde os construtores 
automóveis mais têm investido e como resultado 
disso apostam não só em novos modelos como 
também na diversificação de motorizações, 
pelo que para este segmento já existem versões 
plug-In e 100% elétricas. Se verificarmos a 
competitividade económica, o veículo 100% 
elétrico ainda está longe, com os custos a terem 
uma diferença de cerca de 19% face ao Diesel, 
que para a quilometragem de referência, é o que 

Com base na análise do TCO mensal para as 
diferentes quilometragens, observa-se que a 
versão gasolina é a opção mais vantajosa para 
quilometragens inferiores a 20.000Km/ano e 

se encontra mais competitivo, seguido de muito 
perto pelas versões plug-in e gasolina com 
incrementos de TCO na ordem dos 5%.

A menor elasticidade de desconto (PME) para as 
versões a combustão, colocam neste segmento 
uma aproximação das versões elétricas ao 
modelo Diesel que é o mais competitivo também 
para o segmento Corporate Medium.

a partir desse ponto o Diesel é a opção mais 
económica, a motorização plug-In também se 
encontram muito perto especialmente face ao 
veículo a gasolina.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

937,16
1 008,51

825,17

HYUNDAI KAUAI
EV 64kwh

Premium 204 Cv

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1.000.00

KIA NIRO  1.6 GDi
HEV EX 141 Cv

KIA NIRO  1.6 GDi
PHEV EX 141 Cv

NISSAN QASHQAI
1.5 dCi Acenta

115 Cv

788,57

SEAT ATECA 1.0 TSI
Reference

115 Cv

812,77

Elétrico Híbrido (G) GasolinaDieselPlug-In (G)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Híbrido

Plug-In

Gasolina

110

153

Diesel 138

31

Elétrico 0 emissões
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  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          

Eléctrico

Gasolina
Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
450€

650€

850€

1 050€

1 250€

Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

TCO Mensal

Eléctrico Híbrido (G) Plug-In (G) Diesel Gasolina

10,000

Quilometragem
anual

15,000

776€

815€

855€

896€

937€

979€

1.021€

696€

773€

849€

929€

1.009€

1.096€

1.186€

599€

646€

704€

765€

825€

892€

962€

576€

628€

679€

734€

789€

846€

903€

529€

601€

673€

743€

813€

882€

953€

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Tendo em conta que o modelo Diesel apresenta 
um TCO mais competitivo, se a empresa optar 
por um veículo 100% elétrico em detrimento do 
veículo a Diesel para 30.000km, estima-se que 
a empresa possa ter uma poupança anual de 
4,14 t CO2.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

Híbrido

Plug-In

Gasolina

110

153

Diesel 138

31

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

Plug-In

3.3

4.59

Diesel4.14

0,930,93

Elétrico0 emissões
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Pequeno Familiar 

Ao contrario das empresas Corporate Medium 
onde existia um equilíbrio das soluções elétrica, 
Diesel e gasolina, para as PME a motorização 
elétrica apresenta uma maior competitividade, 
essencialmente pela menor diferença de 
descontos do veículo elétrico face as de 
combustão.

Resumindo, o veículo elétrico é o mais 
competitivo para a quilometragem de referência, 
com uma diferença de 14% face ao modelo a 
Diesel. A opção a gasolina tem uma diferença 

por acréscimo de 21% no TCO mensal face à 
solução elétrica, enquanto que os modelos 
plug-in e hibrido têm diferenças de 40% e 59%, 
respetivamente. O TCO para o veículo elétrico 
tem vindo a ganhar competitividade face aos 
motores de combustão apesar do custo de 
locação elevado, beneficia de menos encargos 
fiscais e dos menores custos de exploração e 
energia, de referir que para este segmento ainda 
não existem veículos elétricos na opção carrinha 
o que poderá ser um entrave para condutores 
que têm a necessidade dessa tipologia.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

763,36
718,74

632,44

FORD FOCUS 1.0
EcoBoost Business

100Cv

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1.000.00

RENAULT MEGANE
1.5 Blue dCi Zen

115Cv

NISSAN LEAF
Acenta 150 Cv

VW GOLF GTE
204 Cv

885,55

HYUNDAI IONIQ
GDI Hybrid Tech

141 Cv

1 008,59

Gasolina ElétricoDiesel Plug-In (G) Híbrido (G)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Na análise quilométrica, verifica-se que a 
solução a Diesel é a mais vantajosa até 
aos 35.000 km/ano, e a partir daí o modelo 

elétrico assume os menores custos totais de 
utilização. Para este segmento, o modelo hibrido 
apresenta-se como o menos vantajoso.

Híbrido

Gasolina

105

126

Diesel 116

Plug-In 40

Elétrico 0 emissões



TCO por segmento de empresas Pequenas e médias empresas | 28 

  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          

Eléctrico

Gasolina
Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
400€

600€

800€

1 000€

1 200€

Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

TCO Mensal

Gasolina Diesel Eléctrico Plug-In (G) Híbrido (G)

10,000

Quilometragem
anual

15,000

488€

558€

627€

695€

763€

833€

904€

526€

573€

620€

670€

719€

770€

822€

517€

545€

573€

603€

632€

662€

691€

673€

716€

770€

828€

886€

940€

998€

746€

808€

870€

940€

1.009€

1.076€

1.147€

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Neste segmento, podemos aliar a poupança 
económica a uma poupança de emissões se 
considerarmos o cenário em que uma empresa 
opta pelo Nissan Leaf, um modelo 100% 
elétrico, estima-se que poupe 3,48 t CO2 nas 
suas emissões anuais face a opção Diesel.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

Híbrido

Gasolina

105

126

Diesel 116

Plug-In 40

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

3.15

3.78

Diesel3.48

Plug-In1.2

Elétrico0 emissões
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Pequeno Familiar Premium

As conclusões deste segmento são as mesmas 
que temos para o Corporate Medium, onde se 
verifica para a quilometragem de referência, 
que a versão a Diesel é mais vantajosa. A 
competitividade do modelo Diesel é alavancada 
pelo peso da tributação autónoma, abaixo 
do patamar dos 25.000 € (versão fiscal Audi 

A3), usufruindo assim do escalão mais baixo 
de tributação. O modelo elétrico surge como 
a segunda melhor opção, com uma diferença 
inferior a 6% no TCO mensal face ao modelo a 
Diesel, bem perto está também a opção gasolina 
com uma diferença de apenas 7%.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

785,46 792,26
738,22

BMW i3  
120Ah 170 Cv

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1.000.00

AUDI A3 
SPORTBACK 

30 TFSI 1.0 116 Cv

AUDI A3 
SPORTBACK 

30 TDI 1.6 116 Cv

LEXUS CT
200h Business 

1.8 136 Cv

968.44

BMW SERIE-2 
ACTIVE

 225 i xe 1.5 224 Cv

867,14

Elétrico DieselGasolina Híbrido (G) Plug-In (G)

TCO  Mensal (48 meses/30.000km)

Segundo a análise quilométrica, a solução 
gasolina começa por ser a mais competitiva 
para os 10.000km/ano, acima desta 

quilometragem o veículo Diesel é o mais 
competitivo.
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  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
450€

550€

650€

750€

850€

950€

1.050€

Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

Eléctrico
Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

1.150€

Eléctrico Gasolina Diesel Híbrido (G) Plug-In (G)

10,000

Quilometragem
anual

15,000

637€

670€

703€

744€

785€

828€

870€

536€

598€

661€

727€

792€

857€

925€

545€

593€

640€

689€

738€

790€

841€

698€

764€

830€

900€

968€

1.038€

1.111€

631€

681€

741€

805€

867€

926€

988€

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

No caso de uma empresa optar pelo BMW i3, 
estima-se uma poupança anual de 4,38 t CO2 
face ao Audi A3 a Diesel. No caso de optar pelo 
BMW Serie 2 Plug-in, estima-se uma poupança 
anual de 3,2 t CO2 face ao modelo a Diesel.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Híbrido

Gasolina

108

146

Diesel 134

Plug-In 38

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

3.24

4.38

Diesel4.02

Plug-In1.14

Elétrico0 emissões
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Médio Familiar

Neste segmento as soluções eletrificadas são as 
mais competitivas: a solução 100% Elétrica (Tesla 
Model 3 na versão Standard Range) é a mais 
vantajosa, beneficiando das vantagens fiscais 
específicas, nomeadamente na dedução do 
IVA e isenção da taxa de tributação autónoma, 
bem como o custo energético inferior; mas é 

seguida muito de perto pela solução plug-in 
(4%). O Diesel coloca-se como terceira opção com 
uma diferença de 17%. Já a gasolina fica ainda 
mais distante com diferenças de 23%. A versão 
híbrida do Ford Mondeo é a menos competitiva, 
representando um custo acrescido de 39% face 
ao modelo elétrico.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos 905,88

1 110,83
1 062,02

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1.000.00

1.200.00

940,77

1 259,00

TESLA MODEL3
standardRWD Plus 

238 Cv

OPEL INSIGNIA ST
1.5 T Edition 

140 Cv

PEUGEOT 508 SW
1.5 Blue HDi

Business Line
130 Cv

VW PASSAT 
VARIANT 1.4 TSI

GTE Plug-In
218 Cv

FORD MONDEO
STATION 2.0 HEV

Titanium
187 Cv

Elétrico DieselGasolina Plug-In (G) Híbrido (G)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

A análise quilométrica mostra-nos que o veículo 
Elétrico é o mais competitivo para este segmento, 
exceto para quilometragens inferiores aos 

20.000 km/ano, onde a versão plug-In está mais 
competitiva.

Híbrido

Gasolina

126

144

Diesel 130

Plug-In 33

Elétrico 0 emissões
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  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          

Eléctrico

Gasolina
Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

450€

650€

850€

1.050€

1.250€

1.450€

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

1.450€

Eléctrico Gasolina Diesel Plug-In (G) Híbrido (G)

10,000

Quilometragem
anual

15,000

741€

781€

722€

864€

906€

948€

991€

721€

818€

916€

1.014€

1.111€

1.210€

1.312€

793€

859€

925€

994€

1.062€

1.137€

1.212€

714€

760€

818€

880€

941€

999€

1 061€

911€

997€

1.082€

1.171€

1.259€

1.350€

1.445€

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Conforme anteriormente identificado, o 
modelo Elétrico é aquele com o TCO mais 
competitivo comparativamente aos restantes 
modelos analisados para este segmento. No 
caso de uma empresa considerar adquirir este 
modelo também terá vantagens em termos 
de emissões de CO2, sendo que se estima 
uma poupança anual de 3,78 t CO2 face ao 
modelo a Diesel e de 4,32 t CO2 face ao modelo 
gasolina.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Híbrido

Gasolina

126

144

Diesel 130

Plug-In 33

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

3.78

4.32

Diesel3.9

Plug-In0.99

Elétrico0 emissões
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Médio Familiar Premium  

Também para as PME as opções Elétrica 
e plug-In (+1%) são as mais competitivas 
comparativamente a todas as outras soluções 
em análise para este segmento. Esta vantagem 
competitiva é justificada pelos benefícios fiscais 
em vigor para estes veículos – os impostos 
representam somente 3% do TCO para o veículo 

100% elétrico e de 20% para o modelo plug-
in, quando a mesma rubrica representa mais 
de 35% do TCO para os restantes modelos. O 
modelo hibrido é a opção menos vantajosa, 
representando um acréscimo no TCO mensal de 
39% face ao modelo Elétrico.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

1 284,74

1 063,14

1 422,94

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1.000.00

1.200.00

1.400.00

1 477,76

1 075,89

MERCEDES CLASSE C 
STATION 220 d

 194 Cv

TESLA MODEL3 
Long-Range 
Dual Motor 

351 Cv

VOLVO V60 
2.0 T4
190 Cv

LEXUS IS300h 
Business 2.5 

223 Cv

MERCEDES CLASSE C 
STATION 300 de 
Avantgarde 2.0 

306 Cv

Diesel GasolinaElétrico Híbrido (G) Plug-In (G)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Quando se analisa o comportamento 
quilométrico, as versões plug-in e elétrica 
são as mais competitivas em todas as 
quilometragens, ficando o gráfico dividido 
em duas partes: abaixo de 30.000 Km/
ano em que o plug-in é mais económico, 

e acima de 30.000Km/ano onde o elétrico 
surge como a solução a adotar. Quanto às 
outras motorizações ficam longe das versões 
elétricas com diferenças de pelo menos 20% 
face à melhor solução.
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  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          

Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

650€

850€

1 050€

1.250€

1.450€

1.650€

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

1.850€

Diesel Eléctrico Gasolina Híbrido (G) Plug-In (G)

10,000

Quilometragem
anual

15,000

983€

1.058€

1.133€

1.209€

1.285€

1.366€

1.447€

885€

928€

972€

1.018€

1.063€

1.109€

1.155€

941€

1.061€

1.181€

1.302€

1.423€

1.547€

1.675€

1.093€

1.186€

1.280€

1.379€

1.478€

1.580€

1.687€

830€

882€

946€

1.011€

1.076€

1.145€

1.241€

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

No caso de uma empresa optar pelo Tesla 
Model 3 Long Range estima-se que tenha 
uma poupança anual nas suas emissões 
de 4,41 t CO2 face ao Mercedes Classe C a 
Diesel e de aproximadamente 5,16 t CO2 em 
relação ao Volvo V60 versão gasolina.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Híbrido

Gasolina

131

172

Diesel 147

Plug-In 32

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

3.93

5.16

Diesel4.41

Plug-In0.96

Elétrico0 emissões
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Grande Familiar Premium 

Neste segmento e para a quilometragem de 
referência, o modelo plug-in é o mais competitivo, 
seguido do modelo Diesel e do hibrido, 
representando um acréscimo de 16% e 17% no 
TCO mensal respetivamente. O modelo plug-in 
beneficia da fiscalidade verde, reduzindo-se o 
TCO para esta solução via impostos – 19% do 
TCO, sendo os veículos a combustão tributados 

no escalão de 35% de tributação autónoma e 
a versão plug-in no escalão do 17,5%. A solução 
elétrica neste segmento representa um custo 
acrescido de 36% face à solução plug-in, sendo 
esta a solução menos vantajosa da análise, 
devido essencialmente ao elevado custo de 
aquisição do modelo analisado.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos
1 699 1 681

1 446

0

500.00

1.000.00

1.500.00

2.000.00

1 465

1 250

TESLA MODELS100 
100 kWh Long Range 

AWD .0
560 Cv

BMW SERIE-5 
TOURING 520 i
 Auto 2.0 184 Cv

VOLVO V90 2.0 
D4 Momentum Plus 

Geartroni 2.0 
190 Cv

BMW SERIE-5 
TOURING 520 

d Auto 2.0 190 Cv

MERCEDES CLASSE E 
STATIO 300 

de Avantgarde 2.0 
306 Cv

Elétrico DieselGasolina Híbrido (D) Plug-In (D)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Analisando as várias quilometragens 
chegamos a conclusão de que a versão 
plug-in é a mais económica face a todas as 

outras motorizações e também para todas as 
quilometragens sob análise.
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  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          

Eléctrico
Gasolina

Diesel
Híbrido (G)

Plug-In

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
650€

1 150€

1 650€

2 150€

Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

Eléctrico Gasolina Diesel Híbrido (D) Plug-In (D)

10,000

Quilometragem
anual

15,000

1.457€

1.516€

1.576€

1.638€

1.699€

1.760€

1.823€

1.163€

1.292€

1.421€

1.552€

1.681€

1.809€

1.944€

1.076€

1.163€

1.258€

1.352€

1.446€

1.547€

1.649€

1.141€

1.221€

1.301€

1.383€

1.465€

1.555€

1.645€

982€

1.038€

1.108€

1.179€

1.250€

1.327€

1.404€

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Relativamente às emissões poluentes, 
num cenário em que a empresa opta 
por adquirir o modelo plug-in que é o 
economicamente mais viável, estima-se 
que venha a ter uma poupança anual das 
suas emissões de 3,27  t CO2 face à versão a 
Diesel.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO  Mensal

Híbrido

Gasolina

139

168

Diesel 156

Plug-In 47

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

4.17

5.04

Diesel4.68

Plug-In1.41

Elétrico0 emissões
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Veículos Comerciais

Ainda não existe competitividade para 
outras motorizações no segmento de veículos 
comerciais e assim temos que o resultado da 
solução mais competitiva ser o veículo Diesel 
e com diferenças de 26% face ao veículo 
elétrico, esta diferença é muito alavancada 
por ambas as motorizações terem o mesmo 
enquadramento fiscal e aí penalisar o maior 

custo de aquisição do veículo eléctrico. 
Neste segmento, não está disponível a 
oferta de veículos híbridos e plug-in mas 
está disponivel uma solução gasolina/gás 
natural que ainda se posiciona distante da 
versão Diesel sendo a diferença de 45% para 
o Diesel.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos 697,16

801,05

551,37

PEUGEOT PARTNER 
Eléctrica 

L1 Pro 67 Cv

0

200.00

400.00

600.00

800.00

FIAT DOBLO 
CARGO 

1.4 T-Jet Natural 
Power 3L 1.4 120 Cv

PEUGEOT PARTNER 
1.5 BlueHDi 

Pro Standard
76 Cv

Elétrico DieselGasolina

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Em termos de análise quilométrica, o veículo a Diesel é o mais competitivo para todas as 
quilometragens em análise.
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  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          
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Apesar de não ser a solução mais económica 
a empresa pode ter nos seus objetivos a 
redução da pegada de carbono e a opção por 
veículos comerciais elétricos terá poupanças 
até 3,4 t CO2/ano. Contudo, devido ao perfil 
de utilização, os veículos comerciais elétricos 
ainda não são uma solução para muitas 
empresas.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Gasolina 173

Diesel 110

Elétrico 0 emissões

Diesel3.3

Gasolina5.19

Elétrico0 emissões
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O segmento das PME é onde encontramos uma 
maior oportunidade dos modelos eletrificados, 
isto por existir menor elasticidade de desconto 
entre veículos elétricos e veículos a combustão 
se tivermos como termo de comparação as 
outras tipologias de clientes com frotas de 
maior dimensão. O veículo elétrico começa 
agora a ganhar alguma maturidade. Se 
compararmos com a edição do ano transato, 
em que analisámos estes mesmos segmentos 
e quilometragens, verificamos em primeiro 
lugar que, passado apenas um ano, já existem 
soluções 100% elétricas para todos os segmentos 

analisados, como podemos ver no quadro abaixo; 
no ano passado a oferta de BEV era mais limitada 
e não existam soluções para três segmentos muito 
relevantes para as frotas: o Pequeno Familiar SUV, 
o Médio Familiar Generalista e o Médio Familiar 
Premium. Em segundo lugar, assistimos também 
a um ganho de competitividade assinalável das 
propulsões 100% elétricas em muitos segmentos e 
para vários perfis de quilometragem, em particular 
no segmento dos utilitários, muito alavancado 
pela clara aposta dos Construtores automóveis 
em versões elétricas das suas opções citadinas.

Conclusões

10.000
km/Ano

15.000
km/Ano

20.000
km/Ano

25.000
km/Ano

30.000
km/Ano

35.000
km/Ano

40.000
km/Ano

Utilitário

Pequeno
Familiar SUV

Peq. Familiar
Generalista

Peq. Familiar
Premium

Méd. Familiar
Generalista

Méd. Familiar
Premium

Grande Familiar

Pequeno Furgão

Diesel Gasolina Plug-in Elétrico Híbrido

PME
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Considerando que os 8 segmentos do nosso 
estudo representam 86% da frota do mercado 
de renting, constatamos que os ganhos de 
competitividade dos veículos elétricos e plug-
in aumentaram comparativamente ao estudo 
do ano passado. Se tivermos em conta a 
quilometragem mais escolhida pelas empresas 
(30.000 km/ano), juntamente com o peso relativo 
de cada segmento nas frotas, passámos de uma 
situação de 53% de perfis de utilização em que 
o veículo eletrificado exibia um TCO inferior em 
2018, para os atuais 65% onde isso acontece – um 
acréscimo de 12 p.p. em apenas 1 ano. 

Ainda na quilometragem dos 30.000/ano, de 
destacar o segmento dos Utilitários, em que o 
veículo 100% elétrico passou de modelo menos 
competitivo em 2018 para o mais competitivo 
em 2019, mas também os segmentos Médio 
Familiar Generalista e Médio Familiar Premium, 
que conquistaram quota aos veículos híbridos 

plug-in. De referir ainda que, na análise deste ano, 
a propulsão a Diesel deixa de ser competitiva no 
segmento dos Utilitários, quando no ano passado 
era a mais competitiva em 5 dos 7 perfis de 
utilização considerados. 

No geral, verificamos que o Diesel perdeu quota 
de 2018 para cá, e só não perdeu mais porque a 
análise deste ano coincidiu com lançamentos de 
versões fiscais a Diesel de veículos dos segmentos 
Pequeno Familiar SUV e Pequeno Familiar 
Premium. No ano passado, o segmento dos 
Pequenos Familiar Premium tinha como opções 
mais competitivas as propulsões a gasolina e 
100% elétricas (acima dos 35.000 km/ano). Ou seja, 
confirmamos a tendência de perda de quota do 
Diesel, que cada vez mais se vai tornando um tipo 
de propulsão mais dirigido aos veículos comerciais 
ligeiros, particularmente aos Pequenos Furgões 
objeto da nossa análise. 





3|    Análise do TCO e
 emissões de CO2
 por segmento

    Particulares
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Utilitário

O segmento utilitário é um dos mais relevantes 
para o mercado automóvel, em especial para os 
particulares. Como vimos anteriormente já existe 
solução de veículo 100% elétrico, mas ainda não 
há opção de versão plug-in.

Quando verificamos o custo total de utilização 
(TCO) das várias motorizações, a versão a 
gasolina é aquela que, na quilometragem de 
referência, tem os menores custos de utilização. 
Apesar do incentivo do estado (apoio de 3.000€ 
na aquisição), o veículo elétrico fica ainda com 
diferenças a rondar os 15% face à melhor opção 
a combustão. Esta diferença com certeza que 

Da análise quilométrica, observa-se que 
o modelo a Gasolina é mais competitivo 
para todas as quilometragens, seguido pela 
versão hibrida e Diesel, esta aproximação 
é mais evidente a partir dos 30.000 km/

será colmatada pela competitividade própria 
da indústria. No entanto, à imagem do que 
acontece para as empresas, seria de esperar 
uma forma de incentivo governamental, 
como por exemplo um regime especial de IVA 
(escalonado por valores de aquisição, ou mesmo 
0% para este segmento), que tornaria a solução 
elétrica com menores custos de utilização.

A solução hibrida a gasolina é a solução em 
termos de rácio custo/ambiente, se apresenta 
como melhor opção, visto que apresenta apenas 
4% de diferença em custos e representa um fator 
de emissões 13% inferior a gasolina. 

ano. O modelo Elétrico apresenta-se como 
a pior opção económica e como referência 
este modelo já apresenta uma autonomia 
anunciada de 400 km sendo o real efetivo de 
280 km a 300 km.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos 704,32

614,49
670,30

RENAULT ZOE
Ze 40 109 Cv

0

200.00

400.00

600.00

800.00

RENAULT CLIO
V 1.0 SCe Zen

75 Cv

SEAT IBIZA
1.6 TDI

Reference
95 Cv

TOYOTA YARIS
1.5 HSD Active

100 Cv

Elétrico Gasolina Diesel Híbrido (G)

640,58

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Plug-In

Gasolina

Elétrico 0 emissões

Não Disponível

124

Híbrido 108

Diesel 114
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Relativamente às emissões de CO2, o modelo a 
Gasolina tem um fator de emissão superior aos 
restantes modelos em análise, mas no caso 
de uma empresa optar pela solução elétrica, 
estima-se que possa ter uma poupança anual 
nas suas emissões até 3,72 t CO2. 

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

Plug-In

Gasolina

Elétrico 0 emissões

Não Disponível

124

Híbrido 108

Diesel 114

Plug-In

Híbrido

Gasolina

Elétrico0 emissões

Não Disponível

3.24

3.72

Diesel3.42

  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          



Pequeno familiar SUV 

Este é um dos segmentos onde os construtores 
automóveis mais têm investido e como resultado 
disso apostam não só em novos modelos como 
também na diversificação de motorizações, pelo 
que para este segmento já existem versões Plug-
In e 100% elétricas. No comparativo, o veículo 
100% elétrico permanece distante em termos de 
competitividade, com os custos de utilização a 

Com base na análise do TCO mensal para as 
diferentes quilometragens, observa-se que a 
versão gasolina é a opção a considerar para 
quilometragens até 10.000Km/ano e a partir 

terem uma diferença de cerca de 41% face ao 
Diesel, que para a quilometragem de referência, 
é a motorização mais vantajosa, seguida 
de muito perto pela versão a gasolina (10% 
diferença). Um pouco mais distante encontram-
se as versões plug-in e hibridas com incrementos 
de TCO na ordem dos 29% e 21% respetivamente.

desse ponto o Diesel é a opção mais económica, 
e vai se afastando da gasolina devido ao preço 
e consumo do Diesel ser inferior.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

1 076,09

925,83

987,60

HYUNDAI KAUAI
EV 64kwh

Premium 204 Cv

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1.000.00

KIA NIRO  1.6 GDi
HEV EX 141 Cv

KIA NIRO  1.6 GDi
PHEV EX 141 Cv

NISSAN QASHQAI
1.5 dCi Acenta

115 Cv

764,34

SEAT ATECA 1.0 TSI
Reference

115 Cv

843,89

Elétrico Híbrido (G) GasolinaDieselPlug-In (G)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Híbrido

Plug-In

Gasolina

110

153

Diesel 138

31

Elétrico 0 emissões
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  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          
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Tendo em conta que o modelo Diesel apresenta 
um TCO mais competitivo, se a empresa optar 
por um veículo 100% elétrico em detrimento do 
veículo a Diesel para 30.000km, estima-se que 
a empresa possa ter uma poupança anual de 
4,14 t CO2.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

Híbrido

Plug-In

Gasolina

110

153

Diesel 138

31

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

Plug-In

3.3

4.59

Diesel4.14

0,930,93

Elétrico0 emissões
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Pequeno Familiar 

Neste segmento, ao contrário do que acontece 
nas empresas, o elétrico não é a opção com 
menores custos, mas na quilometragem de 
referência apresenta-se como a segunda melhor 
opção, com diferenças de 8% para o modelo 
Diesel. A opção a Gasolina tem uma diferença 
por acréscimo de 13% no TCO mensal face 
à solução Diesel, enquanto que os modelos 
Plug-In e hibrido têm diferenças de 22% e 54%, 
respetivamente. Tal como referido no segmento 

utilitário, os incentivos dados revelam-se curtos 
também para os Pequenos Familiares. Apesar 
de reconhecermos que o modelo 100% elétrico 
em análise já apresenta um preço de aquisição 
mais próximo do preço dos seus congéneres, 
mesmo assim calculámos uma diferença de 
quase 60 euros mensais. Um incentivo em sede 
de IVA poderia ajudar a solução elétrica a ter 
menores custos de utilização e maior procura dos 
consumidores.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

796,53
706,50

765,42

FORD FOCUS 1.0
EcoBoost Business

100Cv

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1.000.00

RENAULT MEGANE
1.5 Blue dCi Zen

115Cv

NISSAN LEAF
Acenta 150 Cv

VW GOLF GTE
204 Cv

1 087,63

HYUNDAI IONIQ
GDI Hybrid Tech

141 Cv

862,22

Gasolina ElétricoDiesel Plug-In (G) Híbrido (G)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Na análise quilométrica, verifica-se que a 
solução a Diesel é a mais vantajosa em todas 
as quilometragens, havendo uma aproximação 

do veículo elétrico para quilometragens mais 
altas. Para este segmento, o modelo Plug-In 
apresenta-se como o menos vantajoso. Híbrido

Gasolina

105

126

Diesel 116

Plug-In 40

Elétrico 0 emissões
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  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          
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Tendo em conta que o modelo Diesel apresenta 
um TCO mais competitivo, se a empresa optar 
por um veículo 100% elétrico em detrimento do 
veículo a Diesel para 30.000km, estima-se que 
a empresa possa ter uma poupança anual de 
3,48 t CO2.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

Híbrido

Gasolina

105

126

Diesel 116

Plug-In 40

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

3.15

3.78

Diesel3.48

Plug-In1.2

Elétrico0 emissões
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Pequeno Familiar Premium

Neste segmento e para a quilometragem de 
referência, verifica-se que a versão a elétrica é 
mais vantajosa. Neste caso e como estamos a 
falar de veículos com valores de investimento 
idênticos, o incentivo do estado é suficiente 

para colocar o modelo elétrico com o menor 
TCO, seguido quase em igualdade com a versão 
hibrida (+1%), versão gasolina (+3%) e versão 
Diesel (+7%), portanto um grande equilíbrio entre 
estas quatro opções.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

840,60
866,29 897,56

BMW i3  
120Ah 170 Cv

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1.000.00

AUDI A3 
SPORTBACK 

30 TFSI 1.0 116 Cv

AUDI A3 
SPORTBACK 

30 TDI 1.6 116 Cv

LEXUS CT
200h Business 

1.8 136 Cv

850.87

BMW SERIE-2 
ACTIVE

 225 i xe 1.5 224 Cv

994,94

Elétrico DieselGasolina Híbrido (G) Plug-In (G)

TCO  Mensal (48 meses/30.000km)

Segundo a análise quilométrica, verificamos 
também um grande equilíbrio, estando 
abaixo dos 25.000 km/ano os modelos 

hibrido e gasolina com melhor TCO e a partir 
daí a solução elétrica.
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  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          
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No caso de uma empresa optar pelo BMW i3, 
estima-se uma poupança anual de 4,38 t CO2 
face ao Audi A3 a Diesel. No caso de optar pelo 
BMW Serie 2 Plug-in, estima-se uma poupança 
anual de 3,2 t CO2 face ao modelo a Diesel.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Híbrido

Gasolina

108

146

Diesel 134

Plug-In 38

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

3.24

4.38

Diesel4.02

Plug-In1.14

Elétrico0 emissões
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Médio Familiar

Neste segmento, a solução Diesel é a mais 
vantajosa, mas este é um dos segmentos onde 
existe maior equilíbrio, estando a versão com o 
pior TCO (hibrido) com uma diferença de apenas 
17%. Os restantes aproximam-se mais, estando o 
Plug-In com +10%, o elétrico com +5% e a versão 
gasolina a apenas 2%.

Tal como referido para os utilitários e pequeno 
familiar, um regime especial de IVA (0%) como 
existe para as empresas colocaria o modelo 
elétrico no topo das opções mais económicas.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

1 018,72 987,78 973,09

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1.000.00

1.200.00

1 082,59
1 135,29

TESLA MODEL3
standardRWD Plus 

238 Cv

OPEL INSIGNIA ST
1.5 T Edition 

140 Cv

PEUGEOT 508 SW
1.5 Blue HDi

Business Line
130 Cv

VW PASSAT 
VARIANT 1.4 TSI

GTE Plug-In
218 Cv

FORD MONDEO
STATION 2.0 HEV

Titanium
187 Cv

Elétrico DieselGasolina Plug-In (G) Híbrido (G)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

A análise quilométrica mostra-nos que o veículo 
Diesel é o mais competitivo para este segmento, 
exceto para quilometragem entre os 10.000 e os 
25.000 km/ano, onde a versão Gasolina está mais 

competitiva, o gráfico também nos mostra a 
versão elétrica a partir dos 30.000kms/ano como 
uma opção alternativa ao Diesel.

Híbrido

Gasolina

126

144

Diesel 130

Plug-In 33

Elétrico 0 emissões
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  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          
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No caso de um particular considerar adquirir 
o modelo elétrico terá vantagens em termos 
de emissões de CO2, sendo que se estima 
uma poupança anual de 3,78 t CO2 face ao 
modelo a Diesel e de 4,32 t CO2 face ao modelo 
Gasolina.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Híbrido

Gasolina

126

144

Diesel 130

Plug-In 33

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

3.78

4.32

Diesel3.9

Plug-In0.99

Elétrico0 emissões
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Médio Familiar Premium  

Este segmento é dominado pela opção Diesel 
e Gasolina que distam na quilometragem de 
referencia apenas em um ponto percentual. Em 
média, as outras três opções apresentam uma 
diferença de 10%, pelo que poderá ser também 
uma opção a considerar na escolha, pois uma 
decisão poderá variar com o desconto atribuído 

por cada marca automóvel. Mais uma vez se 
verifica que os apoios do estado são insuficientes 
para se conseguir a paridade entre elétricos 
e combustão, pelo que uma revisão destes 
apoios aumentaria a competitividade entre 
motorizações.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

1 104,64

1 208,17

1 090,40

0

200.00

400.00

600.00

800.00

1.000.00

1.200.00

1.400.00

1 221,84 1 183,95

MERCEDES CLASSE C 
STATION 220 d

 194 Cv

TESLA MODEL3 
Long-Range 
Dual Motor 

351 Cv

VOLVO V60 
2.0 T4
190 Cv

LEXUS IS300h 
Business 2.5 

223 Cv

MERCEDES CLASSE C 
STATION 300 de 
Avantgarde 2.0 

306 Cv

Diesel GasolinaElétrico Híbrido (G) Plug-In (G)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Quando se analisa o comportamento 
quilométrico, as versões gasolina e Diesel 
são as mais competitivas em todas as 
quilometragens, ficando o gráfico dividido 

em duas partes: abaixo de 30.000 Km/ano 
em que a Gasolina é a motorização mais 
económica, e acima de 30.000Km/ano onde 
o Diesel surge como a solução a adotar. 

Híbrido

Gasolina

131

172

Diesel 147

Plug-In 32

Elétrico 0 emissões
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  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

650€

850€

1,050€

1,250€

1,450€

Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

Eléctrico
Gasolina
Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

Diesel Eléctrico Gasolina Híbrido (G) Plug-In (G)

10,000

Quilometragem
anual

15,000

878€

934€

990€

1.047€

1.105€

1.165€

1.226€

1.013€

1.061€

1.109€

1.159€

1.208€

1.258€

1.309€

730€

819€

909€

1.000€

1.090€

1.183€

1.279€

932€

1.002€

1.073€

1.148€

1.222€

1.299€

1.380€

961€

1.009€

1.067€

1.125€

1.184€

1.247€

1.310€

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

No caso de uma empresa optar pelo Tesla 
Model 3 Long Range estima-se que tenha 
uma poupança anual nas suas emissões 
de 4,41 t CO2 face ao Mercedes Classe C a 
Diesel e de aproximadamente 5,16 t CO2 em 
relação ao Volvo V60 versão gasolina.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Híbrido

Gasolina

131

172

Diesel 147

Plug-In 32

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

3.93

5.16

Diesel4.41

Plug-In0.96

Elétrico0 emissões
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Grande Familiar Premium 

Neste segmento e para a quilometragem de 
referência, o modelo Diesel é o mais competitivo, 
seguido do modelo hibrido Diesel com uma 
diferença de apenas 2%. As outras opções 

apresentam diferenças muitos grandes, estando 
o elétrico como pior opção em termos de custos 
com uma diferença de 58%, muito alavancado 
pelo preço de aquisição do Tesla Model S.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

1 773 

1 359

1 120

0

500.00

1.000.00

1.500.00

2.000.00

1 143

1 404

TESLA MODELS100 
100 kWh Long Range 

AWD .0
560 Cv

BMW SERIE-5 
TOURING 520 i
 Auto 2.0 184 Cv

VOLVO V90 2.0 
D4 Momentum Plus 

Geartroni 2.0 
190 Cv

BMW SERIE-5 
TOURING 520 

d Auto 2.0 190 Cv

MERCEDES CLASSE E 
STATIO 300 

de Avantgarde 2.0 
306 Cv

Elétrico DieselGasolina Híbrido (D) Plug-In (D)

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Analisando as várias quilometragens 
chegamos a conclusão de que a versão 
Diesel e hibrida são as mais económicas face 

a todas as outras motorizações e também 
para todas as quilometragens sob análise.
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  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
650€

850€

1.050€

1.250€

1.450€

1.650€

1.850€

2.050€

Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

Eléctrico

Gasolina

Diesel

Híbrido (G)

Plug-In

Eléctrico Gasolina Diesel Híbrido (D) Plug-In (D)

10,000

Quilometragem
anual

15,000

1.526€

1.587€

1.647€

1.711€

1.773€

1.836€

1.900€

971€

1.067€

1.164€

1.262€

1.359€

1.455€

1.556€

840€

908€

977€

1.048€

1.120€

1.196€

1.273€

899€

959€

1.019€

1.081€

1.143€

1.211€

1.278€

1.160€

1.211€

1.275€

1.339€

1.404€

1.474€

1.544€

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Relativamente às emissões poluentes, 
num cenário em que a empresa opta por 
adquirir o modelo elétrico, estima-se que 
venha a ter uma poupança anual das 
suas emissões de 4,7  t CO2 face à versão a 
Diesel.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO  Mensal

Híbrido

Gasolina

139

168

Diesel 156

Plug-In 47

Elétrico 0 emissões

Híbrido

Gasolina

4.17

5.04

Diesel4.68

Plug-In1.41

Elétrico0 emissões

TCO por segmento de empresas Particular | 56 



Veículos Comerciais

O resultado de termos o veículo Diesel 
como solução mais competiva neste 
segmento e com diferenças de 17% face ao 
veículo elétrico, acontece pelo maior custo 
de aquisição do veículo eléctrico. Neste 

segmento, não existe oferta de veículos 
híbridos e plug-in mas está disponivel uma 
solução Gasolina/Gás Natural que ainda 
se posiciona distante da versão Diesel, com 
uma diferença de 28%.

Custos de Locação

Custos de Exploração

Energia

Impostos

903,72

992,26

774,63

PEUGEOT PARTNER 
Eléctrica 

L1 Pro 67 Cv

0

200.00

400.00

600.00

800.00

FIAT DOBLO 
CARGO 

1.4 T-Jet Natural 
Power 3L 1.4 120 Cv

PEUGEOT PARTNER 
1.5 BlueHDi 

Pro Standard
76 Cv

Elétrico DieselGasolina

1 000.00

TCO Mensal (48 meses/30.000km)

Em termos de análise quilométrica, o veículo a Diesel é o mais competitivo para todas as 
quilometragens em análise.
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  Emissões CO2 (g CO2 /Km)                          Emissões CO2 (t CO2/ano)                          

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

Eléctrico

Gasolina

Diesel Eléctrico

Gasolina

Diesel

300€

500€

700€

900€

1,100€

1,300€

Eléctrico Gasolina Diesel

10,000

Quilometragem
anual

15,000

748€

785€

823€

864€

904€

946€

989€

672€

751€

830€

911€

992€

1.074€

1.156€

578€

626€

674€

724€

775€

825€

876€

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Apesar de não ser a solução mais económica, 
pode ter nos seus objetivos a redução da 
pegada de carbono e a opção por veículos 
comerciais Elétricos terá poupanças até 
3,4 t CO2/ano. Contudo, devido ao perfil de 
utilização, os veículos comerciais Elétricos 
ainda não são uma solução para muitos dos 
perfis de utilização.

Detalhe TCO por motorização e quilometragem anual:

TCO Mensal

Gasolina 173

Diesel 110

Elétrico 0 emissões

Diesel3.3

Gasolina5.19

Elétrico0 emissões
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Também para os particulares, assistimos a uma 
ofensiva elétrica, que começa agora a ganhar 
algum momentum. Já existem soluções 100% 
elétricas para todos os segmentos analisados, 
como podemos ver no quadro abaixo. No ano 
passado a oferta de BEV era mais limitada e não 
existam soluções para três segmentos: o Pequeno 
Familiar SUV, o Médio Familiar Generalista e o 
Médio Familiar Premium. 

Como verificámos ao longo do detalhe dos 
segmentos, o incentivo dado pelo estado não é 
suficiente para que o veículo elétrico seja uma 
opção para um comprador particular, ao contrário 
do que acontece nas empresas, em que o pacote 
de benefícios coloca esta motorização como uma 
opção economicamente válida. 

Esta diferença ainda se vê mais agravada se 
na nossa análise diluíssemos o incentivo de 3 
milhões de euros para as primeiras 800 a 1.100 
unidades 100% elétricas (consoante haja mais 
registos de pessoas singulares ou coletivas) pelo 

total de vendas no mercado português: ou seja, 
considerando que em Portugal se venderam 
cerca de 4.100 BEV em 2018, isto significaria que 
em média só poderíamos considerar 730 euros de 
incentivo por registo, o que resultaria num TCO 
para os 100% elétricos ainda mais penalizado do 
que aquele que foi aqui apresentado. 

Em especial nos segmentos utilitário, pequeno 
familiar e médio familiar, segmentos mais 
vendidos no mercado nacional, a existência de um 
incentivo em sede de IVA, como acontece para as 
empresas, poderia aumentar a competitividade 
das versões elétricas, gerar maior procura pelas 
versões menos poluentes e acelerar a captura 
de gases de feito estufa, que todos os anos são 
lançados para a atmosfera. Estamos em crer 
que estes incentivos não teriam necessidade de 
vigorar durante muito tempo, já que a paridade 
de custos dos veículos elétricos em relação aos 
veículos a combustão está prevista acontecer 
entre 2022 (para os especialistas mais otimistas) e 
2025, o mais tardar.

Conclusões

10.000
km/Ano

15.000
km/Ano

20.000
km/Ano

25.000
km/Ano

30.000
km/Ano

35.000
km/Ano

40.000
km/Ano

Utilitário

Pequeno
Familiar SUV

Peq. Familiar
Generalista

Peq. Familiar
Premium

Méd. Familiar
Generalista

Méd. Familiar
Premium

Grande Familiar

Pequeno Furgão

Diesel Gasolina Plug-in Elétrico Híbrido

Particular
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Considerando que os 8 segmentos do nosso 
estudo, apenas o segmento Pequeno Familiar 
Premium coloca o modelo elétrico como opção 
economicamente viável, sendo que o quadro é 
dominado pelas motorizações Diesel e Gasolina.

A motorização gasolina tem uma maior 
competitividade nas quilometragens mais baixas 
e em especial no segmento dos utilitários onde é a 
solução para todas as quilometragens.

A versão Diesel tem representação em todos os 
segmentos com exceção do pequeno familiar 
premium: a maturidade do modelo deste 

segmento permite um preço de aquisição mais 
competitivo e uma maior valorização do seu 
residual para o mercado de veículos usados.

De referir ainda que os modelos plug-in não 
conseguem ser competitivos em nenhum 
segmento e quilometragem. Um maior apoio 
por parte do estado poderia aumentar a 
competitividade desta motorização, que 
comparando com uma versão Diesel ou Gasolina, 
apresenta uma redução de mais de 70% das 
emissões de CO2.

TCO por segmento de empresas Particular | 60 



LeasePlan Portugal

Lisboa
Lagoas Park, Edifício 6
2740-244 Porto Salvo Lisboa

Porto
Edifício Burgo Av. da Boavista, 18377 7.ºandar - Sala7.1
4100-133 Porto

T. 800 20 42 98 | E. consultoria@leaseplan.com leaseplan.com


