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Car Cost Index 2021

Bem-vindo à 6ª edição do LeasePlan Car Cost

Index: uma análise abrangente do custo total de 

propriedade de um veículo (TCO) em 22 países 

europeus, desde o segmento utilitário SUV ao 

segmento executivo.

O Car Cost Index tem em consideração os 

vários custos envolvidos na propriedade de um 

veículo em cada país, incluindo 

energia/combustível, depreciação, impostos, 

seguro e manutenção.

Na edição de 2021, é efetuada a média de 

custos dos primeiros quatro anos de 

propriedade, pressupondo uma quilometragem 

anual de 30.000 km.



Principais conclusões: 

Veículos elétricos mais acessíveis do que nunca na Europa 

A Polónia é o país onde é mais económico conduzir 

um veículo a gasolina, enquanto a Grécia é o país 

onde é mais económico conduzir um veículo a 

gasóleo

Os veículos elétricos no segmento médio familiar 

premium (D2) são competitivos em termos de custos 

em relação aos modelos a gasolina e a gasóleo em 

17 países europeus, enquanto que os veículos 

elétricos no segmento pequeno familiar (C1) têm 

custos mais competitivos em 14 países 

O Volkswagen ID.3 tem um custo total de 

propriedade (TCO) inferior relativamente ao 

Volkswagen Golf — um popular veículo de frotas 

— em 12 países europeus

Em relação ao PIB, o custo total de propriedade 

é mais elevado para os condutores na Suíça e 

em Portugal, sendo mais reduzido para os 

condutores na Dinamarca e Alemanha

O custo médio mensal de conduzir um veículo 

varia bastante na Europa: de 743 € por mês na 

Grécia a 1.138 € por mês na Suíça

02
LeasePlan Car Cost Index 2021

02



Em 2021, é mais dispendioso conduzir um veículo na Suíça

e mais económico na Grécia

Os dados têm por base vários 

segmentos de veículos e tipos de 

combustível.

O TCO tem em consideração os 

vários custos envolvidos na 

propriedade de um veículo em cada 

país, incluindo energia/combustível, 

depreciação, impostos, seguro e 

manutenção.

O custo de conduzir um veículo é 

relativamente elevado no Norte da 

Europa. Por exemplo, Noruega, 

Países Baixos e Suíça

Nos países da Europa de Leste, o 

custo para os condutores é 

relativamente reduzido.

*PIB (PPC): Produto interno bruto com base na paridade do poder de compra (data.worldbank.org)

País
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Custo totalmente competitivo: Segmento médio familiar generalista (D1)

Na maioria dos países analisados, a alternativa elétrica é mais económica do que as alternativas a gasolina e gasóleo no segmento D1 (16/22 países)

Elétrico

Gasóleo

Gasolina

PHEV
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Custo totalmente competitivo: Segmento médio familiar premium (D2)

Os veículos elétricos são a opção mais económica em praticamente todos os países analisados no que diz respeito ao segmento 

D2 (17/22 países)

Elétrico

Gasóleo

Gasolina

PHEV
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Inovação elétrica: Segmento pequeno familiar (C1)

Na maioria dos países analisados, os veículos elétricos são a escolha mais acessível no segmento pequeno familiar (14/22 países)

Elétrico

Gasóleo

Gasolina

PHEV
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A fazer progressos: Segmento Utilitário (B1)

A alternativa elétrica é lenta, mas definitivamente, a tornar-se mais económica no segmento utilitário B (8/22 países) 

Elétrico

Gasóleo

Gasolina
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Volkswagen Golf versus Volkswagen ID.3

O ID.3 é mais acessível do que o Golf — um popular veículo de frotas — em 12/22 países

ID.3 (Elétrico) 

Golf (Gasóleo)

Golf 

(Gasolina)

Golf (PHEV)
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Competitividade dos custos de VE por segmento/país 

*O custo de um VE é 

considerado 

“competitivo” quando o 

seu TCO está dentro 

de uma margem de 5% 

em relação ao TCO do 

veículo de MCI

Sim

Não

Segmento Utilitário (B1)

A alternativa elétrica está lenta, mas definitivamente a 

tornar-se mais económica no segmento B1 (8/22 países)

Pequeno Familiar (C1 e SUV-C1)

Na maioria dos países analisados, os veículos elétricos 

são a escolha mais acessível no segmento pequeno 

familiar (14/22 países)
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Competitividade dos custos de VE por segmento/país 

*O custo de um VE é 

considerado 

“competitivo quando o 

seu TCO está dentro 

de uma margem de 5% 

em relação ao TCO do 

veículo de MCI

Segmento médio familiar generalista (D1) 

Na maioria dos países analisados, a alternativa elétrica é 

mais económica do que as alternativas a gasolina e gasóleo 

no segmento D1 (16/22 países)

Segmento médio familiar premium (D2)

Os veículos elétricos são a opção mais económica em 

praticamente todos os países analisados no que diz 

respeito ao segmento D2 (17/22 países)

Sim

Não
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Competitividade dos custos do VE 

Volkswagen Golf vs. Volkswagen ID.3

Volkswagen Golf vs. Volkswagen ID.3

O ID.3 é mais acessível do que o Golf — um popular veículo de frotas -

em 12/22 países

Volkswagen ID.3

Volkswagen Golf

LeasePlan Car Cost Index 2021
11



Os veículos elétricos têm custos inferiores de combustível/energia

e de impostos automóvel, o que ajuda a diminuir o TCO geral

• A análise do TCO acima mostra os quatro tipos de combustível/energia em todos os países

• Os cálculos não incluem IVA

Depreciação                  Imposto automóvel     Combustível/Energia            Seguro                             RMT                                 Juros 

Reparação, 

manutenção 

e pneus
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Gasóleo

Gasolina
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TCO médio / país relativamente ao segmento medio familiar premium (D2)

Gasóleo Gasolina Híbrido plug-in Elétrico

Grécia 772 € 824 € 863 € 746 €

Alemanha 960 € 878 € 851 € 760 €

Suécia 929 € 987 € 946 € 769 €

Áustria 1038 € 1156 € 979 € 832 €

Finlândia 923 € 945 € 954 € 856 €

Dinamarca 939 € 984 € 825 € 857 €

Eslováquia 967 € 970 € 1003 € 865 €

Portugal 1445 € 1541 € 1246 € 891 €

França 1027 € 1039 € 1104 € 899 €

Itália 1032 € 1106 € 1106 € 899 €

Bélgica 1039 € 1014 € 1093 € 905 €

Noruega 1152 € 1168 € 1040 € 908 €

Espanha 1063 € 1092 € 1047 € 936 €

Reino Unido 1085 € 1087 € 1116 € 945 €

Países Baixos 1299 € 1172 € 1194 € 950 €

Irlanda 964 € 1037 € 946 € 976 €

Luxemburgo 916 € 928 € 1100 € 1018 €

Hungria 818 € 802 € 918 € 1052 €

Suíça 1216 € 1258 € 1214 € 1061 €

República Checa 1008 € 994 € 1079 € 1222 €
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Isenção de responsabilidade

O presente documento foi exclusivamente aprovado pela LeasePlan Corporation N.V. (“LPC”) e é da sua 

responsabilidade, com base em informações históricas fornecidas pelas organizações LeasePlan dos 

países analisados e pela LPC. A LPC não fornece garantias (expressas ou implícitas) de nenhuma 

natureza nem aceita responsabilidades de nenhum tipo relativamente à exatidão ou à integridade de 

quaisquer das informações ou das opiniões incluídas no presente documento.

As informações contidas no presente documento provêm de fontes que não foram verificadas de forma 

independente. A LPC não se compromete e não está obrigada a fornecer ao destinatário o acesso a 

quaisquer informações adicionais ou a atualizar o presente documento, ou a corrigir inexatidões no 

mesmo que possam tornar-se evidentes, e reserva-se o direito, sem apresentar razões, de, em qualquer 

altura e relativamente a qualquer aspeto, retificar ou invalidar as informações descritas no presente.

Exceto em caso de adulteração fraudulenta, nem a LPC nem nenhuma das suas afiliadas, consultores ou 

representantes serão responsabilizados por perdas ou danos diretos, indiretos, consequenciais ou outros, 

incluindo perda de lucros, sofridos pelo destinatário ou quaisquer terceiros em decorrência da confiança 

(1) no presente documento ou na respetiva fiabilidade, exatidão, integridade ou oportunidade ou (2) em 

quaisquer outras informações por escrito ou orais disponibilizadas pela LPC relativamente ao presente, ou 

(3) em quaisquer dados gerados por essas informações.
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