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Resultados Esperados 
O ENCLOSE visa obter um impacto geral e visível na promoção 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 en-
volvidos, 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 (objetivos 
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 resulta-
dos principais:
1)  Avaliar a aplicabilidade e os benefícios de medidas de logística 

urbana energeticamente eficientes e sustentáveis, especifica-
mente 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 transferibilidade 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 cidades 
históricas de pequena/média dimensão. 

3)  Desenvolver uma abordagem adequada e utilizável para a 
definição de Planos Logísticos Urbanos Sustentáveis para ci-
dades históricas de pequena e média dimensão. 

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

5)  Investigar questões ao nível das políticas e definir uma estraté-
gia que garanta sustentabilidade a longo prazo para a abord-
agem concebida para os PLUS e para as CHPMD. 

6)  Definir e implementar a comunicação e estratégia de dis-
seminação mais eficaz para garantir a máxima visibilidade das 
atividades do projeto e os seus resultados em todas as áreas de 
logística urbana visadas. 
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Criar uma logística urbana sustentável 
A distribuição e transporte de mercadorias nas cidades são fac-
tores conhecidos de consumo energético e degradação ambi-
ental nos centros urbanos europeus, e têm vindo a ser realizados 
esforços crescentes nos países da UE para melhorar estas oper-
ações e reduzir os seus impactos negativos. 

Com base em dados recolhidos, existe hoje um consenso cres-
cente de que se podem realizar operações de transporte de mer-
cadorias urbanas sustentáveis com melhorias significativas em 
termos de eficiência energética, através de uma mistura apropri-
ada de diferentes medidas tais como: Centros de Consolidação 
Urbana, planos urbanos de transporte e entrega de carga otimi-
zados, veículos não poluentes, tecnologias de baixa emissão, 
medidas de restrição e de incentivo 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 inovadores de 
logística urbana na maioria das capitais e principais cidades eu-
ropeias (como Barcelona, Berlim, Londres, Paris, Estocolmo, etc.), 
as Cidades Históricas de Pequena e Média Dimensão (CHPMD), 
particularmente aquelas com centros históricos, ficaram de 
alguma forma para trás, dado que têm de ultrapassar diversas 
barreiras (relacionadas p.ex. com a falta de recursos, competên-
cias, estruturas organizacionais, apoio institucional, etc.) para 
conseguirem de forma efetiva alcançar a inovação e adotar e 
implementar planos e medidas adequadas a uma logística ur-
bana sustentável. 

Estas cidades deparam-se, também, com constrangimentos e 
desafios adicionais relacionados com as suas características terri-
toriais, sociais e económicas específicas (p.ex.: difícil mobilidade 
e fluxos de distribuição significativos, impactos mais altos da 
poluição ambiental, etc.) e mostram uma necessidade crescente 
de medidas efetivas, bem como um alto potencial para melho-
rias na eficiência energética e sustentabilidade das operações de 
logística urbana. 

O projeto ENCLOSE
O projeto ENCLOSE pretende sensibilizar para os desafios da 
logística urbana energeticamente eficiente e sustentável nas Ci-
dades Históricas de Pequena e Média Dimensão (CHPMD), e 
para as oportunidades concretas para alcançar melhorias e ben-
efícios muito significativos através da implementação e opera-
cionalização de medidas adequadas e eficazes, sistemas e abord-
agens-quadro destinados a ambientes urbanos específicos. 

O projeto ENCLOSE apoia o desenvolvimento de Planos Logís-
ticos Urbanos Sustentáveis em 9 CHPMD, envolvendo parcei-
ros de 13 países da UE – Áustria, 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 (European 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) disponibili-
zando 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 par-
ceiros, pretende providenciar e disseminar soluções viáveis para o 
transporte urbano energeticamente eficiente, propondo-se a:

1)  responder a necessidades, requisitos, opções e priori-
dades 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 
urbano sustentáveis e energeticamente eficientes por parte 
das CHPMD, gerando e disseminando conhecimento acer-
ca de boas práticas e estratégias adequadas à integração 
eficaz 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 elétricos, PHEVs - veículos hí-
bridos elétricos plug-in, Biogás) e frotas de distribuição 
urbana e outros sistemas de logística de acordo com as 
necessidades e requisitos das CHPMD.

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 destinados 
a alcançar eficiência energética e sustentabilidade. As infraes-
truturas, sistemas e serviços de logística urbana já em prática 
e operacionais nas cidades de Lucca, Trondheim e Den Bosch 
(Cidades piloto), terão um papel motivador e fornecerão provas 
mensuráveis das possíveis soluções e vantagens alcançáveis. 

Operações piloto irão permitir investigar todos os aspectos-
chave interessantes para as cidades com menos experiência, in-
cluindo temas organizacionais, sistemas operacionais, tecnolo-
gias facilitadoras, cadeias de serviços subjacentes e modelos de 
negócio, permitindo a adoção de políticas públicas e a definição 
de quadros institucionais, etc. As demonstrações fornecerão um 
conjunto coerente de critérios utilizáveis na concepção da logís-
tica e dos parâmetros de avaliação, os quais serão, então, adapta-
dos para servir objetivos, requisitos e características específicos 
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 al-
tamente 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 ci-
dades piloto como as seguidoras irão desenvolver o seu Plano 
Logístico Urbano Sustentável (PLUS) local e avaliar a sua eficiên-
cia energética e impactos.
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