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Ação SIVA de veículos elétricos foi um sucesso

No dia 30 de janeiro, cerca de 100 participantes, entre estudantes, docentes e membros da comunidade
local tiveram a oportunidade de contactar de perto e de experimentar a condução de veículos elétricos e
híbridos, nomeadamente do Volkswagen e-up!, Volkswagen e-golf e Audi A3 e-tron, no Campus de Setúbal
do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS). 

Esta ação fez parte do “Dia SIVA”, que se trata de mais uma iniciativa do Ciclo de Seminários promovido
pela Escola Superior de Tecnologia de Setúbal do IPS (ESTSetúbal/IPS), no âmbito da sua Pós-graduação em
Motorização de Veículos Elétricos e Híbridos.

Durante a realização dos test-drives os participantes foram acompanhados por técnicos da SIVA e da
Volkswagen, que realizavam uma breve apresentação dos veículos, da forma como funcionam e em
particular sobre as indicações emitidas pelos automóveis no painel de controlo, uma vez que ao tratarem-se
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Euro Tyre aposta nas peças auto

“Precisamos de um aftermarket forte e regulado”

de viaturas extremamente silenciosas, o condutor deverá estar mais atento ao meio envolvente e aos alertas
transmitidos pelo próprio carro. 

Por forma a possibilitar a utilização constante dos veículos, a EFACEC (empresa portuguesa líder mundial
em soluções de carregamento) associou-se a este evento disponibilizando, no Campus de Setúbal do IPS,
um posto de carregamento rápido de veículos elétricos.

Ao período de experimentação seguiu-se uma sessão de apresentação da SIVA, na qual o Dr. Fernando
Monteiro, Administrador da SIVA, destacou a atuação da empresa no mercado automóvel e a relevância que
o “Pacote da Fiscalidade Verde” assume no incremento da utilização dos veículos elétricos.

Tiveram igualmente lugar dois seminários, intitulados “A estratégia do grupo Volkswagen para a Mobilidade
Elétrica” e “Apresentação técnica dos veículos Volkswagen e-up! e Audi A3 e-tron”, que contaram com a
intervenção do Dr. Miguel Branco, Responsável de Estudos e Estatísticas e de Mobilidade Elétrica da SIVA, e
do Eng.º Vasconcellos Corrêa, Responsável de Assistência Técnica na SIVA, respetivamente.

No primeiro seminário, o Dr. Miguel Branco focou as linhas estratégicas da Volkswagen na área, dando
destaque ao principal elemento diferenciador da marca, que passa pela disponibilização dos mesmos
modelos automóveis de sempre, mas agora também em versão elétrica. Por outro lado, o Eng.º Vasconcellos
Corrêa abordou questões mais técnicas, relacionadas com a dimensão dos veículos, a sua constituição,
consumo, entre outros detalhes mais específicos de cada automóvel.

A iniciativa, que contou também com a presença do Prof. Doutor Filipe Cardoso, Pró-Presidente do IPS para
a I&D, Inovação e Empreendedorismo, do Prof. Doutor Nuno Pereira, Diretor da ESTSetúbal/IPS e dos Prof.
Doutores José Maia e Victor Antunes, Coordenadores da Pós-graduação em Motorização de Veículos
Elétricos e Híbridos, revelou-se um verdadeiro espaço de partilha entre o mundo académico e empresarial,
permitindo a troca de conhecimentos e ideias essenciais ao progresso da mobilidade sustentável.
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