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Algumas tendências que se verificam atualmente, deverão alterar o
paradigma da mobilidade nos próximos anos
A
Eletrificação dos veículos

Urbanização

• Crescimento elevado da penetração de VE e aposta das marcas
automóveis nos mesmos e diminuição do preço das baterias

• Mais 30% na densidade metropolitana e duplicação da
procura de mobilidade urbana até 2030

• TCO de VE e ICE previsto ser idêntico em 2025

• Pressão sobre as infraestruturas e maior utilização de
veículos próprios
B
Evolução tecnológica

Mobilidade partilhada

• Evolução do IoT e da autonomia e redução de custo
das baterias

• Melhoria das redes de transportes públicos e outras infraestruturas
• Elevados investimentos em modelos de mobilidade partilhada e
penetração relevante em cidades de elevada densidade populacional

• Digitalização das sociedades e dos hábitos dos clientes

Sustentabilidade
• Preocupação com a sustentabilidade ambiental em
particular nos centros urbanos
• Exigência crescentes de soluções com baixas emissões
de CO2

Nota: ICE: internal combustion engine, IoT: internet of things; OEM: original equipment manufacturer,
TCO: total cost of ownership e VE: veículo elétrico
Fonte: “An integrated perspective on the future of mobility”, McKinsey & Company e BNEF

C
Conectividade e condução autónoma
• Introdução de inteligência nos veículos e aposta elevada de OEM e
empresas tecnológicas na condução autónoma
• Impacto disruptivo em várias vertentes da sociedade (e.g. hábitos
pessoais e familiares; mercado de trabalho; segurança)
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Os veículos elétricos deverão ultrapassar os 10% do peso nas vendas em
2025 e atingir 35% em 2040
A

Eletrificação dos veículos

Evolução das vendas de veículos elétricos a nível mundial

• Estimativa a nível mundial da venda anual de VE atingir
os 41M por ano em 2040, o que representa 35% das
vendas totais (5% PHEV e 30% BEV)
• Na Europa a estimativa é de cerca de 6,2M VE por ano
em 2040, representando aproximadamente 38% das
novas vendas de carros
• No curto prazo é expectável que o impacto dos VE seja
reduzido (2% em 2020 e 8% em 2025)
• Os PHEV parecem ser uma solução ajustada à passagem
de ICE para BEV

Fonte: “Global EV sales Outlook to 2040”, BNEF
2

Os veículos elétricos deverão atingir a paridade de TCO face aos a
combustão entre 2020 e 2030
A

Eletrificação dos veículos

Comparação de TCO de veículos

• As estimativas das várias fontes apontam para que
a paridade do TCO de VE face a ICE sem subsídios
seja alcançada entre 2020 e 2030
• Esta data depende sobretudo da evolução do
custo das baterias (relacionada com escalagem
dos VE via curva de aprendizagem), evolução dos
custos do petróleo, geografia e características do
veículo (e.g. segmento; capacidade da bateria)

Fonte: “Global EV sales Outlook to 2040”, BNEF; “When will EVs be cheaper than conventional vehicles”,
BNEF
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Tem-se verificado uma crescente aposta das marcas automóveis no
lançamento e comunicação de VE
A

Eletrificação dos veículos

Aposta das marcas automóveis em VE

Evolução do número de modelos de VE a nível mundial

Exemplo de campanha de comunicação
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Fonte: “Electric Vehicle Data Hub”, BNEF; sites das marcas
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Vários modelos de mobilidade partilhada surgem no mercado, alguns
com elevado sucesso
B

Mobilidade partilhada

• Elevado dinamismo na mobilidade partilhada com diferentes modelos de negócio (e.g. car sharing; ride hailing; ride sharing) e de
empresas que ganharam elevada tração rapidamente, como a Uber
• Investimentos elevados na mobilidade partilhada (e.g. 17 B$ entre 2013 e 2015 em empresas de ride hailing)
• A evolução da mobilidade partilhada é um potenciador para a adoção de VE, já que o aumento da utilização permite que o TCO de um VE
melhore face a um ICE. É estimado que pelo aumento de 10% da mobilidade partilhada há um acréscimo de 5% nas vendas de VE

Fonte: “An integrated perspective on the future of mobility”, McKinsey & Company e BNEF; “Overdrive –
Global Future Mobility Primer”, Merrill Lynch
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Na Europa existem já mais de 2M de pessoas que utilizam car sharing,
sendo previsto que este valor aumente para 15M em 2021
B

Mobilidade partilhada

Mercado de car sharing a nível mundial

• Em 2015 existiam cerca de 88.000 veículos em car sharing no mundo, sobretudo em áreas de elevada densidade populacional (e.g. na
Alemanha houve uma evolução de 1.000 veículos em 2011 para 15.400 em 2015)
• Na Europa existem já mais de 2M de utilizadores, prevendo-se que este valor aumente para mais de 15M em 2021

Fonte: “What’s ahead for car sharing?”, BCG
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A opção por car sharing do ponto de vista económico permitirá
poupanças para muitos clientes
B

Mobilidade partilhada

Mercado de car sharing a nível mundial

• Do ponto de vista económico já seria mais vantajoso
utilizar car sharing do que ter carro próprio
• A racionalidade de investimento em carro próprio
depende do número de km que se faça, fazendo
sentido a partir de:
• Carro citadino: 7.500 km/ano
• Carro compacto: 12.500 km/ano
• Carro médio: 16.000 km/ano
• Carro grande: 24.500 km/ano
• Tendo em conta a distribuição do número de km
percorridos pelos consumidores na Europa, em 46%
dos clientes não se justifica a compra de carro
compacto. Esta percentagem aumenta para 63% e
85% para carros médios e grandes, respetivamente

Fonte: “What’s ahead for car sharing?”, BCG
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A evolução da inteligência nos carros e a conectividade deverá ser
disruptivo na experiência de utilização de um carro
Conectividade e condução autónoma

Exemplos de funcionalidades para os utilizadores

• Condução autónoma

Vehicle to cloud

• Controlo remoto

Vehicle to mobile

Vehicle to vehicle

Connected cars

C

• Conexão do carro com utilizadores, outros carros, casa e amigos
• Assistência técnica (e.g. monitorização; update; reparação)
• Oferta personalizadas e contextualizadas in car (e.g. por localização;
por preferências; por quantidade de utilização; por tipo de utilização)
• Apoio em segurança e eficiência nas deslocações

Vehicle to
infrastructure

• Informação e entretenimento em viagem
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A condução autónoma deverá ser o elemento mais disruptivo no
paradigma dos transportes
C

Conectividade e condução autónoma

• A tecnologia está em grande evolução, e atualmente alguns carros estão já no nível 3 de condução autónoma
• Os níveis 4 e 5 são considerados condução totalmente autónoma, esperando-se que sejam atingidos em 2020

Fonte: “Overdrive – Global Future Mobility Primer”, Merrill Lynch
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A condução autónoma apresenta vários benefícios económicos,
potenciados quando associados à mobilidade partilhada
C

Conectividade e condução autónoma

Análise dos impactos económicos da condução autónoma

• Os principais benefícios económicos apontados
são: poupança face a modelo de carro privado,
melhoria de eficiência de tráfego, comutação e
estacionamento, menor poluição e maior
segurança
• Poderá reduzir o número de veículos por família,
reduzir os custos de posse de carro e
disponibilizar o transporte privado a targets
antes não atingidos por transportes privados
(e.g. idosos; pessoas sem carta de condução)
• A condução autónoma associada à mobilidade
partilhada, nomeadamente os robô taxis, que
podem vir a representar 20% da mobilidade em
2025 e um mercado de USD$120bn

Fonte: “An integrated perspective on the future of mobility”, McKinsey & Company e BNEF ; “Overdrive
– Global Future Mobility Primer”, Merrill Lynch
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Os veículos elétricos deverão trazer desafios e oportunidades relevantes
para as utilities a nível mundial
Impacto das novas tendências da mobilidade no negócio das Utilities

Produção, distribuição e gestão da rede

Comercialização e relação com os clientes

Aumento do volume de eletricidade devido a VE

Impacto dos VE no perfil da procura de eletricidade

Tarifários para carregamento de VE

Baterias de VE como oportunidade de armazenamento
e gestão da rede

Soluções técnicas para carregamento de VE

Utilização de 2ª vida das baterias de VE

Conectividade e otimização energética associada a VE
Novas oportunidades de relacionamento com os
clientes (e.g. mobilidade partilhada; serviços DSM)
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O consumo de eletricidade associada aos VE deverá crescer
exponencialmente nas próximas décadas
Evolução da procura de eletricidade associada a VE

• A nível mundial é expectável que haja um aumento de consumo de 2,5 TWh em 2015 para 2.700 TWh em 2040
• O peso dos VE no total da procura de eletricidade deverá aumentar no futuro, atingido 3% em 2030 e 11% em 2040
• Cada novo VE pode representar o equivalente “a uma nova casa” em Portugal com um consumo anual médio de 3 MWh

Fonte: “An integrated perspective on the future of mobility”, McKinsey & Company e BNEF ; “Global EV
sales Outlook to 2040”, BNEF
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Os VE trarão algumas oportunidades para otimização da gestão do
sistema elétrico: peak shaving, armazenamento e DSM
Análise das oportunidades de otimização da gestão do sistema elétrico

Peak shaving
• Recurso a energia armazenada nos VE para cobrir picos
de procura, funcionando como aumento de oferta
• Potenciais vantagens face a manter centrais para
responde a picos: custo e emissões
Armazenamento de energia
• Utilização das baterias de VE para
armazenamento da energia gerada em excesso
• Especialmente importante num contexto de
crescente penetração de fontes de produção
renováveis intermitentes

Demand side management (DSM)
• Redução dos picos de consumo através do controlo dos
momentos de carregamento dos VE
• Potenciais vantagens face a manter centrais para
responde a picos: custo e emissões
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Também ao nível da comercialização existe uma oportunidade para
aprofundar a relação com os clientes
Análise das oportunidades na comercialização e relação com os clientes finais

Fornecimento de energia

Carregamento de VE

• Criação de tarifários para
carregamento de VE

• Oferta capilar de soluções de
carregamento simples e eficientes

• Ajuste ao perfil de carregamento

• Adequação da potência e rapidez dos
postos às necessidades dos diferentes
locais

• Integração de tarifários para os vários
locais possíveis de carregamento

Conectividade e otimização energética
• Controlo dos gastos com carregamento
de VE
• Automatização do carregamento do VE
(e.g. programação horária; programação
tarifária)
• Integração de VE com a casa para gestão
integrada (e.g. controlo limite de
potência)

Outros serviços
• Serviços relacionados com gestão da
rede (e.g. peak shaving; armazenamento;
DSM)
• Ofertas associadas a mobilidade
partilhada (e.g. oferta de viagens)
• Utilização de 2ª vida de baterias de VE
para stationary storage em casa
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O impacto dos VE ao nível dos preços de eletricidade é incerto
Análise do impacto potencial no nos preços de eletricidade

• É incerto qual o impacto em termos de perfil de
consumo dos VE

Exemplo de impacto de disrupção no mercado:
Solar PV na Alemanha

• O mix de perfil horário de carregamento dos
clientes (e.g. nas empresas e via pública durante o
dia; casas à noite) tem um peso relevante, sendo
esperado que o carregamento ocorra
preferencialmente em período de vazio
• A forma como o gestor de rede aproveitar os VE
para otimização do sistema elétrico (e.g. DSM;
baterias 2ª vida) e as ofertas dos
comercializadores de energia podem influenciar
decisivamente o preço (e.g. peak shaving; rede de
carregamento público)
Qual será o impacto dos VE?
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As soluções da mobilidade elétrica EDP estão a avançar em 3 vertentes
complementares

Mobilidade elétrica EDP

2

1

Infraestrutura de
carregamento
público

3

Soluções para
clientes
residenciais

Comunicação
e
comercial
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Quanto à infraestrutura pública de carregamento a EDP tem já 9 postos
de carregamento rápido em funcionamento e mais 1 por instalar
1

Infraestrutura de carregamento público

Rede de postos de carregamento rápido da EDP

Postos de carregamento rápidos EDP

Já instalados:
• 5 postos em parceria com a Repsol
• 4 postos em localidades

A instalar:
• 1 posto a instalar em Lisboa (Repsol na 2ª circular)
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A oferta de mobilidade elétrica da EDP é composta por 3 componentes
distintas
2

Soluções para clientes residenciais

Soluções base da mobilidade elétrica EDP
Oferta eletricidade

• Oferta de 400€ de eletricidade ao
longo de 10 faturas
• Para novos veículos elétricos
adquiridos junto das marcas parceiras

Tarifários

• Planos de mobilidade com 10%
desconto à noite (bi-horário e trihorário)
• Opções verde e dual válidas até ao
final de 2017

Wallbox

• Solução chave-na-mão a partir de
49€/mês (24 mensalidades)
• Solução standard para clientes em
moradias e a desenvolver solução
para condomínios
• Oferta de edp re:dy com
desenvolvimento de solução de
gestão de cargas
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Está a ser desenvolvida uma solução para gestão de carga para a wallbox
EDP que ajusta automaticamente a potência de carga do veículo
2

Soluções para clientes residenciais

Gestão de carga pela wallbox da mobilidade elétrica EDP

• Estão em curso desenvolvimentos no edp re:dy para
permitir a gestão de carga do carregamento automático
do veículo elétrico, ajustando a potência de carga em
função da disponível em casa, para que o quadro não
dispare
• Desta forma, o cliente não tem à partida de aumentar a
potência contratada por adquirir um carro elétrico
• Para além disso, o cliente poderá monitorizar a gestão de
carga, ligar e desligar ou programar

Está previsto lançar esta solução no mercado até ao final do ano
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Em termos comerciais contamos com parcerias com 12 marcas
automóveis para dinamizar a mobilidade elétrica em Portugal
3

Comunicação e comercial

Parceria com marcas automóveis
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