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Eficiência Energética na Logística 
Urbana em Pequenas e Médias 
Cidades Europeias
O projeto ENCLOSE
O projeto ENCLOSE pretende sensibilizar 
para os desafios da logística urbana energeti-
camente eficiente e sustentável nas Cidades 
Históricas de Pequena e Média Dimensão 
(CHPMD), e para as oportunidades concre-
tas para alcançar melhorias e benefícios mui-
to significativos através da implementação e 
operacionalização de medidas adequadas e 
eficazes, sistemas e abordagens-quadro des-
tinados a ambientes urbanos específicos. 
O projeto ENCLOSE apoia o desenvolvimen-
to de Planos Logísticos Urbanos Sustentáveis 
em 9 CHPMD, envolvendo parceiros de 13 
países da UE – Áustria, Bulgária, Grécia, Ir-
landa, Itália, Noruega, Polónia, Roménia, 
Portugal, Espanha, Suécia, Holanda e Reino 
Unido – com um potencial muito elevado 
de ter um amplo alcance, graças à partici-
pação das redes e associações de cidades 
europeias e mundiais (European Associa-
tion of Historic Towns, www.historic-towns.
org, e a rede providenciada pelo Municí-
pio de s’Hertogenbosch, enquanto presi-
dente do Walled Towns Friendship Circle, 
www.walledtowns.com) disponibilizando a 
necessária difusão e promoção.

Objetivos do ENCLOSE 
O projeto ENCLOSE, baseado nas aplicações reais levadas a 
cabo pelas cidades piloto, e nas experiências consolidadas de 
alguns parceiros, pretende providenciar e disseminar soluções 
viáveis para o transporte urbano energeticamente eficiente, 
propondo-se a:
1)  responder a necessidades, requisitos, opções e prioridades 

específicos das CHPMD, demonstrando e testando soluções 
praticáveis e sustentáveis e realizando um Plano de Logística 
Urbana Sustentável (PLUS) específico;

2)   qualificar a procura de soluções de logística e transporte ur-
bano sustentáveis e energeticamente eficientes por parte das 
CHPMD, gerando e disseminando conhecimento acerca de 
boas práticas e estratégias adequadas à integração eficaz de 
sistemas de logística na mobilidade urbana e, mais global-
mente, às políticas de governação urbana;

3)  investigar e testar a operação de “veículos não poluentes” 
(FEVs - veículos totalmente elétricos, PHEVs - veículos híbri-
dos elétricos plug-in, Biogás) e frotas de distribuição urbana 
e outros sistemas de logística de acordo com as necessidades 
e requisitos das CHPMD.
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Cidades Piloto e Cidades Seguidoras 
Nem todas as CHPMD podem fazer face aos 
investimentos iniciais e esforços necessários 
para avaliar a aplicabilidade e as vantagens 
dos novos sistemas de logística urbana des-
tinados a alcançar eficiência energética e 
sustentabilidade. As infraestruturas, sistemas 
e serviços de logística urbana já em prática 
e operacionais nas cidades de Lucca, Trond-
heim e Den Bosch (Cidades piloto), terão um 
papel motivador e fornecerão provas men-
suráveis das possíveis soluções e vantagens 
alcançáveis. Operações piloto irão permitir 
investigar todos os aspectos-chave interes-
santes para as cidades com menos experiên-
cia, incluindo temas organizacionais, sistemas 
operacionais, tecnologias facilitadoras, ca-
deias de serviços subjacentes e modelos de 
negócio, permitindo a adoção de políticas 
públicas e a definição de quadros instituci-
onais, etc. As demonstrações fornecerão um 
conjunto coerente de critérios utilizáveis na 
concepção da logística e dos parâmetros de 
avaliação, os quais serão, então, adaptados 
para servir objetivos, requisitos e caracterís-
ticas específicos das Cidades seguidoras 
do ENCLOSE. Por seu lado, isto levará à av-
aliação da transferibilidade de soluções po-
tenciais e das suas vantagens para um con-
junto selecionado de CHPMD altamente 
representativas da situação europeia, dada 
a variedade das suas características no que 
toca à sua localização geográfica, dimensão, 
estrutura das atividades económicas, cultura 
local, questões de mobilidade, abordagens 
de gestão, etc. Tanto as cidades piloto como 
as seguidoras irão desenvolver o seu Plano 
Logístico Urbano Sustentável (PLUS) local e 
avaliar a sua eficiência energética e impactos.

Resultados Esperados 
O ENCLOSE visa obter um impacto geral e visível na pro-
moção da adoção de boas práticas de logística urbana em 
CHPMD europeias, através da implementação de ações de 
demonstração concretas e do aumento da consciência das 
autoridades e atores locais envolvidos, incluindo a realização 
de eventos de disseminação locais e do envolvimento direto 
dos media em 13 Estados-membros da UE. 
O projeto beneficiará, igualmente, da participação potencia-
dora da Associação de Cidades Históricas Europeias em todos 
os 27 países da UE. 
Dentro do ciclo de vida do projeto, o ENCLOSE pretende 
alcançar uma poupança energética primária de mais de 50 
tep/ano e uma redução de emissão de gases com efeito de 
estufa de cerca de 900 tCO2e/ano. A mais longo prazo (ob-
jetivos 2020), o impacto do ENCLOSE é estimado num total 
de poupança energética primária de 2.600 tep/ano e numa 
redução de emissão de gases com efeito de estufa de 55.000 
tCO2e/ano.

Globalmente, o ENCLOSE pretende alcançar os seguintes re-
sultados principais:

1)  Avaliar a aplicabilidade e os benefícios de medidas de 
logística urbana energeticamente eficientes e sustentáveis, 
especificamente destinadas a cidades históricas europeias 
de pequena e média dimensão, através da implementação 
de (1) operações piloto em 3 centros urbanos em Itália, 
Noruega e Holanda e (2) análise da praticabilidade e trans-
feribilidade e implementação de medidas suaves em 6 
cidades históricas na Bulgária, Grécia, Portugal, Roménia, 
Espanha e Reino Unido.

2)  Desenvolver Planos Logísticos Urbanos Sustentáveis (PLUS) 
nas 9 Cidades Piloto, aprendizes do ENCLOSE, construindo 
um quadro adequado para a definição de PLUS para ci-
dades históricas de pequena/média dimensão. 

3)  Promover e melhorar o trabalho em rede de CHPMD eu-
ropeias nos temas da logística energeticamente eficiente e 
sustentável, agilizar a troca de experiências e promover a 
adoção de PLUS.
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