H2: que futuro na
transição?

A CaetanoBus

Quem somos?
A CaetanoBus é o maior fabricante de carroçarias
e autocarros em Portugal.
Fabricamos chassis e autocarros com diferentes
especificações para serviços de transporte urbano,
turismo, aeroporto e miniautocarro.

A maioria dos nossos produtos destinam-se à exportação
e estão ao serviço de operadores de transporte um pouco
por todo o mundo.
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H2.City Gold
Em 2019, a CaetanoBus lançou o H2.City Gold, o novo autocarro Caetano a pilha de combustível a
hidrogénio. Fomos a primeira empresa, em Portugal a desenvolver um autocarro movido a
hidrogénio e a primeira da Europa a usar a tecnologia de pilha de combustível da Toyota.

Autocarro elétrico movido a hidrogénio
Autonomia

Segurança
Maior flexibilidade à operação

Melhor performance à eliminação de emissões gasosas nocivas
Reforçar o compromisso da
Caetano em desenvolver
soluções para rotas mais
amigas do ambiente

H2.City Gold

400km de autonomia

A mesma experiência para
condutor e passageiros

Rapidez no carregamento

Segurança

Downtime <15min

Pilha de combustível Toyota
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Segurança
O H2.City Gold é definitivamente um veículo "user-friendly", desenvolvido para proporcionar uma
experiência agradável desde o primeiro momento. As semelhanças a um veículo convencional
permitem uma adaptação fácil e uma condução agradável. O H2.City Gold foi desenvolvido no
âmbito da mobilidade sustentável sem deterioração do conforto, acessibilidade e usabilidade para os
passageiros e motoristas.

O H2.City Gold está ainda equipado com sensores de fuga de hidrogénio e sensores de
colisão, para que no caso de fuga ou acidente o fornecimento de hidrogénio seja
cortado nos tanques. Através de detetores locais é possível ter perceção visual sobre
possíveis fugas, de modo mais fácil e rápido nas inspeções periódicas.

Equidade energética
Para que Portugal consiga atingir a neutralidade carbónica em 2050, conforme se propôs, é
necessário continuar a investir na redução de emissões, com transportes mais limpos.
No caso dos transportes, o objetivo é reduzir em 40% as emissões para 2030. O hidrogénio é uma

das formas de mobilidade que pode ter aqui um papel fundamental.

Um veículo a hidrogénio tem um downtime semelhante a um Diesel
Quanto à eficiência energética, está também cima dos Diesel

O desenvolvimento deste sistema de gestão de energia, mais racional, ecológico e eficiente,
contribuirá de forma direta para a diminuição da utilização de combustíveis fósseis e,
consequentemente, a diminuição da pegada de carbono deste setor.

Sustentabilidade
O H2.City Gold, para além de ser um autocarro zero emissões que promove a mobilidade verde, é
produzido através de materiais amigos do ambiente, recicláveis e mais leves. Todos os dias, procuramos
a possibilidade de utilizar novos materiais e técnicas que tornem os nossos autocarros cada vez mais
sustentáveis.

Melhorar as redes urbanas, através de:
Transportes mais verdes, seguros e economicamente sustentáveis

Transportes com níveis baixos de ruído
Transportes acessíveis e confortáveis

Se um operador substituir a sua frota de veículos convencionais por uma
frota de veículos movidos a hidrogénio, terá uma frota de autocarros
100% verde, zero emissões e silenciosa.

“Hidrogénio, a verdadeira energia alternativa para a mobilidade do futuro”

“Com o Hidrogénio vamos recuperar a liberdade a que os combustíveis fósseis nos habituaram,
ao mesmo tempo que cuidamos do ambiente.”

