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Eficiência Energética nos Transportes  

PROJECTO ECO-DRIVING LS 

  

EMPRESA 

A Luís Simões (LS) é constituída por 11 empresas, que actuam fundamentalmente 

na Península Ibérica e cuja actividade se desenvolve nos seguintes sectores: o 

transporte de mercadorias, a logística, a manutenção e comercialização de semi-

reboques, o rent-a-cargo e a actividade de seguros. A LS emprega 1 758 

colaboradores directos, assegura a gestão de cerca de 1 988 veículos e dispõe de 

uma superfície de 250 mil m2 de área coberta de armazenagem. Em 2009 o 

volume de facturação foi de 175 825 milhões de euros. 

 

ENQUADRAMENTO 

O custo da energia e as alterações climáticas são duas preocupações que se 

encontram na ordem do dia. O sector dos transportes, pela sua dependência dos 

combustíveis fósseis, é, em paralelo, um dos principais actores e um dos principais 

afectados. 

 

Este tema torna-se tão ou mais próximo de cada um de nós a partir do momento 

em que nos lembramos que estes dois factores põem em causa a sobrevivência da 

humanidade. 

 

As alterações climáticas, numa óptica de médio e longo prazo, põem em perigo o 

planeta, o lar das futuras gerações. O custo da energia, numa óptica de curto 

prazo, põe em causa a sobrevivência das empresas de um sector dependente dos 

combustíveis fósseis e, todos nós, enquanto consumidores, pois o impacte é o 

aumento do custo dos bens que consumimos. 
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O projecto Eco-Driving nasce com o objectivo de reduzir progressiva e 

sustentadamente a factura energética e a pegada ecológica da Luís Simões. O 

trabalho assentou na reengenharia do processo de gestão do combustível, tendo 

sido identificados como variáveis chave: equipamento (viaturas e software de 

reporting) e comportamento (fazer da eco-condução uma forma de estar). 

 

No campo do investimento em equipamento destacam-se: 

〉 Instalação de sistema anti-furto nos depósitos de gasóleo de toda a frota; 

〉 Reforço do investimento em veículos equipados com caixa automatizada e 

com motor standard EURO V com tecnologia SRC (redução catalítica 

selectiva) – no final de 2009 representavam 38,2% da frota LS, em 2008 

33% e no final de 2007 14,7%; 

〉 Desenvolvimento de um conjunto de novos parâmetros/ indicadores 

recolhidos via informática embarcada, de entre os quais se salientam: 

〉 Estados do cruise control; 

〉 Tempo de condução acima, abaixo e em banda económica, em marcha de 

inércia e tempo au ralenti; 

〉 › Nível de combustível no depósito – alarmes por alteração da percentagem 

de combustível no depósito entre um evento de paragem (sem velocidade) e 

um evento de alteração de velocidade com geo-referenciação; 

〉 Excesso de rotações; 

〉 Totalizador de funcionamento do motor; 

〉 Temperatura do líquido refrigerador. 

 

No campo do comportamento destacam-se as acções pormenorizadas nos pontos 

objectivos e actividades. 

 

OBJECTIVOS 

Com o objectivo de reduzir a factura energética e o correspondente impacte 

ambiental, em Fevereiro de 2008 foi lançado o projecto Eco-Driving, cujo foco foi o 

desenvolvimento de um modelo de gestão e acompanhamento das médias de 
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consumo de combustível, suportado na análise e comparação do perfil de condução 

de cada motorista e compará-lo com o perfil padrão ajustado por tipologia de 

viatura e fluxo, com o fim de alterar o comportamento em condução. 

 

O trabalho assentou na reengenharia do processo de gestão do combustível tendo 

como principais objectivos: 

〉 Redução do volume de abastecimentos extra Península Ibérica em 75%; 

〉 Redução do consumo médio da frota em um litro por cada 100 km percorridos 

para o primeiro ano (comparativamente à média de 2007, a redução 

representa 500 mil litros) e em 0,5 litros / 100 km para o segundo ano; 

〉 Definição do perfil de condução óptimo por tipologia de viatura, serviço e 

fluxo. 

 

Para alcançar estes objectivos, a reengenharia do processo de gestão de 

combustível passou por: 

〉 Selecção dos indicadores chave para avaliação do perfil óptimo de condução; 

〉 Desenvolvimento das ferramentas necessárias para recolha dos dados on-

time; 

〉 Análise dos dados para definição do perfil óptimo de condução (indicadores 

padrão) ajustado ao tipo de viatura, tipo de viagem e tipo de serviço 

efectuado; 

〉 Desenvolvimento dos reports e alertas para condutores e suas chefias; 

〉 Desenvolvimento do modelo para controlo dos resultados e correcção de 

desvios; 

〉 Inclusão da variável no sistema de avaliação de desempenho dos motoristas; 

〉 Formação e acompanhamento aos condutores, visando a alteração de 

comportamentos para uma postura de condução eco. 

 

ACTIVIDADES 

Mensalmente é distribuído a todos os condutores o Relatório Mensal de Eficiência 

Energética (RMEE). O RMEE é um documento individual, que, para além de 
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conselhos para uma condução eficiente, disponibiliza a cada condutor informação 

relativa à evolução da sua média de consumo de combustível num período de três 

meses, assim como o comparativo entre a sua performance e a de referência ao 

nível dos tempos de condução acima, abaixo e em banda económica, à 

percentagem de tempo au ralenti e ao tempo de condução em marcha de inércia. 

Pelo menos uma vez por semestre, são realizadas reuniões de avaliação de 

desempenho com os condutores, suportadas no relatório de eficiência energética, o 

qual para além da informação disponibilizada no relatório mensal, contém os dados 

da viagem realizada no dia que antecede a reunião e que servirão de base à análise 

detalhada dos consumos específicos e perfil de condução, tendo em consideração 

variáveis como a altitude e a velocidade. 

 

RESULTADOS 

A implementação do Eco-Driving resultou na redução do consumo de combustível 

da LS, que se reflectiu naturalmente, e dada a grande relevância desta rubrica, na 

estrutura de custos do negócio de transportes. Por essa via, o projecto, foi um 

importante factor de sustentabilidade do negócio e da empresa, na correcta medida 

do seu contributo para assegurar a continuidade dos postos de trabalho e a 

segurança de emprego dos nossos colaboradores. 

 

No quadro infra podemos consultar as reduções que o projecto permitiu alcançar. 
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O outro factor de relevo que resultou deste projecto foi a redução do volume de 

emissões de CO2. Todos sabemos que o transporte rodoviário de mercadorias 

afecta positivamente a qualidade de vida das comunidades, garantindo a 

disponibilidade dos bens que necessitam para o seu quotidiano. 

 

Todavia, este sector, dada a sua forte dependência dos combustíveis fósseis, tem 

também impacte na qualidade de vida das populações ao nível emissões de gases 

com efeito de estufa. A redução de consumo de combustível obtida com o Eco-

Driving permitiu reduzir em 2008 1 417 toneladas de CO2e/l e em 2009 1 885 ton 

de CO2e/l, que representam, aproximadamente, uma redução de 2 904kg de 

CO2e/l por viatura em 2008 e 3 911kg de CO2e/l por viatura em 2009. 

 

 


