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Projeto ZeEUS testa autocarros elétricos na Europa
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Oito cidades europeias – Barcelona, Bona, Estocolmo, Glasgow Londres, Münster,
Pilsen e Roma – com diferentes condições topográficas e climatérias irão participar
no projeto-piloto ZeEUS (Zero Emission Vehicles in Urban Society), que tem como
objetivo avaliar em condições reais de operação a utilização de autocarros urbanos
elétricos e das respetivas infraestruturas de carregamento. A utilização de
eletricidade como fonte energética alternativa no transporte rodoviário ajuda a
reduzir a poluição atmosférica, as emissões de gases com efeito de estufa e o
ruído.
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O projeto é liderado pela UITP (União
Internacional do Transporte Público), que
conta com a participação de 40 entidades –
incluindo fabricantes como a Irizar, a VDL ou
a Volvo Buses – que representam todos os
intervenientes envolvidos na expansão deste
projeto de mobilidade.O projeto ZeEUS foi
apresentado publicamente em Bruxelas e tem
uma
duração
de
42
meses,
sendo
cofinanciado pela DG Mobilidade e Transporte
da Comissão Europeia ao abrigo do 7º
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e

No âmbito deste projeto, a Irizar irá disponibilizar dois autocarros elétricos para a
cidade de Barcelona que estarão ao serviço da TMB. A VDL, por sua vez, irá colocar
ao serviço do operador de transportes públicos da cidade alemã de Münster, a
versão elétrica do modelo Citea. A Volvo Buses participa igualmente neste projeto
com o modelo 7900 Electric, que estará em operação na cidade de Estocolmo.
por: Carlos Moura
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