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A evolução de vendas dos veículos
elétricos
A APDCA vem dar conta da evolução de vendas dos veículos elétricos e/ou eletrificados
(híbridos plug-in) no primeiro semestre de 2019.

Vendas de carros elétricos voltam a bater recordes nos primeiros seis meses do ano e o
share de automóveis recarregáveis (elétricos e híbridos plug-in) já chega aos 5% das
vendas totais.

Nos primeiros seis meses de 2019, as vendas de automóveis 100% elétricos cresceram
135% face ao período homólogo de 2018. O destaque vai para o Tesla Model 3 que, no
passado mês de junho, matriculou 275 unidades, cifra que se traduz numa quota de
mercado de 31,4%. Convém acrescentar que a Tesla também se destaca entre as marcas
mais vendidas no segmento dos elétricos, com 432 unidades vendidas (entre as gamas
Model 3, S e X) no mesmo mês.

Ainda assim, o Nissan Leaf continua a liderar o Top de vendas do 1º semestre entre os
automóveis 100% elétricos, sendo secundado no ranking pelo Model 3 e pelo Renault
ZOE.
Já entre os híbridos plug-in, o novo Mercedes-Benz 300de foi o mais vendido no mês de
junho, aproximando-se da liderança de vendas acumuladas do 1º semestre detida pelo
BMW 530e.
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As vendas dos 100% elétricos continuam, assim, de “vento em popa”, já alcançando
números mais expressivos (65%) do que os congéneres PHEV (híbridos plug-in). Só nos
primeiros seis meses do ano, as vendas de automóveis elétricos já quase atingiram o
número das matrículas totais deste tipo de propostas em todo o ano anterior (3905
unidades contra as 4073 registadas em 2018).

Em relação às motorizações de combustão convencionais, confirma-se a tendência de
crescimento das variantes com motores a gasolina, com uma subida de 21% face ao
período homólogo do ano anterior. Já os Diesel seguem a trajetória inversa, com uma
quebra homóloga de quase 30% (29,3%).

fonte: ASFAC - blueauto
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