
WLTP (Procedimento Mundial Harmonizado de Teste para Veículos Ligeiros) 

O WLTP é um novo teste de laboratório para a medição média dos consumos e das 

emissões dos veículos ligeiros que substituirá o NEDC (Novo Ciclo Europeu de 

Condução). O objetivo do WLTP é fornecer dados de consumos e de emissões mais 

realistas, refletindo melhor o desempenho em estrada da viatura. 

Este teste de laboratório será complementado por um teste de Emissões Reais de 

Condução - RDE, que mede as emissões poluentes diretamente na estrada, em 

condições de condução reais.  

A 1 de setembro de 2018 todos os novos veículos matriculados no mercado europeu 

serão afetados pelos novos ciclos de testes. 

Os benefícios do WLTP: comportamento de condução mais realista! 

Quais os efeitos dos testes WLTP na prática? 

O teste WLTP é mais rigoroso do que o NEDC e, no global, registará 
níveis médios de consumo e de emissão de CO2 mais elevados. 
 

Os resultados do teste WLTP refletem melhor a realidade, dando maior 
transparência aos consumidores e frotistas. Em suma, teremos uma 
visão mais precisa do consumo de combustível e das emissões de CO2. 

Renting: Compre o que aprecia, Alugue o que se deprecia 

Estilo de condução mais 
dinâmico 

Velocidades médias e 
máximas mais elevadas 

Temperaturas ambiente 
mais realistas (europeias) 

Equipamento opcional: Consumos refletem o peso, 
a resistência ao rolamento e a aerodinâmica 

Aceleração média e 
máxima mais vigorosas 

Menor tempo de 
imobilização da viatura 

Mais cenários de condução   
(52% urbana, 48% extraurbana) 

Duração e distância do 
teste mais longos 

O WLTP introduziu condições de testes mais realistas, através de: 



O calendário WLTP 

Qual o impacto do WLTP na Gestão de Frotas? 

WLTP é oficialmente 
aplicado a novos modelos 

de viaturas 

WLTP é aplicado a todos os 
novos registos de viaturas 

Um nº limitado de viaturas em 
stock, aprovadas no teste 

NEDC, poderão ser vendidas 

Setembro 2017 Setembro 2018 Até Setembro 2019 

Tributação das Viaturas 
A maioria dos Membros da UE aplicam impostos sobre o CO2 das viaturas (em 
Portugal: ISV e IUC). O WLTP registará níveis de emissão de CO2 mais elevados, 
apesar do desempenho do veículo não ser afetado. As entidades governamentais, 
provavelmente, usarão o período de transição para analisar o impacto, não devendo 
tomar medidas antes de 2019. 

Políticas de Frota 
Qual o impacto do WLTP na atualização dos limites de CO2 nas frotas automóveis? 
Para sabemos o real impacto do WLTP teremos que esperar por janeiro de 2019.  

Relatórios de Sustentabilidade 
O WLTP não terá impacto na pegada de carbono, uma vez que o desempenho e o 
consumo real do veículo permanecem inalterados. Mas a fórmula de cálculo utilizada 
para as empresas calcularem a sua pegada, na generalidade dos casos, terá que ser 
revista.  

Recomendamos que os gestores de frota antecipem as renovações no sentido de garantir 
as melhores condições competitivas ou aguardem até que haja clareza sobre o impacto do 
WLTP para atualizarem a sua política de frota no capítulo da pegada ecológica. 

Renting: Compre o que aprecia, Alugue o que se deprecia 

O WLTP afetará todos os intervenientes, desde o fabricante automóvel, ao 
consumidor final e respetivo condutor. 
 

Comece hoje a preparar-se para as mudanças a curto e a longo prazo trazidas 
pelo WLTP e o RDE. Informe-se e informe as partes envolvidas sobre as 
possíveis implicações. 
 

Para mais informações, entre em contacto com o seu Gestor de Frota Locarent! 


