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Conferência sobre
Transportes Dinamiza
debate sobre o Futuro da
“Hora de Ponta”
Nos centros urbanos na Europa, em media,
cada condutor passa cerca de um terço do
tempo de condução à procura de um dos
13,8 milhões de lugares de estacionamento
disponíveis, lugares esses que têm um efeito
avassalador na utilização do espaço urbano.
Esta foi uma das mensagens transmitidas aos
participantes na conferência internacional
“Cork Transport Alternatives 2022”, realizada
em Cork na Irlanda no dia 4 de Abril de 2014
e que contou com a organização da South
West Regional Authority, através do projecto
BATTERIE, juntamente com a Energy Cork,
Cluster do Sector de Energia da Região de
Cork.
Os delegados foram igualmente informados
relativamente ao impacto do congestionamento, que é responsável por uma perda de
2% do PIB da Europa.
"E os prejuízos não são apenas económicos –
20% de todas as emissões de gases de efeito
estufa são provenientes do transporte. Estes
são os principais desafios enfrentados pelas
cidades da UE", segundo António Monteiro
da INTELI, um think-tank Português, parceiro
do projecto BATTERIE.
Na conferência, que contou com a presença
de um leque alargado de oradores nacionais
e internacionais, os participantes puderam
assistir a várias apresentações subordinadas
ao tema de como a tecnologia associada,
quer à informação quer às energia renováveis, é chave para moldar as Cidades Inteligentes do futuro.
"Os sistemas de gestão de transportes centralizados que integram o transporte público
e privado, são essenciais para cidades eficientes e sustentáveis", disse Gerry Murphy,

Director da Autoridade Nacional de Transportes. No caso especifico da Irlanda, citou o
Cartão Leap, que permite uma bilhética integrada, como exemplo das possibilidades criadas pela tecnologia e inovação.
Por sua vez, o Municipio de Cork, o Condado
de Cork e autoridade rodoviária nacional
(National Roads Authority) apresentaram a
estratégia a seguir para o desenvolvimento
das infra-estruturas associadas à mobilidade
de modo a promover o transporte sustentável através, designadamente, de novas ligações ferroviárias, da reestruturação da rede
viária de modo a dar prioridade à bicicleta e
ao transporte público assim como de tecnologias de informação e comunicação para
melhorar a gestão do tráfego.
O evento abordou um conjunto amplo de
questões de planeamento e de política de
transportes, bem como inovações em tecnologia de veículos, aplicações para transportes
inteligentes, transporte público e medidas de
sustentabilidade do sector.
O Director de Desenvolvimento Estratégico
para veículos a gás natural da Bord Gais Networks, Dan Fitzpatrick, revelou como Cork foi
a base para o desenvolvimento do grupo
naquela área prevendo que: "Em 2024, perto
de 5% do mercado de camiões comerciais e
10% do mercado de transporte público estará a utilizar gás natural".
No final, os organizadores da conferência,
que atraiu mais de 200 delegados, afirmaram
que “o sucesso desta conferência sobre
transporte é devido, em primeiro lugar, à
qualidade dos oradores locais, nacionais e
internacionais que partilharam a sua experiência connosco. O
posicionamento de
Cork enquanto futuro hub de transporte
sustentável só pode
beneficiar com
eventos como o de
hoje."
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BATTERIE
Viagens Piloto em Veículos
Eléctricos no Projecto BATTERIE
Chamaram-lhe "a viagem quase impossível". Uma equipa da
organização Action Renewables de Belfast partiu de Larne,
Co Antrim com destino a uma conferência em Cork, subordinada ao tema das energias renováveis.
No que poderia parecer um novo género de filme de viagens
épicas, a equipa do BATTERIE demorou 14 horas a percorrer
a distância que separa Larne de Cork num Nissan Leaf EV. A
viagem foi considerada a mais longa já realizada na Irlanda
em carro eléctrico. A equipa, incluindo Jonathan Buick, gestor de projecto na Action Renewables, participava na conferência “Energy Cork Transport Alternatives 2022” a decorrer num hotel no centro de Cork no dia 4 de Abril, tendo
saído de Larne no dia 2. Com cargas de 30 minutos que, em
média, permitiram percorrer 130 km, o veículo eléctrico foi
carregado quatro vezes antes de chegar Dublin - em Belfast,
em Newry, e nas duas estações da Apple Green na M1 a sul
da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. O veículo foi igualmente carregado em Dublin, mais
especificamente, no cruzamento 14 na M7 em Kildare. Ironicamente, enquanto o veículo eléctrico fez uma viagem sem

sobressaltos, foi o carro de
apoio que teve problemas.
O carro de apoio, um Audi,
ao deixar Thurles, caiu num
buraco na estrada o que
originou um pneu furado. O
buraco no pavimento era
tal que o mecanismo do
cinto de segurança do lado
do passageiro se soltou.
Assim, enquanto o Nissan
Leaf seguiu viagem, o Audi
necessitou de uma hora de reparação antes que pudesse
voltar à estrada ... Em Thurles, o Nissan teve uma carga normal de duas horas e em seguida seguiu para Cahir para uma
carga rápida antes de finalmente chegar a Cork, 14 horas
após o início da viagem. "A tecnologia de carregamento irá
continuar a desenvolver-se nos próximos anos", disse Jonathan. A viagem Norte-Sul pode não ter sido rápida mas foi
económica, tendo ficado a custo zero. E como foi a viagem
de regresso? Mais rápida, sobretudo devido a uma maior
familiaridade com o processo de carga e a uma condução
mais eficiente.

John Harrison (SWC) charging the Nissan Leaf
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Viagens Piloto em Veículos
Eléctricos no Projecto BATTERIE (2)
Em Dezembro de 2013, Harm e Inge Weken (EASN, Parceiro
no Projecto BATTERIE) compraram um Nissan Leaf. O veículo
seria sobretudo destinado ao transporte diário para o escritório, a escola dos filhos e as compras da família. Também
queriam ter a possibilidade de conduzir até casa dos seus
pais que moram a cerca de 60 km. Distâncias maiores seriam
percorridas com o carro a diesel da família... Contudo, no
início de Fevereiro já tinham percorrido 8500 km, em menos
de 3 meses, e constatado que raramente utilizavam o carro
a diesel.
No início de Fevereiro Harm e Inge tiveram a ideia de viajar
até à Noruega com o Nissan Leaf. O destino final seria a pequena aldeia de Skåbu nas montanhas de Oppland, um local
a cerca de 90 km a norte de Lillehammer. Previam que o
trajecto na Noruega não traria grandes problemas dado o
estado avançado de desenvolvimento da rede de carregamento nesse país. Mas antes de chegar à Noruega é necessário atravessar a Alemanha. E isso poderia constituir um
problema... Foi assim necessário proceder ao planeamento
detalhado da viagem e também contar com um tempo de
viagem mais longo.
Após várias pesquisas e telefonemas, chegaram à conclusão
que seria efectivamente possível realizar a viagem.
Mas já tentou colocar 2 adultos, 3 crianças, bagagens e equipamento de ski num Nissan Leaf? É um autêntico quebracabeças. Para além do espaço, colocava-se a questão da
autonomia já que cada peça a mais de bagagem significava
mais consumo de electricidade.
O trajecto escolhido tinha uma extensão total de 1500 km.
Tendo em consideração as baixas temperaturas, o elevado

peso do carro e uma autonomia correspondente a 80% da
capacidade máxima da bateria após as cargas rápidas, estimou-se em 100 km a autonomia real, o que significava um
número considerável de paragens. Na sua vigem, a família
Weken experimentou todos os tipos de carregadores, alguns
nos concessionários Nissan, outros na via pública e em pequenos centros comerciais. Alguns rápidos, outros carregadores
ditos normais. Pelo caminho verificaram também a existência
de um número significativo de diferentes sistemas de gestão.
Depois de três dias de viagem, a família Weken chega a
Skåbu. Olhando para trás, é possível afirmar que grande parte
do trajecto correu de acordo com o plano inicial. Apenas os
pouco viáveis carregadores rápidos na Alemanha complicaram um pouco a viagem. Para uma descrição mais detalhada da viagem, e outras experiências com EVs, por favor
visite
o
blog
da
família
Weken:
http://
hweken.wordpress.com/.
Tal como a viagem realizada pela Action Renewables e a SWC
de Belfast para Cork, o caminho de volta foi muito mais fácil.
O facto de se ter a certeza que em determinado ponto será
possível carregar o EV, torna a viagem muito mais rápida e
sobretudo muito menos estressante.

Charge stops along the way from The Netherlands to Norway
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Intermodal Bike
Desde os anos setenta que existem bicicletas dobráveis. Porém,
apenas recentemente este tipo de bicicletas ganhou popularidade. Contudo, a tecnologia não conseguiu acompanhar a
"visão". Os modelos actualmente disponíveis não respondem às
necessidades dos utilizadores. De facto, o peso e o volume sofreram apenas ligeiras melhorias ao longo dos últimos trinta anos.
A BIKE INTERMODAL foca-se nestes dois parâmetros (peso e volume). Esta iniciativa procura melhorar significativamente esses
parâmetros e, possivelmente, alargar o número de pessoas a
utilizarem a INTERMODAL BIKE.
O objectivo de reduzir para metade o peso da bicicleta, também
deverá tornar a bicicleta mais atraente para as consumidoras
femininas uma vez que o peso das soluções actuais se encontra
acima do seu “limiar de dor”. Mas claro que também os homens
serão beneficiados com a iniciativa.
Com a BIKE INTERMODAL procura-se simultaneamente reduzir o
volume da bicicleta quando dobrada. O objectivo é chegar à dimensão de uma pasta de modo a facilitar o seu arrumo durante a
viagem. Os actuais modelos têm, em geral, a dimensão de uma
mala, o que poderá levantar algumas questões junto dos operadores de transportes públicos à medida que aumenta o número
de pessoas a transportar estes veículos. Para mais informações
consultar: http://www.bike-intermodal.eu/

Intermodal Bike

Mobilidade suave em Torres Vedras com a ajuda das AGOSTINHAS
ADecorrente da estratégia de mobilidade do Município,
foi definida, entre outras medidas, a actuação no âmbito
dos Modos Suaves de Transporte.

Bike station in Torres Vedras
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As “Agostinhas” em funcionamento desde Junho 2013,
têm sistema de disponibilização de energia, obtida
através de fontes renováveis, trata-se de serviço disponibilizado à população, de utilização de bicicleta pública,
o sistema é constituído por 290 bicicletas, sendo 30
eléctricas, em 11 BikeStation, distribuídas pela cidade de
Torres Vedras. Para complementar esta oferta, foram
ainda criados 27 localizações com estacionamento para
bicicletas, distribuídos pela cidade, junto dos locais mais
frequentados, de comércio e serviços. As “Agostinhas”
estão disponíveis todos os dias da semana, entre as 8h e
as 20h, a maiores de 14 anos, sendo o seu tempo
máximo de utilização ininterrupta de 4 horas, após o
qual devem ser devolvidas em qualquer Bikestation. A
sua utilização depende de um registo prévio de adesão
que deve ser efectuado em formulário próprio disponibilizado e que implica o pagamento de 10€/ano para o
seguro. O sistema está em funcionamento desde 21 de
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Junho de 2013 e é único e inovador em Portugal, por ter
associada a disponibilização de bicicletas eléctricas, que têm
um carregamento directo na bancada onde se encontram
estacionadas, o tempo de carga é de 3 a 4 horas. Possui
ainda, um sistema de disponibilização de energia em caso de
falha do sistema de rede da EDP, através de células fotovoltaicas. Actualmente o n.º total de utilizadores registados é
de 1231, com 1300 utilizações mensais. Os principais benefícios a destacar são a: redução significativa dos gases poluentes em meio urbano, a redução do ruído na cidade e a
libertação do espaço público, o sistema promove a inter
modalidade entre os diferentes transportes urbanos. O projecto custou €350 mil, foi financiado a 70% pelo QREN.

Rede de Carregamento em Zonas Rurais
Na província de Limburg a penetração de veículos eléctricos é elevada, mesmo
em comparação com padrões holandeses o que leva a que neste momento, a
evolução do número de pontos de carregamento não acompanhe o aumento da
frota de veículos eléctricos. Esta é uma das razões pelas quais a EASN está a
apoiar/gerir um projecto de implementação da infra-estrutura de carregamento

para a mobilidade eléctrica em espaços
rurais.
No apoio à Província de Limburg e aos
municípios, EASN está trabalhar na optimização da infra-estrutura de carregamento e no desenvolvimento de estratégias para a infra-estrutura de carregamento de EVs. Através da análise das
estatísticas de utilização de pontos de
carregamento já em funcionamento e da
pesquisa de perfis sócio-demográficos na
região, é possível identificar localizações
para a colocação de pontos de carregamento. Posteriormente, são identificadas falhas na oferta, sendo propostas
localizações para novos postos. Actualmente a EASN e o FIER encontram-se a
coordenar a cooperação entre os partidos políticos e os restantes stakeholders
com interesses na próxima fase da implementação da infra-estrutura de carregamento.

GAP analyses in the city of Maastricht

Page 5

BATTERIE - BETTER ACCESSIBLE TRANSPORT TO ENCOURAGE ROBUST INTERMODAL ENTERPRISE
THE PARTNERSHIP
Action Renewables
Block C Unit 1, Boucher
Business Studios, Belfast
Northern Ireland, BT12 6QH
Phone: 0044 2890 727763
Fax: 0044 2890 234464
E-mail:
terry.waugh@actionrenewabl
es.co.uk

BATTERIE has an excellent quality of partnership. First of all, each country or region within the
Atlantic Area is represented – Portugal, Spain, France, Ireland, UK. Furthermore the partnership
is triple helix; that is to say that we have partners in the private, public and academic sectors.
The partners have a wealth of expertise in completing transnational transport, energy, smart
technology and regional development projects.

Partners in the project
Full Partners
Action Renewables Ltd

www.actionrenewables.org

terry.waugh@actionrenewables.co.uk

South West College

www.swc.ac.uk

john.harrison@swc.ac.uk

PURE Energy

www.pureenergycentre.com

elizabeth.pure@btconnect.com

EASN

www.easn.eu

rkroon@fier.net

SWRA

www.swra.ie

jforde@swra.ie

Inteli

www.inteli.pt

amontiero@inteli.pt

OesteCIM

www.oestecim.pt

secretarioexecutivo@am-oeste.pt

Esigelec

www.esigelec.fr/irseem

lucie.soulard@esigelec.fr

CEIN SL

www.cein.es

lneito@cein.es

CENER

www.cener.com

ggarcia@cener..com

Denokinn

www.denokinn.eu

jfinez@denokinn.eu

FAEN

www.faen.es

miren@faen.es

ESB

www.esb.ie

senan.mcgrath@esb.ie

Oxford Brookes University

www.brookes.ac.uk

jimcampbell22@aol.com

Associate Partners

Page 6

