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Eficiência Energética na Logística 
Urbana em Pequenas e Médias 
Cidades Europeias
O Programa IEE 
O Programa Energia Inteligente para a Europa (EIE) 
oferece apoio a organizações que pretendam au-
mentar a sua sustentabilidade energética. Lançado 
em 2003 pela Comissão Europeia, o programa IEE é 
parte de um impulso mais amplo para criar um fu-
turo inteligente do ponto de vista energético para 
todos nós, e também parte do Programa-Quadro 
Competitividade e Inovação (CIP) com um orça-
mento global de €730 milhões, que cobre até 75% 
dos custos elegíveis de projeto. O programa IEE é 
gerido pela Agência Executiva para a Competitivi-
dade e Inovação (EACI) em nome da Comissão Eu-
ropeia, e apoia políticas de eficiência energética e 
energias renováveis da UE, com vista a alcançar as 
metas da UE 2020 (uma descida de 20% na emissão 
de gases efeito estufa, 20% de subida da eficiência en-
ergética e 20% de renováveis no consumo energético 
da UE).  O Programa Energia Inteligente para a Eu-
ropa cria melhores condições para um futuro ener-
geticamente mais sustentável em áreas tão variadas 
como energia renovável, edifícios energeticamente 
eficientes, indústria, produtos de consumo e trans-
portes. A expectativa é a de que, assim, a Europa 
também poderá impulsionar a sua competitividade, 
segurança de abastecimento energético e inovação 
para os anos vindouros. 

O projeto ENCLOSE
O projeto ENCLOSE pretende sensibilizar para os de-
safios da logística urbana energeticamente eficiente 
e sustentável nas Cidades Históricas de Pequena e 
Média Dimensão (CHPMD), e para as oportunidades 
concretas para alcançar melhorias e benefícios muito 
significativos através da implementação e operacion-
alização de medidas adequadas e eficazes, sistemas e 
abordagens-quadro destinados a ambientes urbanos 
específicos. 
O projeto ENCLOSE apoia o desenvolvimento de 
Planos Logísticos Urbanos Sustentáveis em 9 CHP-
MD, envolvendo parceiros de 13 países da UE – Áus-
tria, Bulgária, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Polónia, 
Roménia, Portugal, Espanha, Suécia, Holanda e Reino 
Unido – com um potencial muito elevado de ter 
um amplo alcance, graças à participação das redes 
e associações de cidades europeias e mundiais (Eu-
ropean Association of Historic Towns, www.historic-
towns.org, e a rede providenciada pelo Município de 
s’Hertogenbosch, enquanto presidente do Walled 
Towns Friendship Circle, www.walledtowns.com) dis-
ponibilizando a necessária difusão e promoção.
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CrIar UMa LOgíStICa UrbaNa SUS-
tENtávEL 

A distribuição e transporte de mercadorias nas cidades 
são factores conhecidos de consumo energético e de-
gradação ambiental nos centros urbanos europeus, 
e têm vindo a ser realizados esforços crescentes nos 
países da UE para melhorar estas operações e reduzir 
os seus impactos negativos. 
Com base em dados recolhidos, existe hoje um con-
senso crescente de que se podem realizar operações 
de transporte de mercadorias urbanas sustentáveis 
com melhorias significativas em termos de eficiência 
energética, através de uma mistura apropriada de dif-
erentes medidas tais como: Centros de Consolidação 
Urbana, planos urbanos de transporte e entrega de 
carga otimizados, veículos não poluentes, tecnologias 
de baixa emissão, medidas de restrição e de incen-
tivo público, serviços de último quilómetro e de valor 
acrescentado, e integração dos processos de logística 
com a gestão global da mobilidade urbana.
Enquanto têm vindo a ser desenvolvidos projetos ino-
vadores de logística urbana na maioria das capitais e 
principais cidades europeias (como Barcelona, Berlim, 
Londres, Paris, Estocolmo, etc.), as Cidades Históricas 
de Pequena e Média Dimensão (CHPMD), particu-
larmente aquelas com centros históricos, ficaram de 
alguma forma para trás, dado que têm de ultrapas-
sar diversas barreiras (relacionadas p.ex. com a falta 
de recursos, competências, estruturas organizacionais, 
apoio institucional, etc.) para conseguirem de forma 
efetiva alcançar a inovação e adotar e implementar 
planos e medidas adequadas a uma logística urba-
na sustentável. Estas cidades deparam-se, também, 
com constrangimentos e desafios adicionais relacio-
nados com as suas características territoriais, sociais 
e económicas específicas (p.ex.: difícil mobilidade e 
fluxos de distribuição significativos, impactos mais 
altos da poluição ambiental, etc.) e mostram uma ne-
cessidade crescente de medidas efetivas, bem como 
um alto potencial para melhorias na eficiência en-
ergética e sustentabilidade das operações de logística 
urbana. 

Cidades Piloto e Cidades Seguidoras
Nem todas as CHPMD podem fazer face aos inves-
timentos iniciais e esforços necessários para avaliar 
a aplicabilidade e as vantagens dos novos sistemas 
de logística urbana destinados a alcançar eficiência 
energética e sustentabilidade. As infraestruturas, sis-
temas e serviços de logística urbana já em prática 
e operacionais nas cidades de Lucca, Trondheim e 
Den Bosch (Cidades piloto), terão um papel mo-
tivador e fornecerão provas mensuráveis das pos-
síveis soluções e vantagens alcançáveis. Operações 
piloto irão permitir investigar todos os aspectos-
chave interessantes para as cidades com menos ex-
periência, incluindo temas organizacionais, sistemas 
operacionais, tecnologias facilitadoras, cadeias de 
serviços subjacentes e modelos de negócio, per-
mitindo a adoção de políticas públicas e a definição 
de quadros institucionais, etc. As demonstrações 
fornecerão um conjunto coerente de critérios uti-
lizáveis na concepção da logística e dos parâmetros 
de avaliação, os quais serão, então, adaptados para 
servir objetivos, requisitos e características especí-
ficos das Cidades seguidoras do ENCLOSE. Por seu 
lado, isto levará à avaliação da transferibilidade de 
soluções potenciais e das suas vantagens para um 
conjunto selecionado de CHPMD altamente rep-
resentativas da situação europeia, dada a variedade 
das suas características no que toca à sua localiza-
ção 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.

Objetivos do ENCLOSE 
O projeto ENCLOSE, baseado nas aplicações reais le-
vadas a cabo pelas cidades piloto, e nas experiências 
consolidadas de alguns parceiros, pretende providen-
ciar e disseminar soluções viáveis para o transporte 
urbano energeticamente eficiente, propondo-se a:

1)  responder a necessidades, requisitos, opções e pri-
oridades específicos das CHPMD, demonstrando 
e testando soluções praticáveis e sustentáveis e 
realizando um Plano de Logística Urbana Sus-
tentável (PLUS) específico;

2)  qualificar a procura de soluções de logística e 
transporte urbano sustentáveis e energetica-
mente eficientes por parte das CHPMD, gerando 
e disseminando conhecimento acerca de boas 
práticas e estratégias adequadas à integração efi-
caz de sistemas de logística na mobilidade urbana 
e, mais globalmente, às políticas de governação 
urbana;

3)  investigar e testar a operação de “veículos não 
poluentes” (FEVs - veículos totalmente elétri-
cos, PHEVs - veículos híbridos elétricos plug-in, 
Biogás) e frotas de distribuição urbana e outros 
sistemas de logística de acordo com as necessi-
dades e requisitos das CHPMD.

PMUS e PLUS  
O conceito de Planos de Mobilidade Urbana Sus-
tentável (PMUS) foi desenvolvido nos últimos anos em 
diferentes documentos da UE (e.g. Plano de Ação para 
a Mobilidade Urbana - COM(2009)490 final ou White 
Paper Roadmap - COM(2011)0144 final) e desenvolvi-
do em diferentes projetos da UE (e, em particular, pelo 
EIE). Na página www.mobilityplans.eu, desenvolvida 
pelo projeto Eltisplus do EIE (2010), pode encontrar 
informação atualizada e detalhada sobre os PMUS e 
abordagens relacionas. Entre outras coisas, pode encon-
trar diretrizes para a concepção de um PMUS e expli-
cações/detalhes acerca da metodologia proposta. Os 
PMUS podem ser parcialmente equiparados aos ante-
riores Planos de Mobilidade e Transporte, que muitas 
localidades/cidades (com dimensões e características 
definidas) desenvolveram nos últimos anos para fazer 
face aos problemas de transporte e mobilidade. O pro-
jeto ENCLOSE considera, assim, os Planos Logísticos 
Urbanos Sustentáveis (PLUS) uma das partes essenciais 
do PMUS e pretende promover o desenvolvimento do 
PLUS em todas as cidades ENCLOSE, considerando a 
sua relação com o PMUS.

rESULtadOS ESPEradOS 

O ENCLOSE visa obter um impacto geral e visível na 
promoção da adoção de boas práticas de logística ur-
bana em CHPMD europeias, através da implementação 
de ações de demonstração concretas e do aumento 
da consciência das autoridades e atores locais envolvi-
dos, incluindo a realização de eventos de disseminação 
locais e do envolvimento direto dos media em 13 
Estados-membros da UE. O projeto beneficiará, igual-
mente, da participação potenciadora 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 (objetivos 2020), o impacto do EN-
CLOSE 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 seg-
uintes resultados 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 dimen-
são, através da implementação de (1) operações 
piloto em 3 centros urbanos em Itália, Noruega e 
Holanda e (2) análise da praticabilidade e transfer-
ibilidade e implementação de medidas suaves em 
6 cidades históricas na Bulgária, Grécia, Portugal, 
Roménia, Espanha e Reino Unido.

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

3)  Desenvolver uma abordagem adequada e utilizáv-
el para a definição de Planos Logísticos Urbanos 
Sustentáveis para cidades históricas de pequena e 
média dimensão. 

4)  Promover e melhorar o trabalho em rede de CHP-
MD europeias nos temas da logística energetica-
mente eficiente e sustentável, agilizar a troca de 
experiências e promover a adoção de PLUS.  

5)  Investigar questões ao nível das políticas e definir 
uma estratégia que garanta sustentabilidade a 
longo prazo para a abordagem concebida para os 
PLUS e para as CHPMD. 

6)  Definir e implementar a comunicação e estratégia 
de disseminação mais eficaz para garantir a máxi-
ma visibilidade das atividades do projeto e os seus 
resultados em todas as áreas de logística urbana 
visadas. Acima: Luccaport, em Lucca
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