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OLÁ  
DAILY! 
O QUE HÁ  
DE NOVO?

NEW DAILY. GET SMARTER.

MOTORES OPTIMIZADOS
E A CAIXA MANUAL,  
LÍDER DA CLASSE 
 Motor de 2,3 e 3,0 litros até 207cv 
 Até 6% de poupança de combustível (2,3 litros, WLTP) 
 Maior durabilidade da embraiagem e manutenções  
 mais espaçadas

NOVO E EXCLUSIVO
SUSPENSÃO AIR-PRO 
 Gestão de adaptação continua 
 Redução do ângulo de inclinação lateral e menos vibração 
 Menos de 10 segundos de operação para carga  
 e descarga rápida

BANCOS DE CONFORTO SUPREMO 
 Almofadas dos bancos e encosto de cabeça  
 em Memory Foam 
 Mais conforto, segurança e fadiga reduzida 
 Novo estilo de assentos e cobertura redesenhada

*IVECO DRIVER PAL está disponível nas línguas suportadas pela Amazon Alexa.
Amazon, Alexa e todas as marcas relacionadas são comerciais da Amazon.com, Ins ou das suas afiliadas.

IVECO DRIVER PAL*

 O novo companheiro de viagem vocal 
 Competências exclusivas MYIVECO & MYCOMMUNITY 
 Controlo do estado do veículo, assistência e navegação

Genuine Quality.
Durable Trust.

Colecionar coroas e trocá-las por valiosos prémios.
premiumshop.dt-spareparts.com

365 dias 
de prémios



Editorial

O acompanhamento do Ministro do Ambiente Matos 
Fernandes, pelo carro da TVI, foi algo de épico. Demonstrou 
que, afinal, o que o Ministério apregoa sobre o Ambiente não 
é mais do que propaganda. Mas mais importante do que o 
Ministro, esta ação comprovou que o Renault Mégane da TVI 
é um excelente carro de frota, e o seu condutor foi exímio 
ao volante.

Um Mégane, acompanhar um BMW Série 5, a 160 km/h numa 
estrada nacional, é coisa para poucos. Mais complexo ainda, 
é conseguir alcançar novamente o carro do Ministro na 
autoestrada a cerca de 200 km/h, como comprovam as imagens 
da TVI. Além da velocidade e dos veículos desproporcionais 
(ou não), perseguir um carro assim é uma tarefa arriscada. 
Leva-nos a crer que, para se expor a verdade é preciso pôr-
se em risco a própria vida. 

Recentemente, outro Ministro (Eduardo Cabrita) esteve 
envolvido num acidente rodoviário, com um final trágico. 
Era óbvio que a atenção mediática iria estar em cima dos 
carros dos Ministros, e comprovou-se o que todos sabemos: 
a impunidade. Se fossem só os Ministros que estivessem a 
menosprezar a segurança rodoviária e o meio ambiente…

Quantos deputados, secretários de estado, e até diretores 
de empresas, advogados, juízes, entre outros, não escapam 
impunes na estrada através da sua influência? Mas se 
descemos cada vez mais na hierarquia do poder, até ao comum 
do cidadão, os números não diminuem. 

Portugal é dos países europeus com mais “avós” (idosos) a 
circularem em excesso de velocidade e com mais multas de 
trânsito. Fora outros esquemas para fugir às multas. Convive-
se bem com isto. Mas se aumentar o número de radares a 
população se revolta. Ninguém se revolta pelos 750 mortos na 
estrada registados em Portugal em 2019. 

Mas os media incentivam à velocidade na estrada!? Basta 
ver os seus testes de automóveis, para se achar um histórico 
incentivo à procura dos limites dos modelos ensaiados. 
Quantos cumprem o código da estrada e as regras de condução 
ao testar novos automóveis cedidos pelas marcas? 

A indústria automóvel também tem o seu papel nisto. Desde 
os primórdios do automóvel, que as duas principais medidas 
dos modelos são: a potência (em cavalos) e o tempo percorrido 
dos 0 aos 100km/h. Os carros continuamente vêm equipados 
com cada vez mais cavalos. Com os carros elétricos, mesmo 
com a Tesla, essa medida-padrão não mudou. 

Em termos práticos, com os carrinhos de golf elétricos na 
cidade, provavelmente demoraríamos o mesmo tempo a 
chegar aos sítios, do que com carros elétricos de 300cv. Mas 
não fariam tanto show-off entre os semáforos. Enfim, sabemos 
que os automóveis raramente são escolhidos pela sua 
praticidade e eficiência, pois outros valores se priorizam como 

são o status, o reconhecimento social, entre outros fatores 
psicológicos e sociais. 

As marcas automóveis são obtusamente avessas a aceitarem 
que a velocidade excessiva é a maior causa de acidentes 
rodoviários. Veja-se a morosidade com que divulgam a 
velocidade em que os automóveis circulavam quando 
causaram vítimas.

Também nos parece óbvio que, vender (ou comprar) um carro 
com 400cv para circular na via pública, é saber que se vai 
explorar a velocidade e aumentar o risco rodoviário. A menos 
que haja uma alternativa segura para soltar esses cavalos. 
A Alemanha é um exemplo nesse campo, com autoestradas 
sem limite de velocidade e vários autódromos com acessos 
bastante facilitados. Todos podem, com segurança, acelerar 
à vontade nesses locais. Nos outros locais, a velocidade é 
bastante controlada e, acima de tudo, respeitada.

Se somos críticos das marcas, também há que reconhecer as 
suas virtudes. Em Portugal, as marcas automóveis têm realizado 
diversos eventos nos autódromos, para demonstrar em local 
seguro, as mais-valias dos seus modelos. Noticiámos inclusive 
a escola AMG de condução da Mercedes-Benz Portugal. São 
iniciativas louváveis, que deram o primeiro passo, mas o pé 
ficou a segurar uma porta entreaberta. É preciso dar o passo 
seguinte e entrar pela porta, ou seja, a segurança rodoviária 
passa também por criar alternativas de lazer automóvel para 
todos, nos locais onde antes se praticava desporto automóvel. 

Talvez fosse preciso apenas umas horas no autódromo (e não 
da TVI), para concluir que um BMW Série 5 pode ser habilmente 
alcançado por um Renault Mégane, e assim os Ministros 
talvez optassem por um carro voador para fazer face aos seus 
compromissos. E pasme-se, os carros voadores já existem há 
décadas - chamam-se helicópteros. Temos uns quantos em 
Portugal parados, com excelentes pilotos qualificados. 

Não sabemos se a opção dos helicópteros gastaria demasiado 
combustível, mas certamente seria muito mais céleres na 
velocidade, sem pôr em risco a vida de automobilistas, que 
não consentiram em partilhar a estrada com quem viola 
os limites de velocidade. Recorde-se que a diferença entre 
usufruir e violar, está no consentimento. Num autódromo 
todos consentem em ultrapassar os limites, na estrada, não.

Eduardo Gaspar, Diretor da Automotive.
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Desempenho e conforto excepcionais

Descobre

Tecnologia 100% OE Tudo numa caixa 
e calibração fácil

Melhor vibração e resistência.
Mudanças de velocidade mais 
suaves.
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Desde o momento em que realizámos o 1º Encontro das Re-
des Oficinais em Portugal, no ano de 2014, a Automotive con-
tinua a acompanhar bem de perto a evolução e a consistência 
dos diferentes projetos, bem como as vantagens que trouxe-
ram para os automobilistas em geral, e as frotas que operam 
no nosso país.

No decurso dos últimos 7 anos, a maioria das redes oficinais 
evoluiu, acrescentou qualidade e melhores serviços, disponi-
bilizou preços mais ajustados aos clientes particulares e em-
presariais, e contribuiu assim para a empregabilidade local e 
para uma mobilidade mais eficiente.

Ao materializar este acompanhamento sistemático e presen-
cial, a Revista Automotive tem vindo a distinguir as melhores 
redes oficinais no nosso país, através da atribuição Prémio 
Fleet Service Automotive, ao valorizar as melhores práticas 
oficinais bem como a sustentabilidade de empresas e dos 
seus negócios. 

Centenário

A Rede Bosch Car Service (BCS), uma das primeiras redes ofici-
nais a ser distinguida com o Prémio Fleet Service Automotive, 
uma das referências em Portugal e no mundo neste conceito 
de rede. A primeira oficina BCS foi inaugurada em Hamburgo, 
na Alemanha, em 1921. Um século depois, conta com mais de 
15 mil oficinas distribuídas por 150 países, incluindo Portu-

FLS Motor – honrar os 100 anos da 
Bosch Car Service 
Texto: Redação    Fotos: Automotive
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gal, onde reúne cerca de 150 empresas aderentes e que em-
pregam centenas de profissionais.

Assim, fomos conhecer as instalações da F.L.S Motor Repa-
rações Auto, localizada em Gondomar e, na ocasião, falámos 
com Filipe Luís Soares Moreira (foto), proprietário e ge-
rente da empresa, bem como com Mário Oliveira Moreira, 
responsável administrativo, que nos apresentaram as insta-
lações bem como os serviços desta moderna oficina Bosch 
Car Service.

Ambiente

“Estamos a funcionar nestas modernas e amplas instalações 
com 2 mil m2, desde julho de 2019. Anteriormente, ocupáva-

mos um outro espaço na mesma rua, mas que, com o gradual 
crescimento da nossa empresa, tornou-se limitado. Agora 
temos um espaço mais funcional, com um melhor ambiente 
para os nossos funcionários e com melhores condições para 
acolher os nossos clientes. 

A F.L.S. Motor já existe há 17 anos sendo membro da rede 
Bosch Car Service desde 2008. No decurso deste tempo, te-
mos vindo sempre a crescer, ano após ano, apesar de todas as 
crises económicas e pandémicas que naturalmente afetam e 
condicionam as nossas atividades empresariais. 

Para além dos serviços de mecânica rápida e pesada (repara-
ção de motores e turbo), a F.L.S. também efetua mudanças de 
pneus, dispondo igualmente de uma secção de chapa e pin-

PUB
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tura, com cabinas apropriadas e uma equipa de profissionais 
dedicada ao serviço de repintura automóvel. Adicionalmente 
aos produtos da Bosch, trabalhamos com os melhores forne-
cedores de peças e, no tocante à área da repintura, utilizamos 
os produtos e serviços técnicos da marca Cromax.

Sustentabilidade 

Empregamos 19 funcionários, contamos com 2 viaturas de 
apoio técnico comercial e, entre diversos equipamentos ofici-
nais, dispomos de 22 elevadores. Os nossos clientes vão des-
de o particular ao cliente empresarial e frotista, que hoje já 
têm um grande peso no nosso volume de negócios, fruto dos 
acordos estabelecidos com a rede BCS com algumas gestoras 
de frotas.

Para corresponder à crescente procura dos nossos serviços, 
equipámos a nossa empresa com diversas máquinas de diag-
nósticos, como Bosch e TEXA. A qualidade dos nossos servi-
ços e a eficiência da nossa gestão, foram reconhecidas com 
a atribuição dos prémios PME Excelência e Líder, atribuídos 
pelo IAPMEI.  

Acreditamos que o ano de 2021 será positivo para a nossa 
empresa, com base nos bons resultados que registámos nos 
primeiros 6 meses. Ainda este ano, iremos investir numa solu-
ção feita à medida, com um serviço self-service de receção e 
entrega de viaturas fora de horas, para todos os nossos clien-
tes, bem como na instalação de um posto de carregamento 
para viaturas elétricas”, revelou Mário Moreira à Automotive.

OLHA E pensa:

“por favor, que seJa    
  para sempre”

O que temos pode durar muito tempo.
O seu veiculo como no primeiro dia com a nova gama 
de cuidados e manutenção da Motul Car Care.
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Rede Motrio com Maravilhas a norte

Oficinas DP a somar parceiros

Grup Eina lança projeto Erasmus+ 

A Leirilis acaba de celebrar a abertura de mais duas oficinas DP em Portugal. Os concelhos de 
Santo Tirso e de Sangalhos passam a contar com novos parceiros deste conceito oficinal, com a 
adesão das oficinas Calibrexemplar e MRCars, respectivamente. Um pouco por todo o país, a Lei-
rilis tem vindo a reforçar a sua posição no segmento de oficinas auto, possibilitando desta forma 
aos empresários locais maior apoio no tocante à renovação da imagem, formação profissionais, 
qualidade e prestação de serviços.

Segundo a Leirilis “ser oficina DP e pertencer a uma rede 
ibérica, e assim beneficiar de uma panóplia de vantagens, 
melhorando, em termos gerais, a qualidade e a diversida-
de dos seus serviços, o que atrai significativamente mais 
clientes. O conceito oficinal DP foi lançado em Portugal 
em outubro de 2020 e já conta com 8 empresas aderentes”.

A Motrio disponibilizou no último trimestre de 2020 a nova 
gama de filtros de partículas para os modelos mais antigos 
das marcas Renault e Dacia. No total, são 20 novas referências 
que vieram alargar a gama de produtos da Motrio, em termos 
de sistemas de escape. Está previsto para o último trimestre 
deste ano, um aumento do portfólio de filtros e embraiagens, 
para as viaturas multimarca.

Em termos de desenvolvimento, a Rede Motrio passou a con-
tar com mais um aderente, com a entrada da oficina Maravi-
lhas, situada em Picos de Regalados, em Vila Verde. Esta rede 
oficinal que conta agora com 50 oficinas em Portugal. Com 
mais de 7 mil referências compatíveis em 45 marcas automó-
veis, a gama de peças Motrio abrange praticamente todos os 
serviços de manutenção rápida e reparações, incluindo chapa 
e repintura.

O Grup Eina e a Fundação Escola Profissional de Setú-
bal (FEPS) lançaram o Projeto Erasmus+, uma iniciati-
va que visa formar profissionais na área do pós-venda 
automóvel em Portugal. 

O Projeto Erasmus+ terá a duração de 3 semanas, 
durante as quais os alunos realizarão diversas ativi-
dades, pondo à prova todos os conhecimentos ad-
quiridos na interpretação, design e digitalização de 
diagramas elétricos nas áreas de motor, suspensão 
e direção. 

Com esta iniciativa conjunta, o Grup Eina e a FEPS visam 
melhorar a qualidade do ensino ao criar sinergias entre a 
comunidade educativa do setor automóvel. No terreno, 
a Autozitânia, o Grupo Eina e o parceiro AD, realizaram di-

versas formações técnicas presenciais com os profissionais 
das empresas Soarauto, A.M. Amaral Peças Auto, X-Action e 
M.C.D. Garcia.
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Segurança ao 
volante com 
MANN-FILTER 
Os veículos mais avançados têm entre as suas prioridades a 
inovação constante dos sistemas de segurança. Um automóvel 
tem múltiplos dispositivos de proteção, mas os airbags e os cintos 
de segurança são dos principais elementos que nos protegem em 
caso de acidente. Ainda assim, frequentemente esquecemos as 
ameaças invisíveis para a condução: alérgenos, gases 
tóxicos,fungos, bactérias ... Um filtro de habitáculo de alto 
rendimento impede que estes “convidados não desejados” entrem 
no interior dos nossos pulmões . A manutenção regular do filtro de 
habitáculo garante a segurança e proteção da saúde do condutor 
e os seus ocupantes. A melhor escolha para o seu automóvel é 
escolher produtos com qualidade 100% de equipamento original. 

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com



Auto Mafergil – posição estratégica na RedeInnov
Fundadora da RedeInnov, a Auto Mafergil tem vindo a desta-
car-se enquanto empresa do setor de venda de peças e aces-
sórios, quer pelos seus 30 anos de existência, quer pela sua 
localização estratégica no distrito de Aveiro.

Há 3 décadas sob a gerência de António Gilberto (ao centro 
da imagem, com a sua equipa), a Auto Mafergil orgulha-se 
por manter-se economicamente estável no mercado da repo-
sição, com base numa gestão equilibrada onde a sustentabi-
lidade financeira é ponto de honra da empresa. 

A empregar cerca de 16 funcionários, e nas atuais instalações 
há 18 anos, a empresa gerida por António Gilberto conta com 
uma frota própria de 4 viaturas comerciais para realizar ven-
das e entregas bi-diárias aos clientes oficinais do território 
onde se insere. 

A sua continuidade assenta na transparência da gestão, qua-
lidade dos serviços, proximidade com os clientes oficinais, di-
versidade do stock e peças de qualidade, confiança dos seus 
clientes, apoio da RedeInnov e, sobretudo, numa dinâmica e 
motivada equipa de funcionários.

PUB
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Novamente o setor de pós-venda poderá encontra-se fisica-
mente na Automechanika, de 14 a 16 de setembro de 2021. 
Olaf Musshoff, diretor da Automechanika Frankfurt, referiu 
que “a nossa organização está muito satisfeita com esta ofer-
ta “hibrida”, onde muitas empresas de renome mundial já 
confirmaram os seus stands, e assim possibilitar um contacto 
pessoal com os seus clientes e parceiros”. 

No entanto, Olaf Musshoff salienta que “para aqueles que não 
poderão deslocar-se a Frankfurt, será possível participar à 
distância de um amplo programa digital que é complemen-
tar ao salão. A Automechanika dispõe de novos recursos onli-
ne, com opções adicionais para apresentação e realização de 
networking, alternativas capazes de proporcionar um amplo 
alcance internacional”, destacou.

A exposição física estará centrada em torno do Festhalle, 
na parte leste do recinto de exposições. Um show de inova-
ção, área de networking e montra de produtos fazem parte 
do programa. No âmbito digital, a Future Repair Shop 4.0 irá 
demonstrar as tecnologias, processos e modelos de negócios 
mais recentes, para os concessionários automóveis e as ofici-
nas em geral.

Os profissionais da indústria automóvel poderão desta forma, 
obter uma experiência valiosa e até uma renovada motivação 
para os seus negócios. Este novo formato híbrido de exposi-
ção, está a ser pioneiro em termos de salões internacionais, 
e visa reduzir as complexidades causadas pela pandemia. No 
próximo ano, a Automechanika deverá voltar a ser realizada 
no seu formato habitual, com a utilização total do recinto 
de exposições de Frankfurt, tendo como data objetivo o pe-
ríodo de 13 a 17 de setembro de 2022.

Automechanika Frankfurt com salão 
físico e digital em 2021
Texto: Redação    Fotos: Divulgação
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Detentora da maior rede de lojas de venda de peças e compo-
nentes auto em Portugal, a Centrauto consolida a sua presen-
ça desde o Minho ao Algarve, e também na ilha da Madeira. 
Tem 65 unidades ativas onde o trabalho em equipa e a gestão 
das relações humanas fazem parte do “modus operandi” des-
ta empresa nacional.

A Revista Automotive, no seu contacto presencial com as lo-
jas e distribuidores de peças de norte a sul do país, visitou as 
unidades da Centrauto de Braga, Aveiro e Barcelos, conforme 
a sequência de imagens aqui registadas, que bem espelham 
o bom ambiente e a boa disposição dos funcionários das lojas 
aqui representadas, onde é possível obter os nossos exempla-
res de forma gratuita. 

Mesmo com a “pressão” das chamadas telefónicas (que não 
deram trégua!) e de uma intensa atividade de venda ao bal-
cão, a postura dos funcionários destas lojas da Centrauto du-
rante a nossa visita foi sempre a de atender com atenção o 
cliente, fosse ele oficinal ou particular. Foi assim na loja de 
Aveiro e também em Barcelos e na loja de Braga.

Este modelo de gestão “mais” humana da Centrauto, talvez 
seja um dos muitos fatores do seu sucesso e consubstancie os 
seus resultados, ao gerar emprego para mais de 550 funcio-
nários e permita dispor de 125 mil m2 de armazéns próprios, 
com um stock de 90 mil referências de peças auto.

Centrauto – trabalho em equipa e 
gestão humana
Texto: Redação   Fotos: Automotive
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Seccção elaborada 
com o apoio de:

Mais de 700 pneus abandonados foram recolhidos por um 
grupo de voluntários em Caxias, concelho de Oeiras. O grupo 
denomina-se Guardião do Oceano, e é liderado por Gil Rosa 
(foto acima). A Revista Automotive esteve no local da recolha 
e entrevistou Gil Rosa, que nos conta mais sobre o âmbito 
desta ação.

“Para contextualizar, o grupo Guardião do Oceano, é uma 
iniciativa que surgiu há cerca de dois anos porque eu vivia 
perto do mar e quando ia à praia passear, encontrava tanto 
lixo que comecei a ter o hábito de o recolher. Assim, além do 
meu relaxar junto à praia, percebi que poderia contribuir para 
o ambiente, neste meu passeio. 

Desde o início, sempre pesei todo o lixo recolhido. Em cerca 
de um mês cheguei a recolher cerca de uma tonelada de lixo 
e foi, a partir daí, que decidi criar um grupo com aqueles que 
me são mais próximos para juntos, dinamizarmos este tipo 

de ações. Foi assim que começámos, com ações nas praias e 
junto às arribas. 

Espontaneidade 

Além das ações em orla costeira, e porque o grupo Guardião 
do Oceano veio a aumentar gradualmente, começámos a re-
ceber mensagens de várias pessoas a alertar-nos de outras 
zonas com lixo, como sendo florestas e até locais no centro da 
cidade – como foi o caso de Torres Vedras onde recolhemos 
quase 5 toneladas com mais de 400 televisões, monitores e 
outros aparelhos eletrónicos. 

Esta evolução do grupo foi espontânea, apesar de termos co-
meçado com alguns amigos, já chegámos a ter mais de 700 
pessoas envolvidas nas diversas ações do grupo, que totaliza-
ram mais de 39 toneladas de resíduos recolhidos até à data. 
Neste momento, o Guardião do Oceano é apenas uma inicia-

Mais de 700 pneus abandonados, 
foram recolhidos em Caxias
Texto: Eduardo Gaspar       Fotos: Automotive
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tiva, não somos nenhuma associação, até porque todos os 
integrantes do grupo são todos voluntários e trabalham em 
áreas muito distintas. 

Sou estudante de doutoramento em atividade física e saú-
de, e encaro estas iniciativas do grupo como uma conjuga-
ção entre atividade física e sustentabilidade. Levantar pneus, 
como foi o caso de Caxias, tem um sentido diferente do que 
se for feito num ginásio. Promovemos uma atividade física 
com uma componente ambiental. 

Atuamos de três formas. A principal é definir uma praia ou 
zona costeira com maior necessidade de intervenção e de-
pois realizar as ações. A segunda forma é a procura ativa atra-
vés do Google Earth para encontrar resíduos de despejos ile-
gais - como parece ter sido o caso aqui em Caxias. A terceira 
forma é através de mensagens de voluntários ou pessoas que 
através das redes sociais, nos contactam a informar destas 
situações. 

Todos podem juntar-se a nós nas ações de recolha, a única 
coisa que pedimos é que não sejam menores de idade de-
sacompanhados. Todos os voluntários são bem-vindos e 
tentamos sempre conjugar a apetência física de cada um, ao 
contexto em que vamos realizar a recolha, para que todos 
participem em segurança. 

Proximidade com as autoridades locais

Como começámos as ações do grupo com os resíduos de 
praia, era fácil fazer a separação dos resíduos e colocá-los 
diretamente nos contentores. À medida que fomos nos de-

parando com uma crescente quantidade de resíduos espe-
cíficos, passámos a necessitar de intervenção por parte das 
Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia, entidades 
quem nos tem mais apoiado. Têm-nos ajudado no transporte 
dos resíduos e também na cedência de consumíveis, como os 
sacos de lixo, por exemplo.

Recolha em Caxias

Estamos assim sempre em contacto com as Câmaras e Jun-
tas, e neste caso em concreto de Oeiras tivemos o apoio da 
Câmara Municipal nos consumíveis. Entretanto, notamos al-
guma lentidão em recolher os resíduos. 

Mas quem está no “terreno”, sabe que as câmaras muni-
cipais e as juntas de freguesia não conseguem estar em 
todo o lado e acudir a todas as solicitações que os muníci-
pes têm nas diversas áreas de atuação. Por isso existe uma 
grande compreensão de parte a parte, e assim nos ajudamos 
mutuamente. 

Seccção elaborada 
com o apoio de:

Revista Automotive                        Julho-Agosto 2021           17

Revista Automotive PÓS-VENDA  



Seccção elaborada 
com o apoio de:

Esta recolha realizada no Concelho de Oeiras, ocorreu em 
duas fases. A primeira quando me desloquei a este terreno 
baldio, que tem acesso livre, e fiz uma recolha de 220 pneus 
que estavam próximos da estrada. Entretanto, constatei que 
havia muitos mais pneus e isso acabou por ser o mote para 
criar esta ação. 

Procedemos à marcação do evento, e tivemos uma boa ade-
são que totalizou 33 voluntários de diversas idades e prove-
niências geográficas. A acessibilidade do terreno foi fácil por-
que está junto a uma estrada, mas foi um dia bastante duro 
de recolha com temperaturas elevadas. Graças à ajuda de to-
dos, conseguimos recolher cerca de 700 pneus, entre outros 
resíduos automóveis.

Pela nossa atividade já temos um conhecimento sobre as di-
versas entidades gestoras de resíduos. É o caso da Valorpneu 
com quem já tínhamos trabalhado em outras ações. Neste 
caso de Caxias, pelo volume de pneus recolhidos, solicitamos 
à Camara Municipal de Oeiras para proceder à recolha e en-
caminhamento dos pneus para um operador da Valorpneu”, 
conclui Gil Rosa.

Rede de receção de pneus usados

Contactada pela Revista Automotive, Climénia Silva, direto-
ra geral da Valorpneu, referiu-se a este caso de recolha volun-
tária comentando que “é louvável o trabalho realizado pelo 
grupo de cidadãos Guardião do Oceano, na preservação e 
sensibilização para um ambiente melhor. 

A Valorpneu está sempre aberta através da sua rede de Cen-
tros de Receção para rececionar e reciclar os pneus em fim 
de vida que resultam destas ações de limpeza. Recentemen-
te também colaborámos com a Brigada do Mar numa ação 
semelhante, em Palmela, e recebemos pneus usados de um 
terreno baldio por parte da Câmara de Oeiras. 

O que é lamentável é que haja cidadãos que tendo disponí-
vel, de forma gratuita, uma rede de receção de pneus usados, 
os deixem ao abandono ou os descarreguem intencional-
mente no ambiente sem qualquer preocupação. Neste âm-
bito, o trabalho das entidades de inspeção também deveria 
ser mais assertivo e penalizador para os infratores” referiu 
Climénia Silva.
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Seccção elaborada 
com o apoio de:

Procedimentos a ter na recolha voluntária 

Para nos explicar quais os procedimentos e cuidados que os 
cidadãos devem respeitar na recolha voluntária de resíduos 
automóveis, a Revista Automotive (RA) contactou Joana Bap-
tista (JB), Vereadora da Câmara Municipal de Oeiras, respon-
sável pelo pelouro do Ambiente, que comenta:

“A recolha de pneus abandonados deve respeitar o princípio 
da responsabilidade alargada do produtor/detentor, deven-
do ser assegurado o correto encaminhamento deste resíduo, 
através da sua entrega nas redes de recolha seletiva existen-
tes e devidamente autorizadas pela Valorpneu (entidade res-
ponsável pela organização e gestão do sistema de recolha e 
destino final de pneus usados).

Ou seja, quando um cidadão decide acumular pneus usados 
abandonados, deve garantir que o produtor/detentor/pro-
prietário tenha conhecimento da sua responsabilidade pelo 
correto encaminhamento desses resíduos e dos procedimen-
tos a adotar no acondicionamento e transporte para um Cen-
tro de Receção licenciado para o efeito”.

Revista Automotive: Os cidadãos podem realizar recolhas 
de resíduos em terrenos privados, mesmo que não sejam 
os seus proprietários?

Joana Baptista: Podem, se o proprietário assim o autorizar 
e se assumir a sua responsabilidade enquanto detentor. Não 
obstante, a responsabilidade pelo correto encaminhamento 
dos pneus usados será sempre do legal proprietário do espa-
ço onde os pneus se encontram abandonados/acumulados.

RA: Quais as entidades a contactar previamente à recolha 
destes resíduos? 

JB: Quando se identificam pneus abandonados num determi-
nado espaço, deverá contactar-se as autoridades competen-
tes (Polícia Municipal e SEPNA), para que essas possam iden-
tificar e notificar o proprietário para a remoção dos mesmos 
em tempo útil.

RA: Que cuidados a ter na recolha e acondicionamen-
to destes resíduos? 

JB: Os centros de Receção aceitam nas suas instalações 
os pneus usados (sem quaisquer contaminações) a cus-
to zero, livres de encargos para os detentores, sendo, 
contudo, o transporte dos mesmos da responsabilidade 
do detentor.  Assim, é importante que os pneus sejam 
limpos de terras, tintas e outros contaminantes e sepa-
rados por tamanhos e características (antes e depois de 
2013) e que sejam encaminhados de imediato para o 
centro de receção de pneus. 

RA: Apesar de imbuída de boa vontade, pode a recolha 
voluntária de resíduos criar um problema maior para o 
Município? 

JB: Se o Município for chamado a intervir e se assumir a res-
ponsabilidade do detentor/proprietário pode, desse modo e 
indiretamente, incentivar ao abandono de pneus usados o 
que constitui uma contraordenação ambiental grave.  Além 
disso, a acumulação de diversos pneus num determinado lo-
cal contribui para o aumento do risco de incêndio e, conse-
quentemente, para a insegurança da população que reclama 
junto do município, comprometendo-o por uma (i)responsa-
bilidade de terceiro.

RA: Ao recolher os resíduos, os cidadãos passam a ser de-
tentores dos mesmos? 

JB: Não propriamente. Os detentores e responsáveis serão, à 
partida, os proprietários dos terrenos onde se encontram os 
pneus abandonados, daí a necessidade de serem envolvidas 
as autoridades competentes e proceder-se em conformidade 
com a legislação em vigor.

RA: No caso em concreto, qual será o procedimento da 
Câmara de Oeiras e o destino dos pneus que foram re-
colhidos?  

JB: O Município de Oeiras, após tomar conhecimento da ação 
e depois de assumir a responsabilidade pelo encaminhamen-
to dos pneus usados e que foram acumulados num terreno 
privado pelos cidadãos, contatou a Valorpneu para avaliação 
prévia do estado dos mesmos e solicitou autorização de des-
carga no centro de receção mais próximo. 

Após o parecer favorável dessa entidade, uma equipa cons-
tituída por 5 funcionários procedeu à recolha, transpor-
te, descarga e separação dos pneus, sendo posteriormente 
reencaminhados pelo centro de receção para o destino final 
adequado – reutilização dos pneus fabricados após 2013 e 
incineração dos restantes.
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Veneporte - pole position na redução de emissões

Delphi Technologies otimiza stock e distribuição

ADVAN – pneu de origem para marcas premium

Para otimizar a gestão de stock e a distribuição da sua 
gama de produtos para gestão de motor e parte eletróni-
ca, a Delphi Technologies estabeleceu uma parceria com 
a empresa espanhola DAISA (Distribuidora Acumuladores 
Importados, SA), uma das mais destacadas distribuidoras 
de baterias da península ibérica e com grande experiência 
na logística para o setor automóvel em geral.

Com esta parceria, a Delphi Technologies pretende igual-
mente agilizar os processos de gestão de stock, faturação 
e entrega das encomendas dos seus produtos para Portu-
gal continental e ilhas. É expectável que se verifique uma 
substancial melhoria na qualidade dos serviços de entrega 
e maior celeridade na resposta à crescente solicitação por 
parte dos distribuidores nacionais.

Especialista com mais de 50 anos de experiência 
no desenvolvimento e produção de sistemas de 
exaustão e controlo de emissões, a Veneporte está 
a reforçar o seu posicionamento no setor de peças 
de reposição, disponibilizando uma gama relevan-
te de soluções com tecnologia EURO 6, que permi-
tem a redução de emissões de acordo com as mais 
recentes diretivas em vigor. 

Para o efeito, lançou uma nova gama de produtos 
e uma comunicação digital com foco no mercado 
internacional, incluindo conversores catalíticos; fil-
tros de partículas diesel, SCR’s (Selective Catalytic 
Reduction), SDF’s e silenciosos para escapes. A Ve-
neporte tem sede em Águeda, onde emprega mais 
de 150 funcionários e, ao longo dos anos, tornou-
-se uma referência na exportação para os mercados 
OEM/OES e IAM. 

A Yokohama Rubber passou a fornecer o pneu ADVAN 
Sport V107 à divisão BMW M, sendo agora o equipamento 
de origem dos modelos desportivos BMW M3 Sedan e do 
BMW M4 Coupé, sendo que o BMW M5 já era um modelo 
que vinha equipado de fábrica com os pneus da Yokohama.

O ADVAN Sport V107 é um pneu de alto rendimento da 
Yokohama. Os pneus fornecidos à BMW M, foram desen-
volvidos em conjunto com este fabricante de automóveis 
e contam com um composto especialmente concebido 
para a função. Dispõem de um desenho da banda de roda-
gem adaptado, de forma a atingir um rendimento superior 
em piso seco e uma maior resistência ao desgaste.
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A GVB é uma entidade licenciada para a gestão de baterias 
em fim de vida (BFV) do setor automóvel e do setor industrial. 
A GVB mudou a sua estrutura diretiva, e a Revista Automoti-
ve entrevistou Rui Cabral, diretor geral da GVB, que nos fala 
sobre esta nova fase da entidade, onde dá a sua visão sobre o 
setor das baterias automóveis.

“Além das várias modificações na estrutura diretiva, a GVB 
tem passado por uma nova realidade com a pandemia, visto 
que se registou um maior consumo de baterias. Quando as 
pessoas saíram do confinamento, e voltaram a dar uso aos 
seus automóveis, as baterias das viaturas tiveram de ser tro-
cadas e isso acabou por gerar muitas trocas de baterias usa-
das e um maior volume de baterias em fim de vida. 

A tradicional sazonalidade que o processo de venda e substi-
tuição das baterias tinha até então, foi substituída pelas fases 
dos desconfinamentos. Isto fez com que a quantidade de re-
colha de baterias em fim de vida em 2020 no nosso país, ficas-
se ligeiramente acima do que registámos ao longo de 2019, 
num ano sem pandemia.

O confinamento trouxe alguns desafios para a GVB, mas 
como temos uma equipa bastante polivalente, conseguimos 
ultrapassar os obstáculos. Até porque, o sistema central de 

qualquer entidade gestora é a sua plataforma informática e 
nesse ponto, estivemos sempre bem salvaguardados. 

Aliás, temos vindo a investir nas plataformas digitais como é 
o caso do nosso website onde produzimos um breve vídeo 
orientado para que qualquer pessoa possa compreender o 
que é a GVB e o que fazemos. 

Também criámos uma aplicação para smartphones chama-
da: “Como Entregar Baterias?”. O nome já indica o propósito 
da aplicação, que visa facilitar a interação das pessoas com 
os nossos centros de recolha de bateria. Facilitamos assim a 
vida ao grande público que tem uma bateria em fim de vida 
e quer desfazer-se dela, de forma ambientalmente sustentá-
vel e segura.

Novidades para os profissionais 

Todos os nossos clientes, os produtores de baterias, são asso-
ciados da mesma forma com a GVB, onde os preços são pú-
blicos e controlados pela Agência Portuguesa do Ambiente 
e pelo DGAE, tal como outra entidade gestora. Os grandes 
distribuidores e comercializadores de baterias em Portugal já 
trabalham com uma entidade gestora de baterias, seja atra-
vés da GVB ou outra. 

GVB – reciclagem de baterias com 
processos mais céleres
Texto: Eduardo Gaspar    Fotos: Automotive
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No entanto, existe ainda muita importação de baterias por 
parte de empresas ou até de particulares, que desconhecem 
as suas obrigações legais e ambientais. Só descobrem as suas 
obrigações quando têm as suas baterias retidas nas alfânde-
gas e não as conseguem desalfandegar, porque não têm um 
contrato com uma entidade gestora. 

O processo do contrato deve assim ser simples e célere. Neste 
sentido, estamos a ultimar uma espécie de “contrato na hora”. 
Bastará entrar no nosso website, ver as condições e ter o con-
trato realizado de forma célere e facilmente compreensível. É 
uma agilização que facilita a todos e beneficia, principalmen-
te, o meio ambiente. 

Áreas de atuação

A GVB atua em duas áreas: com os distribuidores e comer-
cializadores de baterias (denominados produtores), e com a 
rede de recolha de BFV.  Para quem comercializa baterias no 
mercado, o intuito é trabalharem com uma entidade gestora 
que lhes preste um serviço completo e de apoio. 

Com os operadores de gestão de resíduos, que recolhem as 
BFV, temos um apoio específico para que tenham os cuidados 
necessários, no sentido de formá-los nas melhores práticas de 
manuseamento, armazenamento, transporte e encaminha-
mento para os locais corretos onde as baterias são recicladas.

Além das várias informações que disponibilizamos online, 
promovemos também ações com os nossos clientes, por 
exemplo, aquando do transporte de grandes quantidades de 
baterias, e os seus requisitos técnicos por ser uma matéria 
perigosa e enquadrar-se no transporte ADR. 

Papel das oficinas automóveis

Se uma oficina automóvel tiver 
licenciamento para tratar a ges-
tão das baterias usadas, pode 
ser uma associada direta à GVB. 
Se não tiver, e isso é o mais co-
mum, existirá na sua área um 
operador de gestão de resíduos 
que já é licenciado e que faz a 
recolha das baterias. A oficina só 
tem assim que armazenar corre-
tamente as baterias usadas. 

As baterias, enquanto resíduo, 
têm valor positivo, o que as di-
fere de outros resíduos. Pela sua 
alta reciclabilidade, existe uma 
grande procura de chumbo re-
ciclado e isso cria valor no mer-
cado. Por isso que é raro verem-
-se baterias abandonadas. Enquanto entidade gestora, temos 
o objetivo de taxas de recolha de baterias de 98%, objetivo 
esse que temos conseguido atingir. 

Futuro da rede

Longe vão os tempos, onde a recolha de baterias era feita 
em Portugal por empresas desorganizadas e sem quaisquer 
procedimentos. Tem havido uma grande transformação com 
as empresas que lidam com os resíduos. Hoje em dia estão 
bastante estruturadas, licenciadas, com alvarás, e com proce-
dimentos de referência até para outros setores do mercado. A 
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gestão com as autoridades requer um grande profissionalis-
mo que não permite amadorismos. 

A legislação ambiental é cada vez mais complexa e as empre-
sas que operam nesta área têm cada vez mais obrigações, e 
por isso que enquanto GVB damos todo o aconselhamento e 
acompanhamento necessário nesse âmbito. 

Atualmente temos 98 pontos na rede, mas vamos aumentar 
ainda mais esses pontos. A legislação-base da gestão das ba-
terias é conhecido por UNILEX, com base num decreto-lei de 
2017. Nesse decreto-lei, o artigo 66, refere que a partir de 1 de 
julho de 2021 todos os operadores de gestão de resíduos que 
trabalham com baterias de automóvel, têm que fazer parte 
de uma rede de uma entidade gestora. Estamos assim a fazer 
uma campanha, junto de todos os operadores que trabalham 
com baterias automóveis, para alertá-los dessa obrigação e a 
convidá-los a aderir à nossa rede. A adesão não tem custos. 

Reciclagem das baterias

Promovemos (inclusive com incentivos monetários) para que 
os nossos pontos de rede façam o encaminhamento para a 
única recicladora de baterias de chumbo-ácido em Portugal, 
situada na Azambuja. Assim as matérias-primas ficam em Por-
tugal. Para se ter uma ideia, uma bateria de chumbo-ácido é 
praticamente 100% reciclável. 

O chumbo tem maiores taxas de reciclabilidade do que os 
chamados “campeões dos resíduos”, nomeadamente o papel, 
ou o vidro. Hoje, cerca de 60% de todo o chumbo utilizado no 
mundo provém de chumbo reciclado. 

Baterias de lítio

Todos ouvimos falar sobre as baterias de lítio, mas a verdade é 
que ainda não existem soluções rentáveis para extrair o lítio, 
o cobalto, o magnésio, entre outros, das baterias dos carros 
elétricos. A vinda das baterias de lítio é certa e segura, mas 
com a reduzida dimensão desse mercado é difícil justificar-se 
o investimento numa recicladora em Portugal. Mas podem 
ser feitas outras medidas em Portugal, como por exemplo, 
começar a fazer-se a armazenagem, algum tipo de separação 
dos resíduos, entre outros.

No final deste ano iremos apresentar um estudo realizado em 
conjunto com a Faculdade de Tecnologia da Universidade de 
Lisboa, relativamente à reciclagem das baterias de lítio. O lítio 
é um problema que não tem uma resolução tecnologicamen-
te fácil, mesmo nos mercados mais maduros e com grande 
volume de produção ou utilização.

No setor das baterias, as grandes reservas de chumbo estão 
nos EUA, ou seja, um país que oferece confiança para o resto 
do mundo em termos de disponibilidade da matéria-prima e 
na não-especulação dos preços. Quanto às matérias-primas 
que compõem as baterias de lítio, as maiores reservas estão 
na China. E com a China a dominar uma matéria-prima que 
será essencial para a indústria nos próximos anos, teremos 
rapidamente um potencial problema global”, finaliza Rui Ca-
bral, diretor geral da GVB.
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Distinguida em 2019 com o Prémio Fleet Service Automotive 
a Rede Euro Repar Portugal está a lançar a sua gama de pro-
dutos destinada ao setor de aftermarket. Falando à Revista 
Automotive, Nuno Gregório diretor geral da rede no nosso 
país (foto à direita), ressaltou que “trata-se de uma linha de 
produtos que vem ampliar o nosso portfólio e proporcionar 

aos membros da nossa rede, um conjunto alargado de solu-
ções para o cliente final, ou seja, desde peças originais, peças 
de marca própria e. agora, as peças dos principais fabricantes 
do aftermarket”, explicou.

No ano em que está a completar 5 anos de existência em Por-
tugal, a Rede Euro Repar conta com cerca de 154 empresas de 
reparação automóvel, algumas das quais são novas parceiras 
deste conceito de rede oficinal. Para Nuno Gregório “o ano de 
2020 foi muito difícil para todo o mercado de pós-venda e, 
nestes primeiros seis meses de 2021, notámos que a recupe-
ração existe, mas tem sido lenta. Ainda existem muitas incer-
tezas sanitárias, que condicionam os resultados e a retoma da 
economia em geral.

Contudo, estamos em crer que a segunda metade de 2021 
poderá trazer bons resultados e ser mais robusta para a nossa 
rede em Portugal. Para além da nova gama de peças do after-
market, também estamos a dinamizar um conjunto de ações 
através de alguns dos nossos membros e em conjunto com 
as plataformas da Distrigo, iniciativas que visam aumentar a 

Euro Repar com nova gama de peças 
de reposição
Texto: Eduardo Gaspar    Fotos: Automotive
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procura pela nossa gama de peças da marca própria Euro Re-
par e também pelo nosso conceito oficinal.

Adicionalmente, estamos a preparar algumas iniciativas para 
o cliente final, com o objetivo de proporcionar uma maior fi-
delização à nossa rede. Sempre que o cliente fique satisfeito 
com os serviços de uma determinada oficina Euro Repar, ele 
receberá um voucher de desconto para ser utilizado em pró-
ximas visitas à nossa rede. Também iremos flexibilizar o prazo 
de pagamento, criando algum alívio financeiro para o cliente 
final. Medidas que certamente irão impulsionar as entradas 
nas oficinas da rede Euro Repar”, destacou Nuno Gregório.

NewCar Leiria exemplo e expansão

Em constante expansão a rede Euro Repar conta com oficinas 
aderentes de referência em outras áreas de negócio, como é o 
caso da NewCar em Leiria (conforme imagens). Está empresa 
está há anos ligada ao serviço de reparação e substituição 
de vidros para viaturas ligeiras, com grande reputação na re-
gião de Leiria, tendo aderido à rede Euro Repar há cerca de 
2 anos, segundo informou Jorge Bajouco, sócio-gerente da 
NewCar Leiria.

Para além dos serviços que estão na sua génese no setor ofi-
cinal, esta empresa também se destaca nos serviços de mecâ-
nica em geral, eletrónica, mudança de óleos, amortecedores 
e de pneus, dispondo de sistema de calibração ADAS, ou seja, 
o sistema de assistência à condução, que estão integrados na 
carroçaria e no para-brisa das viaturas mais recentes. 
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O mercado da repintura automóvel continua a dar bons 
exemplos em Portugal. Apesar da ausência de dados públi-
cos, é notório que o negócio da distribuição das tintas, ver-
nizes e acessórios para a repintura mantém-se ativo e a ocu-
par um lugar de destaque na cadeia de valor da reparação 
automóvel.

Neste mercado cada vez mais profissional, o grupo Sotinar – 
Sociedade de Representações de Tintas – posiciona-se como 
uma das referências nacionais sendo especialista na repintu-
ra automóvel, possuindo lojas em regiões estratégicas, como 
é o caso da sua unidade de Leiria, que a Revista Automotive 
foi conhecer de perto, e que aqui apresenta em mais detalhe.

Segundo a empresa “a rápida expansão 
da Sotinar de Coimbra para a zona de 
Leiria ditou que, em 2002, fosse neces-
sário abrir uma filial naquele distrito, 
primeiro no centro da cidade e, desde 
há 2 anos, para novas instalações loca-
lizadas zona industrial da Zicofa, per-
mitindo assim servir os clientes de toda 
a zona centro-sul do país”.

Ambiente

Para além de dispor de uma localização 
privilegiada e bem posicionada numa 
zona industrial em constante cresci-
mento, a Sotinar Leiria conta com ins-
talações modernas, amplas e bem or-
ganizada, o que proporciona um bom 

Sotinar Leiria – bom ambiente ao 
serviço da repintura 
Texto: Eduardo Gaspar    Fotos: Automotive
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ambiente físico e visual, desde a zona de receção até ao inte-
rior do seu armazém. 

A unidade tem à frente Paula Santos que, com os seus de-
mais colegas de equipa, gerem a Sotinar Leiria sempre com a 
premissa de prestar o melhor e mais célere serviço ao cliente. 
A região onde se insere esta unidade está repleta de destaca-
das empresas do setor do comércio e reparação automóvel, 
muitas das quais, são clientes fidelizadas da Sotinar.

Na sua diversificada carteira de clientes, a Sotinar de Leiria 
conta com grupos de retalho e concessionários de diferen-
tes marcas automóvel, bem como oficinas independentes 
e redes oficinais que trabalham na área de repintura. Conta 
também com muitas empresas de transporte rodoviário de 
mercadorias, que encontram nesta loja um portfólio atualiza-
do de tintas, produtos e equipamentos para as suas secções 
de chapa e pintura.

Para além da atividade de venda em si, a Sotinar procura 
orientar de forma técnica os seus clientes, proporcionando-
-lhes informações essenciais para um melhor resultado na 
repintura, com o objetivo de ganharem de produtividade, efi-
ciência nos consumos, poupança de tempo e recursos. 

As marcas comercializadas na Sotinar Leiria, incluem produ-
tos da gama Car Repair System, bem como Cromax, Rupe, Fa-
récla, Innotec, 3M, Indasa, DeVilbess, SATA, entre outras de 
referência mundial. 

Para as necessidades especificas, esta unidade também dis-
põe de máquina misturadora equipada com diversos tipos de 
corantes concentrados e resinas, ajustada para proporcionar 
uma reparação adequada e na cor exata dos vários tipos de 
cor de automóveis ligeiros, comerciais e veículos pesados de 
mercadorias, como é o caso da linha Imron Fleet Line.
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A recuperação da economia nacional está a ocorrer de for-
ma gradual, com maior ou menor ênfase em algumas áreas 
de negócio. O setor da comercialização de peças e acessórios 
automóvel é aquele que tem demonstrado uma boa perfor-
mance ao longo dos últimos meses, e a Revista Automotive 
foi ao terreno para constatar “in loco”, os bons exemplos em-
presariais que aqui registamos.

Começamos pela Coperol empresa fundada em 1988 e desde 
sempre especializada na comercialização de peças, equipa-
mentos e acessórios para camiões, semirreboques e autocar-
ros. Sob a gerência familiar de José Domingues da Costa e 
Ana Luísa Costa, destaca-se pelo amplo portfólio de marcas e 
referência para viaturas pesadas. 

A loja localizada na sede da empresa, em Frielas (imagem 1), 
manteve-se sempre em atividade durante os períodos mais 
acutilantes da pandemia, à exemplo das demais lojas da 
Coperol, na Perafita, Coimbra, Lourosa, Carregado, Entron-
camento, Montemor-o-Novo e Algarve, onde a dedicação 
e o atendimento ao cliente de balcão e oficinal, foram uma 
constante.

Proximidade 

Outro bom exemplo de trabalho e dedicação ao cliente é a 
empresa Pecifer, localizada em Santa Maria da Feira. Falando 
à Automotive, Carlos Costa (imagem 2), gerente e proprietá-
rio da Pecifer disse estar confiante na recuperação económica 
“embora a mesma esteja a ocorrer de forma mais lenta que o 

Dedicação, trabalho e investimento 
são tónicas no setor
Texto: Redação   Fotos: Automotive
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desejado. Contudo, acreditamos que 2021 será um ano de vi-
ragem no nosso setor. Contamos com uma equipa de 10 fun-
cionários, trabalhamos com marcas de qualidade premium e 
dispomos de uma clientela oficinal que confia no nosso ser-
viço”, salientou.   

Também na região centro, a loja da Centrauto situada na 
zona industrial de Albergaria-a-Velha, espelha bem o esforço 
das empresas do setor de pós-venda no sentido de contrariar 
o negativismo de outras atividades económicas. 

Confiança

Luís Morais Costa (imagem 4), gerente da empresa, recebeu 
a Automotive, apresentou as instalações da empresa e salien-
tou a dinâmica do conceito da Centrauto. “Estamos ligados há 
anos ao conceito de rede de lojas da Centrauto, um exemplo 
de gestão no comércio de peças auto em Portugal. 

Estamos motivados e a prestar um serviço de qualidade e de 
proximidade aos clientes oficinais na nossa zona de influên-
cia. Com trabalho e dedicação, saberemos ultrapassar as di-

ficuldades inerentes deste negócio”, salientou Luís Morais 
(imagem 3), com Ana Sofia e Nilton Silva.

Apesar da forte implementação na região sul, com lojas em 
Torres Vedras (sede), Sintra e Loures, a Granmotor comercia-
liza peças auto para todo o território nacional. Com quase 35 
anos de existência, a empresa possui uma equipa experiente 
e polivalente; prima pela qualidade dos seus produtos e pro-
cura praticar preços ajustados, aos seus clientes. A Ganmotor 
de Loures (imagem 5), também faz parte da rede nacional de 
distribuição gratuita da Revista Automotive. 

Por sua vez a Sarilauto, localizada em Casal de Cambra, na 
grande Lisboa, foi fundada há quase 40 anos pelo seu atual 
proprietário José Manuel Santos que, aos 22 anos de idade, 
entrou para o ramo das peças auto. 

Sem que o tempo a tenha deixado envelhecer (como o pró-
prio descreve), a gerência da Sarilauto tem vindo a investir e 
a dinamizar o seu negócio, sempre a trabalhar com marcas de 
qualidade e referência mundial. Na imagem, Carlos Angélica 
e Ricardo Rosário, com o exemplar da Automotive.
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É preciso ter muita determinação e elevado profissionalismo, 
para superar os inúmeros obstáculos causados pela pande-
mia. Desde março de 2020, as empresas do setor de venda 
e reposição de peças automóvel que atuam em Portugal, 
deram uma clara demonstração de maturidade e resiliência, 
muito acima do que foi demonstrado por outros setores da 
nossa economia.

A empresa Peciloures é um bom exemplo deste setor que, 
nos momentos mais difíceis do ano de 2020, esteve sempre 
operacional, ativa e a prestar um serviço essencial para a 
mobilidade das pessoas. Mais ainda, foram empresas como 
a Peciloures que mantiveram os postos de trabalho, contri-
buíram para o funcionamento da economia e, igualmente im-
portante, procuraram manter os impostos e as contribuições 
sociais em dia.

Falando à Revista Automotive, Vítor Domingos, gerente e 
fundador da empresa Peciloures salientou que “somos reco-
nhecidos pelo profissionalismo, atendimento e simpatia da 
nossa equipa. Dispomos de um stock bastante diversificado 
de peças de prestigiadas marcas premium e também da gama 
TRUST, visto que somos partner do projeto TRUSTAUTO.

Estamos a completar 36 anos de ininterrupta atividade neste 
setor e, desde que ingressámos no projeto TRUST, notámos 
que houve uma grande alavancagem das nossas vendas e 
uma melhor gestão dos nossos stocks, com claros benefícios 
para os nossos clientes em geral, sobretudo oficinas indepen-
dentes”, destacou Vítor Domingos. A Peciloures também in-
tegra a rede de distribuição gratuita da Revista Automotive.

Peciloures – profissionalismo para 
superar os obstáculos 
Texto: Redação   Fotos: Automotive
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Suzuki – compromisso com a 
diversidade e o ambiente

Texto: Eduardo Gaspar    Fotos: Automotive
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Marca centenária e com grande historial em Portugal, a Su-
zuki entrou numa nova etapa com a renovação completa da 
sua gama, incluindo modelos desenvolvidos em parceria com 
a Toyota e, ao que tudo indica, brevemente surgirão mais no-
vidades fruto desta aliança estratégica.

Ana Guerreiro, profissional ligada há vários anos à marca, é 
a responsável de vendas e marketing da Suzuki Motor Ibé-
rica – Sucursal Portugal que, através da Automotive, faz um 
balanço dos turbulentos meses da pandemia, dá-nos a sua 
visão do mercado automóvel nacional e, também, apresenta 
os pontos chaves da transformação da gama.

“Apesar do clima de incerteza económica, a performance da 
marca em Portugal nos primeiros 6 meses deste ano, man-
teve-se ligeiramente acima do desempenho que registá-
mos no ano passado. Para estes resultados, muito contribui 
a renovação da nossa gama, com a introdução dos modelos 
ACross, Swace e, mais recentemente, o Jimny Pro, bem como 
a hibridização dos nossos motores, seguindo a tendência 
do mercado.

Sustentabilidade

Naturalmente que o trabalho de terreno desenvolvido pelos 
profissionais da nossa rede de concessionários, tem vindo a 
alavancar esta nova fase da marca Suzuki em Portugal. O ano 
de 2020 foi muito complicado, para as marcas automóveis em 
geral e nós não fomos a exceção. Contudo, e graças ao apoio 
da Suzuki Ibérica, a tenacidade dos nossos concessionários e 
a confiança dos clientes à nossa marca, conseguimos chegar 
ao ano de 2021, mais robustos e com melhores perspetivas 
de vendas.

A transformação da nossa gama começou a ganhar consis-
tência a partir de 2019, ano em que conseguimos alcançar um 
bom volume de vendas em geral. No ano de 2020, apesar da 
pandemia, demos seguimento à hibridização dos diferentes 
modelos da nossa gama, tornando-a mais competitiva, diver-
sificada e ambientalmente mais atual. 

As motorizações híbridas estão presentes nos modelos de en-
trada da nossa gama, como são os casos do Ignis e do Swift, 
com os novos propulsores mild-hybrid. Já os modelos Vitara, 
S-Cross e no Swift Sport, ganharam propulsores híbridos de 
48V. No âmbito da parceira técnica com a Toyota, lançámos 
no final do ano passado o Suzuki Swace, com motorização 
full-hybrid. Já com o modelo Across, ingressámos por com-
pleto no mercado dos motores híbridos plug-in, proporcio-
nando uma das melhores autonomias 100% elétricas do mer-
cado (até 75 km).

Diversidade

Neste ano de 2021 continuamos focados na redução de emis-
sões. Nestes primeiros 6 meses do ano, por conta eletrificação 
da nossa gama, reduzimos as emissões e também introduzi-
mos alterações de equipamento nos diferentes modelos da 
nossa marca. 

Como se tudo isto já não bastasse, recentemente lançámos 
ano o novo Jimny Pro, uma versão comercial que permite ao 
utilizador ir a locais onde outros modelos 4x4 não conseguem 
ir, numa vertente profissional. Tem um produto adequado 
determinadas atividades do mercado empresarial, com uma 
versatilidade, equipamentos e uma bagageira muito acima 
da média. 
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O segmento empresarial, até aqui pouco explorado pela Su-
zuki, passa a ter a sua importância na nossa estratégia de 
vendas. Com a hibridização da nossa gama, tornamo-nos 
mais competitivos para as empresas e passamos a estar mui-
to bem representados com os modelos Swift, Virara, S-Cross, 
Swace que disponibilizam níveis de equipamentos acima da 
média do mercado nacional. Por isso, estaremos mais ativos 
nas empresas.

Reconhecimento

A Suzuki tem um grande reconhecimento na Europa por co-
mercializar automóveis compactos e versáteis, bem como 
mais de 50 anos de desenvolvimento de sistemas de tração 
All-Grip, sendo pioneira na introdução do conceito SUV. Te-
mos quotas de mercado muito interessantes na Alemanha, 
em Itália, e mesmo em Espanha através da Suzuki Motor Ibé-
ria. Há um grande reconhecimento dos produtos Suzuki nos 
seus atributos. Em Portugal existe uma fiscalidade única na 

Europa e que está sempre a agravar, isto para não falar da 
falta de incentivos à renovação do parque automóvel. 

Quando relançámos a marca Suzuki em Portugal tínhamos 
praticamente 3 modelos à venda, sendo que atualmente 
dispomos de 8 modelos e uma gama bastante atual. Isto é 
importante para a nossa rede de concessionários, porque au-
mentámos o nosso portfólio de produtos. Dispomos de ca-
racterísticas únicas, por exemplo, temos toda a gama de pro-
dutos com versões 4x4 e com caixas automáticas, mesmo nos 
modelos mais compactos como é o caso do Ignis.

Trabalhamos com dois níveis de equipamento, e mesmo o 
mais básico tem todos os sistemas de segurança e de confor-
to que em outras marcas só dispõem em versões superiores. 
Por exemplo, o Jimny Pro que é uma viatura comercial, tem 
bancos aquecidos, lane assist, entre outros equipamentos de 
série. No segmento A, o Ignis não tem qualquer concorrên-
cia. É um carro com uma posição de condução mais alta, com 
muito espaço interior, com caixa automática e versões 4x4.

Fomos uma das primeiras marcas a 
introduzir o sistema mil-hybrid, que 
apesar de serem o primeiro patamar da 
eletrificação, conferem poupanças sig-
nificativas de combustível com custos 
de manutenção bastante controlados. 

Temos clientes muito fiéis à nossa mar-
ca. Tipicamente o cliente Suzuki não 
troca o seu automóvel, ele compra um 
novo Suzuki e mantém o modelo an-
terior. Os nossos modelos são sobeja-
mente conhecidos pela sua fiabilidade, 
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e isso resulta numa maior longevidade 
na utilização dos nossos produtos. 

Em termos de satisfação de clientes, 
temos um certo orgulho em ter clien-
tes fiéis à marca, fidelidade essa que é 
passada de geração em geração. Esta 
é uma das razões pela qual é difícil 
encontrar modelos usados da Suzuki 
à venda. Os modelos usados, ficam 
em família. 

Isto tem também vantagens para as 
empresas, na agradabilidade dos nos-
sos produtos e na fiabilidade dos mes-
mos. Nas PME’s a longevidade do automóvel dentro da em-
presa é uma vantagem competitiva, que permite a empresa 
focar-se no seu negócio sem preocupações com as alterações 
da sua frota. A fiabilidade dos nossos modelos, também é um 
fator positivo dentro do custo total de utilização dos nossos 
produtos nas frotas.

Para as empresas em geral, o Suzuki Swace é um modelo 
extremamente ajustado às características do mercado por-
tuguês, quer por ser versão carrinha, quer por ser um full-
-hybrid. Tem um nível de equipamento superior, mantendo 
um preço competitivo. Para os quadros superiores, o Suzuki 
Across posiciona-se como um produto de excelência. A expe-
rienciação é importante na Suzuki, por isso a nossa rede de 
concecionários tem viaturas para test-drive. Um cliente que 
conduz um modelo Suzuki, fica garantidamente satisfeito. 

Próximos meses

Tal como todas as outras marcas automóveis e outras áreas 
tecnológicas, a falta de semicondutores também nos está a 

afetar a produção. Estamos a ajustar as produções de acordo 
com a capacidade de entrega dos semicondutores. 

O futuro é aumentar a hibridização, onde o plano ambiental 
da Suzuki até 2050 será reduzir as emissões em 90% de todos 
os nossos modelos e também nos processos produtivos. No 
médio-prazo, queremos atingir uma redução das emissões da 
nossa gama em 40% até 2030, por comparação com 2010. Em 
todas as atividades, queremos ser mais sustentáveis. 

Quanto à rede em Portugal, temos o objetivo de abrir uma 
concessão no Algarve sendo que estamos em conversações 
com parceiros, para dar um melhor serviço de assistência nes-
sa região. 

No resto do país já contamos com uma boa abrangência com 
clientes fidelizados. Todos os nossos concessionários têm as 
três valências bem afinadas: vendas de automóveis, venda de 
peças originais, e serviço de manutenção e reparação”, desta-
cou Ana Guerreiro.
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O novo modelo DS4 foi apresentado aos jornalistas na sede 
da Stellantis Portugal. A apresentação foi feta por David 
Correia e Mónica Camacho, respetivamente Country Brand 
Manager e Marketing Director da DS Portugal, tendo uma das 
novas unidades do DS4 em destaque.

Parece ser obrigatório numa apresentação automóvel a utili-
zação dos termos disruptivo, revolucionário, inovador ou líder, 
em conjunto com superlativos dispostos de forma aleatória.  
Quando tal não acontece, capta-nos a atenção. Foi assim com 
o lançamento do DS4. Uma apresentação fora do comum, do 
ordinário, tendo por isso crédito quando se afirma como uma 
marca de savoir-faire do luxo francês. 

Diferenciador

Quando se fala de luxo, faz-se de um ponto de vista auto-
mobilístico contemporâneo. Longe vão os tempos em que a 
liberdade de criação do automóvel permitia a utilização do 
luxo “puro”. Nos automóveis de hoje em dia, o luxo precisa 
enquadrar-se numa legislação restritiva e numa moda orien-
tada. Além disso, insere-se num mercado que tem como o 
impulsionador principal um paradoxo: por um lado, a neces-

sidade crescente da partilha tecnológica entre modelos para 
se reduzir custos, por outro lado, a tecnologia como fator di-
ferenciador de cada modelo. 

O espaço para a afirmação de qualquer abordagem ao luxo 
é cada vez mais exíguo, mas não impossível. Isso nota-se nos 
interiores do DS4, que contém vários apontamentos com 
materiais requintados, como é caso dos bancos e do tablier, 
misturados com elementos tecnológicos como é o caso do 
novo sistema de infotainment da DS. Este modelo estará dis-
ponível, a partir de novembro deste ano, em três níveis de 
equipamento: Bastile+, Trocadero e Rivoli.

Baseado na experiência do DS7 Crossback, onde os clientes 
optaram maioritariamente pela versão mais equipada, o DS4 
deverá ter na sua versão Trocadero um bom compromisso 
para o segmento frotista, com a utilização de jantes de 17 po-
legadas para otimizar o seu Custo Total de Utilização (TCO).

Abordagem

O DS4 é o quarto modelo da gama DS, juntamente com o 
DS3 Crossback, o DS7 Crossback e o DS9. Só agora - com a 

DS4 – a serenidade dinâmica em 
versão automóvel
Texto: Eduardo Gaspar    Fotos: Automotive
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chegada do DS4 - é que a marca pretende realizar um maior 
volume de vendas, nomeadamente junto ao mercado empre-
sarial. Demonstra assim uma serenidade na sua abordagem 
ao mercado, diferente da agressividade de outras marcas au-
tomóveis de “luxo”.

Com grande convicção nos seus atributos, baseados numa 
dinâmica tecnológica, o DS4 traz consigo novos assistentes 
de condução e está equipado para realizar uma condução se-
miautónoma, de nível 2. 

A diversidade faz-se também notar nas 5 motorizações dis-
poníveis: três a gasolina, uma a diesel e uma híbrida plug-in. 

Transversal a todas as motorizações é a caixa automática de 8 
velocidades, essencial em viaturas deste nível.

O novo DS4 apresenta-se como um SUV do segmento C, com 
características de um hatchback. É o modelo com linhas exte-
riores mais vincadas da gama DS e que pretende transportar 
a marca para outros patamares de vendas. A sua comerciali-
zação está já a ser feita, onde as primeiras unidades deverão 
chegar a Portugal em novembro deste ano. 

Até lá, teremos certamente a oportunidade de testar este 
modelo, para colocarmos à prova no segmento frotista, a ex-
celente impressão com que ficamos por ocasião da sua apre-
sentação nacional.

Revista Automotive                        Julho-Agosto 2021           41

Revista Automotive                           FROTAS 



Nespresso e DPD Portugal com 
entregas mais sustentáveis 
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O compromisso com a sustentabilidade da Nespresso fez a 
marca investir num projeto piloto com a DPD Portugal. De-
pois de Lisboa ter sido a primeira cidade a dar o arranque 
às entregas sustentáveis da marca, o Porto dá início às en-
tregas gratuitas em veículo elétrico, em parceria com a DPD 
Portugal. 

A Nespresso está comprometida com a neutralidade carbóni-
ca e tem como objetivo que todas as cápsulas sejam neutras 
em carbono até 2022. “Tendo já conquistado a neutralidade 
carbónica na atividade comercial, pretendemos ser neutros 
nas emissões que ocorrem na sua cadeia de abastecimento 
e no ciclo de vida do produto. Depois de termos iniciado o 
projeto em Lisboa, faz todo o sentido que também a segunda 
maior cidade do país tenha entregas verdes. O que deseja-
mos é que, no futuro, todas as nossas entregas sejam mais 
sustentáveis”, declarou Brigitte Felber, country manager da 
Nespresso Portugal. 

A utilização destes veículos elétricos vai permitir uma pou-
pança anual de dióxido de carbono de mais de 13 toneladas 
por ano, face à versão com motorização a diesel. Além disso, 
estes veículos elétricos não emitem partículas NOx durante a 
sua utilização.

Reinventar processos

A Nespresso e a DPD partilham o compromisso com a susten-
tabilidade, e unem-se agora por um objetivo comum. “A sus-
tentabilidade é o maior desafio da atualidade. Na DPD somos 
pioneiros num negócio verdadeiramente sustentável. É o que 
nos move todos os dias. 

Este é o novo desafio de toda a economia e da sociedade 
portuguesa, pelo que acreditamos que devemos reinven-
tar os processos e apostar em soluções como a mobilidade 

elétrica ou as energias renováveis, com os talentos e a cria-
tividade de que já dispomos. Estamos a dar o primeiro passo 
na descarbonização das entregas na cidade do Porto, depois 
de termos tornado possível as entregas livre de emissões em 
Lisboa, até final deste ano”, sublinha Olivier Establet, CEO da 
DPD Portugal.

A Nespresso desafia ainda os portugueses a entregarem aos 
condutores da DPD as cápsulas já usadas para integrarem o 
processo de reciclagem, em que serão inseridas na produção 
de carros, caixilharia de janelas, bicicletas.  O investimento da 
Nespresso em reciclagem fortalece o seu compromisso com a 
sustentabilidade e, desde 2018, a marca investe anualmente 
mais de 500 mil euros com mais de 250 pontos de reciclagem 
em Portugal.

Pioneirismo nacional

“A DPD Portugal tem sido pioneira de várias iniciativas na es-
tratégia verde, dentro do DPDgroup, com a cidade de Lisboa 
a ser o palco de ações como o Air Diag, lançado em junho de 
2019, que permite aos lisboetas conhecerem a qualidade do 
ar à sua porta, graças à centena de sensores que temos insta-
lados nas nossas viaturas e em lojas Pickup. 

Mais recentemente, recebemos o projeto-piloto City Trees, 
umas árvores de madeira que estiveram instaladas entre se-
tembro de 2020 e janeiro deste ano na Avenida da Ribeira das 
Naus e que possibilitaram a produção de cerca de 4 toneladas 
de oxigénio na sua zona de intervenção. 

Todas estas ações inserem-se no compromisso do DPDgroup 
de reduzir a pegada ambiental nas 200 principais cidades eu-
ropeias, sendo que até 2025 o objetivo é reduzir nas cidades 
onde opera as suas emissões de CO2 em 89% e os poluentes 
em 80% em relação a 2020”, frisou Olivier Establet.

Texto: Eduardo Gaspar    Fotos: Divulgação
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Nos primeiros 6 mês deste ano, a marca Toyota conquistou 
quota e acentuou as vendas de viaturas novas em Portugal, 
tanto no segmento dos ligeiros de passageiros como no seg-
mento dos comerciais ligeiros.

“Para este bom resultado, muito contribui a renovação e ele-
trificação da gama, a disponibilidade de produtos novos, uma 
ampla e bem estruturada rede de concessionários e, princi-
palmente, a confiança dos clientes em geral na qualidade e 
fiabilidade dos modelos da marca Toyota em Portugal”.

Quem o afirma é Filipe Sousa Campos, diretor da divisão 
de Vendas & Marketing da Toyota Caetano Portugal que su-
blinha: “a indústria automóvel está a viver um momento de 
constrangimento nas linhas produtivas, situação que manter-
-se-á por mais alguns meses. 

Felizmente, neste domínio, a Toyota está bem posicionada 
em termos de disponibilidade de modelos novos para fazer 
face à procura nos nossos stands”.

Competitividade

Depois da renovação da gama Corolla e da introdução do mo-
delo Camry (em finais de 2019), o ano de 2020 ficou marca-
do por uma forte redução nas vendas em todos os mercados. 
Mas mesmo assim, as procuras pelos nossos modelos híbridos 

Toyota – resultados refletem a 
confiança dos clientes
Texto: Redação   Fotos: Automotive/Divulgação
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O MAIOR GRUPO MUNDIAL INDEPENDENTE DE LUBRIFICANTES

FUCHS LUBRIFICANTES, Unip. Lda. 
Zona Industrial Maia 1, Sector VII | Trav. Eng. Nobre da Costa | 4470-435 Moreira - Maia
Tel. 229 479 360 | fuchs-pt@fuchs.com | www.fuchs.com/pt 

• Rede de distribuição dedicada, motivada para o serviço ao cliente 
 e com grande profissionalismo.
• Aconselhamento permanente e apoio técnico de elevada qualidade.
• Gama completa de lubrificantes, com mais de 4.000 combinações
 produto–embalagem.
• Garantia de um parceiro preferencial da indústria automóvel alemã   
 (primeiro enchimento).
• Tecnologia exclusiva XTL®, para maior proteção e menor consumo.
• FUCHS – A marca dos profissionais.

UM SERVIÇO DE PROXIMIDADE PARA RESPONDER 
ÀS SUAS NECESSIDADES DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÓVEL.

€



acentuaram-se em Portugal. Dinamizá-
mos um intenso trabalho juntamente 
com a nossa rede, e os esforços trouxe-
ram bons resultados.

Hoje a Toyota dispõe de uma das mais 
renovadas gamas em Portugal, com 
motorizações atuais. Quando um clien-
te escolhe um modelo híbrido da Toyo-
ta, beneficia de um desconto de 75% 
no ISV, pode dispor de até 100% de de-
dutibilidade do IVA; bem como 100% 
das depreciações aceites em IRC, para 
além de uma redução da taxa de tribu-
tação autónoma de até 64%.

Estamos a tornar a marca Toyota ainda 
mais competitiva para alcançar uma 
melhor performance nas vendas jun-
to ao mercado empresarial, pois este 
continua a ser o grande impulsionador das vendas de veícu-
los novos no nosso país. Para tal, dispomos do novo modelo 
RAV4 Plug-In com um valor de aquisição, considerando as 
vantagens fiscais por conta da sua motorização híbrida, mui-
to atrativo. É um produto muito evoluído e que será alvo de 
um maior destaque junto às empresas. 

Também o modelo Yaris Cross que iniciará a sua comerciali-
zação já em setembro próximo, tem todos os atributos para 
ser um sucesso de vendas. Conta com um desenho atrativo, 
qualidade e novos equipamentos, podendo sobressair-se 
num segmento onde a imagem de marca e as motorizações 
híbridas ou eletrificadas, têm uma maior procura cada vez 
maior por parte dos clientes”, destacou Filipe Sousa Campos 
à Automotive.

PUB
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A Formartinauto, concessionário Ford em Viseu, recebeu 
do presidente da Ford Lusitana, Jesús Alonso, o Chairman’s 
Award para a excelência no serviço ao cliente, na sua edição 
de 2020. Esta é a primeira vez que o Formartinauto recebe 
esta distinção, numa altura em que está quase a inaugurar as 
suas novas instalações naquele distrito. A equipa da Forma-
tinauto (imagem acima), liderada por Pedro Martins, gerente 
da empresa, participou da entrega.

Também a empresa Multiribeiro (imagem esquerda), con-
cessionário de Évora, foi distinguida com o Chairman’s Award 

pela excelência no serviço ao cliente, no ano de 2020. Esta é 
a primeira vez que a Multiribeiro recebe esta distinção. Mais a 
norte, a Stock-Car (imagem direita), concessionário em Bra-
ga, conquistou pela terceira vez este galardão. 

O prémio foi entregue pelo staff da Ford Portugal a Adriano 
Barbosa, diretor da Stock-Car. O Chairman’s Award visa realçar 
o empenho de toda a rede na prestação de um serviço de qua-
lidade, e a satisfação e fidelização do cliente na marca Ford.

Ford Portugal distinguiu a qualidade 
da sua rede de concessionários
Texto: Redação   Fotos: Divulgação
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 A crise de escassez de semicondutores atingiu a in-
dústria automóvel numa altura em que o sector co-
meçava a sentir uma ligeira recuperação moderada 
dos níveis de produção na sequência de um abran-
damento dos casos Covid-19. 

O aumento da procura de chips da indústria auto-
móvel começou quando as linhas de fornecimento 
de semicondutores (localizadas essencialmente na 
Ásia, nomeadamente em Taiwan) já estavam sobre-
carregadas por uma procura significativa de chips do 
sector da eletrónica de consumo, para telefones e in-
fraestruturas 5G, novas plataformas de videojogos, e 
equipamento informático. 

A tendência é incontornável, é que a procura auto-
móvel de semicondutores continuará a crescer em 
grande escala devido à quota crescente de tecnolo-
gias de condução autónoma e assistida para manter 
os condutores confortáveis e seguros, bem como a 
eletrificação dos veículos com a gestão sofisticada 
exigida do desempenho da bateria e outros compo-
nentes eletrónicos. 

Efetivamente algumas fábricas de construção auto-
móvel na Europa já tiveram que parar temporaria-
mente a produção por falta de chips. Pelo que esta si-
tuação também está a afetar a indústria portuguesa 
de componentes para automóveis dadas as paragens 
na produção dos seus clientes. 

A Europa tem que apostar no fabrico e investigação 
& desenvolvimento de chips, para não estar tão de-
pendente da Ásia. O sector automóvel a nível mun-
dial é responsável por cerca de 10% da procura de 
semicondutores, na Europa esse valor sobe para 37%. 

A falta de chips para os construtores de automóveis 
está a arrastar toda a cadeia de fornecimento. 
A realidade anunciada de falta de chips no mercado 
por um período de 2 anos é uma catástrofe. Gran-
des dificuldades na organização do trabalho e no 
controle do aprovisionamento devido à incerteza 
dos programas ou às paragens não programadas dos 
clientes. 

Em paralelo a estas enormes dificuldades organiza-
tivas, há uma quebra acentuada nas vendas ao que 
se junta a escassez e/ou atrasos na entrega e uma in-
flação galopante no custo das matérias-primas, nem 
sempre possível integrar no preço de venda. 
O custo logístico de importações / exportações tam-
bém está em alta, devido à falta de contentores. 

Para mitigar estes problemas as empresas estão a 
aumentar, quando possível, os stocks de seguran-
ça, para não falharem com as encomendas variáveis 
dos clientes.

É importante a revisão da imposição das quotas de 
importação do aço, sobretudo porque está-se numa 
fase de escassez de oferta e de subidas de preços 
completamente insustentáveis, afetando de forma 
muito significativa a indústria europeia. 

A Europa tem que tomar medidas de auto suficiência 
para não estar tão dependente de mercados exter-
nos e apostar numa verdadeira política de Reindus-
trialização.

Falta de Semicondutores na Indústria 
Automóvel

Por: Adão Ferreira*Opinião

“A realidade anunciada de 
falta de chips no mercado por 
um período de 2 anos é uma 

catástrofe. ”

*Secretário-Geral 
AFIA – Associação de Fabricantes para a 
Indústria Automóvel
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O Arkana representa a nova fase da Renault na Europa no seg-
mento C-SUV. O Arkana foi lançado mundialmente no mer-
cado russo em 2019, equipado com a plataforma do Dacia 
Duster e sendo produzido na Rússia. As mais de 30 mil unida-
des vendidas naquele país, mostraram à marca que seria uma 
aposta certa no segmento dos SUV Coupé, até então domina-
da pelas marcas premium.

Diferente do modelo russo, o Arkana é comercializado no 
mercado europeu com uma plataforma baseada no Renault 
Clio e no Captur, sendo produzido na Coreia do Sul. Tal como 
o Mégane e o Kadjar, o Arkana posiciona-se no segmento C 
que, em Portugal, representa cerca de 37% das vendas, com 
especial evidência nos modelos SUV.

Prioridade 

Com o Arkana a Renault pretende manter a trajetória de tran-
sição do volume para o valor. A liderança de mercado deixa 
de fazer parte dos objetivos da marca sem, no entanto, es-
conder que pretende realizar um volume expressivo com o 
Arkana. Prova disso é a priorização da produção para o Arka-
na face a outros modelos, para que a falta de semicondutores 

não se faça sentir na performance de vendas deste SUV Cou-
pé. A única limitação é que os primeiros Arkana virão com um 
ecrã central menor.

O novo Arkana apresenta um visual de SUV desportivo. Com 
cerca de 4,60 mts de comprimento, tem uma linha de cintura 
elevada em todo o seu comprimento, que finaliza numa tra-
seira em declive acentuado. 

Na apresentação realizada aos jornalistas em Portugal, pu-
demos experimentar o Arkana e comprovar o seu abundante 
espaço interior, principalmente para os ocupantes traseiros. 
Por ser um SUV coupé, a expectativa é que os lugares tra-
seiros e a bagageira fossem mais exíguos, o que acabou por 
não se confirmar. A bagageira, por exemplo, é até maior do 
que no Renault Kadjar. Perde apenas espaço na sua versão 
híbrida E-Tech.

Motorizações

O Arkana tem uma oferta de motores restrita, não tendo por 
exemplo, motorização diesel, nem híbrida plug-in. O modelo 
apresenta apenas duas versões a gasolina com o motor de 

Renault Arkana – a democratização 
dos SUV Coupé 
Texto: Eduardo Gaspar    Fotos: Divulgação
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1.3 litros: uma com micro hibridização de 12Volts (Tce 140 
EDC) com 140cv e outra full-hybrid (E-Tech) com 145cv. Am-
bas vêm de série com caixa de velocidades automática. No 
caso da versão E-Tech, o motor é o já utilizado nos modelos 
Megane e Captur, com a caixa de velocidades derivada da 
Fórmula 1 e com componentes fabricados na Renault Cacia, 
em Aveiro.

Na versão E-Tech, a marca anuncia consumos médios de 
5lts/100km e emissões de 112g Co2/100km. A exemplo do 
Megane e Captur, o Arkana E-Tech tem a possibilidade de 
transitar 80% do seu tempo de condução em cidade em 
modo 100% elétrico. 

Adaptação às frotas

Apesar de não ter motores diesel, o Arkana posiciona-se tam-
bém para o mercado empresarial, onde as versões de entrada 

de gama denominam-se Business. Assim, tanto no Tce 140 
EDC, como no E-Tech, as empresas encontrarão no Arkana 
uma versão adaptada às frotas, sem perder tecnologia. Isto 
porque os sistemas de ajuda à condução de série, são mais 
que muitos. 

À medida que subimos na gama - para os níveis superiores 
denominados Intens e RS Line – os sistemas de ajuda à con-
dução têm alguns acrescentos, mas o conforto a bordo e os 
elementos visuais crescem exponencialmente. 

Disponível já em Portugal, o Arkana posiciona-se para as em-
presas no primeiro patamar de Tributação Autónoma, não 
podendo beneficiar da redução da taxa porque a sua hibridi-
zação não é (ainda) plug-in. Mas com todos os equipamentos 
disponíveis de série, e um visual bastante agradável, o Arkana 
será certamente o modelo que irá democratizar os SUV Cou-
pé em Portugal.
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A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

10%* DE POUPANÇA  
DE COMBUSTÍVEL

+
MÁXIMA SEGURANÇA 

+
O CAMIÃO MAIS 

CÓMODO

NEW GENERATION DAF

XF

Start the Future
A Nova Geração XF, estabelece os novos standards para o transporte de longo curso.

Uma extraordinária eficiência de combustivel, uma segurança excecional e um mágnifico conforto 
para o condutor unem-se para oferecer um rendimento fabuloso a todos os niveis.

Dê o passo e anticipe o futuro do transporte hoje.

WWW.STARTTHEFUTURE.COM

*Dependente das condições do trânsito, da carga e do tipo de veículo. 

A Volkswagen anunciou o lançamento do TAIGO, um mo-
delo SUV desenvolvido em estilo coupé e que deverá estar 
à venda no mercado europeu, ainda este ano. Trata-se do 
primeiro crossover compacto da marca e assenta na plata-
forma MQB, a mesma utilizada no Polo hatchback e no T-
-Cross SUV, sendo um sério concorrente do Renault Arkana.

A Tec-Arandis, concessionário Skoda no distrito de Torres 
Vedras, patrocinou e apoio logisticamente a 44ª edição do 
Grande Prémio Internacional – Troféu Joaquim Agostinho, 
a mais antiga prova nacional de ciclismo, inscrita no ca-
lendário internacional. Em ação, estiveram os novos Skoda 
ENYAQ iV e o Skoda Octavia Break RS iV.
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O novo Hyundai IONIQ 5 já está em Portugal. Este crossover 
urbano de dimensões médias, conta com uma autonomia de 
686 quilómetros em condução urbana. A grande novidade é a 
tecnologia Vehicle to Load (V2L) que transforma este IONIQ 5 
numa “powerbank” móvel, capaz de alimentar outros automó-
veis elétricos (EV ou PHEV).

A Opel revelou a nova geração do modelo Astra, que faz a es-
treia de motorização eletrificada. Na configuração híbrida plu-
g-in, o novo Astra contará com 2 níveis de “performance” e ver-
sões com motores a gasolina e diesel, com caixas manuais de 
seis velocidades, e transmissões automáticas de 8 velocidades.

A Lexus Portugal confirmou o lançamento da nova geração do 
seu modelo NX, a ser comercializado com motorizações Full 
Hybrid, derivada do NX 350h e também a nova versão Híbri-
da Plug-in, que equipa o NX450h+.  O novo Lexus NX estará 
disponível para pré-reserva em finais de 2021, com entregas 
previstas no início de 2022.

O novo Kia EV6 já está disponível para encomendas, com en-
tregas previstas já para o 4º trimestre deste ano. Este novo mo-
delo dispõe de uma avançada capacidade de carregamento 
rápido de 800 V, indo dos 10 aos 80% de carga em apenas 18 
minutos, e conta com uma autonomia de condução potencial 
superior a 510 quilómetros.
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Com um grande parque circulante de camiões, também em 
Portugal, a DAF renovou e dinamizou a sua rede de serviços 
de pós-venda DAF no nosso país, dispondo até à data de 
dois concessionários Full Dealer e de seis localizações Ser-
vice Dealer.

Fazem parte desta rede a ACRV (Perafita, Vila Franca de Xira 
e Algarve Pera); Beiracar (Fragosela); GSVI (Andrinos, Maia e 
Palmeira) e Jaime & Rodrigues (Anadia). São empresas que 
estão estrategicamente localizadas por todo o território con-
tinental, permitindo uma grande cobertura, sendo que cada 
um destes pontos assenta no conceito One-Stop-Shop, ou 
seja, um único ponto de serviço com ofertas únicas não só 
para DAF, mas também para semirreboques e camiões de ou-
tras marcas, tendo por objetivo a redução dos custos opera-
cionais dos seus clientes. 

Segundo Juno Cesário, District Parts Manager PACCAR Parts 
Europe “a rede DAF e o One-Stop-Shop garante uma vanta-
gem logística aos transportadores com uma oferta integra-
da de serviços a preços competitivos, muitas delas criadas “à 
medida” das suas necessidades, é algo que nos orgulhamos 
e continuaremos a investir recursos para garantir que a rede 

DAF tenha sempre a melhor solução de mercado, também 
nos serviços de pós-venda.

Benefícios técnicos

Na DAF temos um lema, “first time right”, ou seja, fazer bem 
logo à primeira! Isto reflete-se na qualidade dos nossos ca-
miões e também na qualidade dos nossos serviços. Como or-
ganização temos investido bastante na formação tanto dos 
nossos técnicos, como também de toda a estrutura de pós-
-venda da rede DAF. 

Um serviço é tão bom quanto toda a equipa envolvida na 
execução do mesmo, desde a receção, equipa de diagnósti-
co, técnico reparador, disponibilidade de peças entre outros 
que, como um todo, garantem um serviço de qualidade. Con-
tinuaremos a investir muito na formação e avaliação dos nos-
sos técnicos, nas inovações tecnológicas de diagnóstico, na 
melhoria continua dos componentes e na disponibilidade de 
peças, mas o que diferencia a rede DAF é a sua mentalida-
de, resultando em benefícios diretos para o cliente, propor-
cionando-lhes a máxima disponibilidade da viatura e custos 
controlados.

DAF – maior dinâmica no pós-venda 
e custos controlados 
Texto: Redação    Fotos: Automotive
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Custos controlados

Com um grande historial no mercado dos camiões, a DAF 
conta com várias ações tendo por objetivo proporcionar aos 
nossos clientes soluções competitivas e ofertas únicas, que 
reforçam a vantagem da nossa rede autorizada. 

Entre estas iniciativas, estamos particularmente satisfeitos 
com os resultados alcançados na recente Campanha Boa For-
ma, que contou com ofertas competitivas de serviços de ma-
nutenção e de reparação a um preço ajustado, onde o cliente 
sabia de antemão o preço que iria pagar pelo serviço, sem 
surpresas podendo, desta forma, planear a manutenção dos 
seus camiões.

Também proporcionámos aos nossos clientes, um serviço de 
atualização grátis da viatura com todos os melhoramentos 
de produto ativos. Investimos na transparência e queremos 
que todos os proprietários DAF usem a viatura na sua melhor 
forma e isso significa ações de melhoria de produto e atuali-
zações de software. De forma transparente, o nosso cliente 
pode verificar se o chassis da sua viatura tem atualizações 
grátis, através do serviço digital atualizações de veículos DAF 
- DAF Trucks Portugal.

Ações de fidelização

Dispomos de um programa de fidelização com descontos e 
ofertas únicas para os clientes registados no programa Max 
www.maxcard.pt Enviamos regularmente a nossa revista MAX 
com artigos, novidades e ofertas bem como emails regulares 
com informações importantes, legislação, promoções e no-
vos produtos. O programa MAX, pelo seu perfil online, tem-se 
revelado um sucesso, sendo uma das mais preferidas formas 
de comunicação com os nossos clientes, que valorizam as 
ofertas e descontos dentro da rede de concessionários DAF.

Para as frotas, disponibilizamos o programa PACCAR Parts 
Fleet Services, sem custos para o cliente e com a garantia de 
preços de peças fixos e linha de crédito DAF em toda a rede 
de concessionários DAF na Europa. Uma mais-valia única e 
exclusiva DAF, sem diferença de preços nas peças seja em 
Portugal, França, Alemanha, etc. Também se trata de uma fa-
cilidade para o acesso ao serviço, seja em Portugal seja no 
estrangeiro, abrangido por uma linha de crédito, consoli-
dando as faturas da rede DAF num resumo semanal para um 
único pagamento. É um programa com máxima disponibili-
dade, menor custo operacional e redução dos custos admi-
nistrativos.
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Contratos

E claro que também disponibilizamos aos nossos clientes, 
contratos de manutenção e reparação DAF, convertendo cus-
tos variáveis em custos fixos com um maior controlo e visão 
sobre a operação dos seus veículos (ou seja, com relatórios 
de KPI, serviços conectados, etc.). Os contratos DAF elimi-
nam em grande parte os “imprevisíveis” e proporcionam uma 
maior tranquilidade à operação de manutenção. Em resumo, 
um cliente com um contrato de manutenção e reparação DAF 
usufrui do melhor desempenho da sua viatura DAF, com a 
máxima disponibilidade, minimizando os custos variáveis e 
melhorando o custo total da operação (TCO). 

Campanha com resultados

A Campanha Boa Forma alcançou os seus resultados e re-
velou-se num sucesso, com mais-valia quer para a rede DAF, 
quer para os clientes DAF, o que na sua essência era o nosso 
grande objetivo. Não é só o facto de garantir aos clientes DAF 
serviços de reparação e manutenção a preços fixos, mas tam-
bém garantir que os mesmos são competitivos e transversais 
a toda a rede DAF. 

Temos vindo a verificar uma maior fidelização do cliente nes-
tas campanhas, que vê nesta ação uma solução equilibrada e 
sem surpresas dos seus custos, já que os preços são fechados 
(peças e mão-de-obra incluída). Notamos um movimento de 
regresso dos clientes, que até aqui optavam por soluções de 
serviço fora da rede DAF, mas que de forma gradual têm vin-
do a aproveitar a campanha. Ao regressar ao concessionário, 
os clientes passam a ter consciência que o serviço da marca 
DAF evoluiu, está diferente e que os custos não são assim tão 
elevados quando comparados com outras soluções. 

É claro que a rede DAF tem retirado da campanha importan-
tes mais valias, incrementado a sua quota de mercado em ser-
viço oficinais e desenvolvendo a sua carteira de clientes ati-
vos o que, em ultima análise , resulta em vantagens adicionais 
para os clientes DAF já que continuaremos a dinamizar ações 
do género e que permitam à rede de concessionários DAF dis-
ponibilizar aos seus clientes, a melhor solução de serviço em 
termos de preço, rapidez e qualidade  com a garantia da mar-
ca DAF”, adiantou Juno Cesário para a Revista Automotive.

As imagens aqui reproduzidas, são da área de pós-venda dos 
concessionários DAF GSVI de Leiria e ACRV de Perafita.
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As câmaras como espelhos retrovisores são apenas algumas 
novidades que a MAN apresentou na sua nova geração de ca-
miões TGX, TGS, TGM e TGL. Os retrovisores exteriores tradi-
cionais, poderão ser trocados por câmaras de filmar. 

O novo sistema opcional de troca de espelhos, que pode 
ser encomendado a partir de outubro, funciona exclusiva-
mente com câmaras, inclusive na parte frontal e nas laterais 
do veículo.

Estas câmaras diminuem o arrasto aerodinâmico, e quando 
combinadas com a caixa de velocidades MAN TipMatic 12, a 

economia de combustível pode chegar até aos 3,7% em si-
tuações de transporte de longo curso, com os motores D26.

O sistema de espelhos retrovisores (denominado MAN Opti-
View); o assistente de direção MAN CruiseAssist, a anunciada 
economia de combustível adicional de até 3,7%, bem como 
atualizações over-the-air com MAN Now e os novos servi-
ços digitais, são as grandes novidades da gama MAN, que 
começam a estar gradualmente disponíveis, de agora até o 
início de 2022. O objetivo da marca é proporcionar aos mo-
toristas e às empresas de transportes, benefícios duradouros 
nas suas operações diárias.

MAN implementa câmaras como 
espelhos retrovisores
Texto: Redação   Fotos: Divulgação
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Em junho do ano passado, em plena pandemia, a SGP-Global 
Parts completou os seus primeiros 10 anos de existência, es-
pecializando-se no mercado nacional de peças de reposição 
para veículos pesados multimarca. 

Com pontos de venda em Portugal e Espanha, a empresa que 
tem como sócios-gerentes Manuel Cardoso e Miguel Marques 
Valentin, tem vindo a consolidar a sua presença neste compe-
titivo mercado de peças para viaturas pesadas com a abertu-
ra de lojas estrategicamente posicionadas, como é o caso da 
unidade da Global Parts em Leiria que foi inaugurada em 
maio de 2019.

Nuno Gomes, responsável pela Global Parts de Leiria, re-
cebeu a Revista Automotive e comentou sobre o desenvol-
vimento deste projeto que, apesar de ter apenas 2 anos de 
atividade, já conta com um expressivo volume de negócios e 
bons clientes tanto naquela região, como nos distritos mais 
ao centro e a norte do país, visto que esta unidade tem uma 
grande área de cobertura geográfica.

Expansão

“Apesar de todas as dificuldades que afetaram o setor de veí-
culos pesados, sobretudo aquelas que foram causadas pela 
pandemia, podemos dizer que Global Parts de Leiria continua 
a sua fase de expansão. Estamos a aumentar o nosso volume 
de vendas, graças a uma sólida gestão central por parte da 
nossa gerência e a uma equipa de funcionários dedicada e 
muito profissional, no atendimento dos nossos clientes.

Global Parts – rápido crescimento 
através da qualidade 
Texto: Redação   Fotos: Automotive
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Joga a nosso favor o facto de dispormos de um gran-
de portfólio de peças de qualidade, com marcas 
como DT Spare Parts e SIEGEL Automotive, Valeo, 
Mann-Filter, ZF, Wabco, Bosch e Federal-Mogul, en-
tre outras, sendo que dispomos de um bom stock no 
nosso armazém e muitas referências. Isto nos permi-
te atender às múltiplas solicitações diárias, dos nos-
sos diversos clientes, inclusive com peças de repo-
sição para semirreboques, das marcas SAF-Holland, 
Schmitz, Knorr-Bremse e BPW, entre outras.

Termos apenas 2 anos de histórico, mas já consegui-
mos criar uma excelente carteira de clientes, na sua 
maioria constituída por oficinas de viaturas pesadas 
e empresas de transportes de mercadorias em ge-
ral. Para além destes fatores, a loja da Global Parts 
de Leiria encontra-se muito bem localizada, próxima 
de eixo rodoviário por onde circulam muitas viaturas 
pesadas de mercadorias, com grande concentração de trans-
portadoras. 

Diversidade

Graças a uma boa gestão de stock, atendimento, diversidade 
do nosso portfólio e um reconhecimento do mercado, pelo 
trabalho que a Global Parts está a realizar, tem sido possível 
conquistarmos uma importante quota na venda de peças de 
reposição para viaturas pesadas em Leiria e arredores. Em 

termos logísticos, dispomos de viaturas próprias para reali-
zarmos entregas aos nossos clientes, mas também contamos 
com o serviço de terceiros na distribuição das nossas peças.

Temos o imprescindível apoio da nossa gerência, em resposta 
ao trabalho que estamos a realizar nesta loja de Leiria da Glo-
bal Parts. Assim, esperamos continuar a merecer a confiança 
dos nossos clientes, fator fundamental para continuarmos a 
crescer”, salientou Nuno Gomes, na imagem com alguns dos 
membros da equipa da Global Parts de Leiria.
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STEF satisfeita com operação dos link-trailer

Diesel Technic reforça equipa em Portugal

Wayfer – nova marca alavancou a transformação

A equipa ibérica da Diesel Technic continua a crescer, com o in-
gresso de Luis Ribeiro, que passa a ser o novo Sales Manager para 
a rede de distribuidores da empresa, no mercado português. 

Trata-se de um profissional com experiência no sector, tendo 
trabalhado em Londres em concessionários automóveis e tam-
bém na Costa de Marfim, na venda de peças para automóveis. Em 
2004 ingressou no sector dos veículos pesados, passando pela 
Auto-Engenhocas (oficina pesados multimarca), na Civiparts, 
e na Reta. 

Com Luís Ribeiro, a filial da Diesel Technic de Espanha pretende 
impulsionar as vendas das suas marcas DT Spare Parts e SIEGEL 
Automotive, em estreita parceria com os seus distribuidores 
em Portugal.

A STEF, em conjunto com a transportadora portuguesa 
Machado e Brites, têm utilizado com sucesso os conjun-
tos link-trailer (também denominados megatrucks). Tal 
como noticiámos na Automotive em julho do ano passa-
do, confirmam-se as estimativas de redução de emissões 
na ordem dos 20 a 25%, por tonelada transportada. 

Agora, com a utilização de apenas 2 camiões, consegue-
-se transportar a mesma quantidade de mercadoria do 
que com três camiões. Fabrice Carré, diretor geral da STEF 
Portugal, afirma que “a incorporação dos megatrucks é 
mais um reflexo das preocupações e dos compromissos 
ambientais da STEF. Pretendemos continuar a evoluir e 
apresentar soluções cada vez mais eficientes, energética 
e economicamente, e sobretudo ambientalmente sus-
tentáveis”.

Prestes a completar 30 anos de história e 2 anos sob a 
nova denominação de marca “Wayfer”, a empresa con-
solida a sua posição enquanto concessionário oficial da 
IVECO, para os distritos de Leira e Coimbra e mantém 
sólida a sua característica multimarca, em termos de 
serviços oficinais.

Nuno Ferreira (foto), sócio-gerente da Wayfer mostra-se 
satisfeito pelos resultados alcançados com a transfor-
mação da sua empresa “primeiro, em termos de identi-
dade e, posteriormente, de instalações, que efetuámos 
no pico da pandemia. Apesar de tudo, estamos a atra-
vessar um bom momento da nossa história. 

As nossas vendas do modelo IVECO Daily estão acima 
do previsto e, se houvesse mais viaturas novas para en-
trega, poderíamos alcançar um melhor registo, decla-
rou Nuno Ferreira à Automotive.
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Thermo King - certificação de neutra em carbono
A fábrica da Thermo King está entre as primeiras a receber a 
certificação ISSO, como neutra em carbono. A linha de pro-
dução em Galway, Irlanda, obteve a certificação ISO 14064-1 
(Carbon Neutrality) da National Standards Authority of Ire-
land (NSAI), a primeira do país e uma das primeiras da Europa.

A linha de equipamentos de frio Advancer (lançada no ano 
passado), reduziu a energia usada nos processos de produção 
em 60% em relação aos modelos anteriores. As unidades de 

refrigeração passaram a ser 30% mais eficientes em termos de 
combustível. do que a média do mercado. 

A fábrica da Thermo King atinge a neutralidade de carbono, 
por meio de uma combinação de medidas de eficiência e ini-
ciativas externas de redução de emissões de carbono. A cer-
tificação é baseada em dados de emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) em todo o processo de fabricação, incluindo sol-
dagem, pintura, montagem e teste das unidades de frio.
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A Scania está a lançar neste verão várias campanhas, no senti-
do de incrementar a atividade dos transportadores nacionais. 
E se quando falamos numa campanha na área da agricultura, 
esta é medida pela sua produtividade, na Scania as campa-
nhas estão também direcionadas para a produtividade, mas 
neste caso, dos seus clientes.

Em conjunto com a MAPFRE, a Scania lançou uma campanha 
de seguros com a qual seus clientes podem poupar até 250€ 
em mão de obra, produtos ou serviços oficiais da marca. Com 
o seguro Scania, em caso de sinistro a prioridade na repara-
ção é garantida, bem como a possibilidade de substituição 
do veículo - dependendo da duração da reparação e dispo-
nibilidade. 

Para não correr o risco de beneficiar apenas os novos clien-
tes, para os clientes que já têm um seguro Scania, a oferta 
de 250€ é feita em mão de obra, na próxima reparação do 
veículo Scania.

O seguro de Circulação Scania oferece uma cobertura de res-
ponsabilidade civil, danos pessoais e materiais. Toda a organi-
zação Scania está preparada para reparar o veículo e colocá-lo 
novamente em marcha o mais rapidamente possível, com o 
menor número de intercorrências e de trâmites burocráticos. 

“Todas as empresas atravessam momentos difíceis, e por 
isso é importante estarem preparadas para situações com-
plicadas. Os nossos serviços de seguros ajudam a minimizar 
as perdas financeiras, facilitam a gestão dos danos e ajudam 
a otimizar o tempo de trabalho efetivo dos nossos clientes”, 
afirma Julián Mariani, Director de Scania Finance.

Acessórios com campanha

A Scania lançou também uma nova promoção de acessórios 
como parte das campanhas “Os irresistíveis Acessórios da 
Scania”.  Neste verão, as protagonistas são as rodas, uma vez 
que as jantes em alumínio dura-Bright e as capas de porcas 

Scania com verão bem preenchido de 
campanhas
Texto: Redação   Fotos: Automotive
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e cubos das rodas estão à disposição dos seus clientes, com 
descontos significativos. 

Esta promoção especial estará em vigor desde 1 de julho até 
30 de setembro de 2021 e os acessórios com estas condições, 
podem ser adquiridos em qualquer concessionário da rede 
oficial da Scania Ibérica. 

“Sabemos o que os nossos clientes procuram, sabemos que 
eles cuidam dos seus veículos por dentro e por fora, porque é 
a sua ferramenta de trabalho. É por isso que a Scania lançou 
esta promoção, para que possa comprar acessórios Scania 
originais e exclusivos ao melhor preço”, referiu Fernando Bus-
tamante, Diretor de Serviços da Scania Ibérica. 

Novidades nos camiões já em novembro

Em novembro deste ano a Scania apresentará uma gama de 
camiões Euro 6 atualizada. “A Scania bateu recordes de ven-
das no primeiro trimestre de 2021, com base nos camiões da 
gama atual. Em paralelo, estamos também a lutar contra a es-

cassez de semicondutores, tal como o resto de empresas do 
nosso sector. 

Estes fatores resultaram em longos prazos de entrega e, em 
alguns casos, atrasos nas entregas. Além disso, estamos na 
última fase de preparação para o nosso maior lançamento de 
produto desde 2016. Nesta situação, decidimos que é justo 
dar aos nossos potenciais clientes, uma melhor base para a 
tomada de decisões, na hora de considerar a compra do seu 
próximo camião Scania e organizar a sua agenda”, destacou 
Fernando Bustamante.

A Scania não revelou ainda a data exata, nem o conteúdo 
completo do lançamento, mas promete, entre outras coisas, 
melhorias “consideráveis” no consumo de combustível relati-
vamente à gama atual, bem como atualizações de chassis.  As 
encomendas poderão ser feitas a partir de novembro e, os 
clientes que queiram efetuar uma reserva com antecedência 
da nova gama de camiões com motores de 13 litros, poderão 
fazê-lo através da rede de concessionários Scania.  
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Caetanobus transforma-se em Toyota

Akasol - fábrica de baterias de lítio na Europa

FlixBus com Iveco Crossway a Gás Natural

Com cerca de 4.000 funcionários e unidades de produção 
na Alemanha, Bélgica e no Leste Europeu, a AKASOL é um 
dos maiores fabricantes de baterias de lítio na Europa. 
Recentemente, ampliou a sua produção para fornecer o 
segmento dos autocarros. 

Baseada Darmstadt, Alemanha, a AKASOL fornecerá a se-
gunda geração de sistemas de bateria de alto desempe-
nho AKASystem 15 OEM 50 PRC, para os novos autocarros 
elétricos Europeus.  A fabricação em série está prevista 
para o final de 2021, nas instalações de produção da AKA-
SOL em Langen (Alemanha). Com a construção de uma 
nova “Gigafactory” a empresa terá 2,5 GWh de capaci-
dade disponível este ano, que pode ser expandida para 
até 5 GWh.

Num evento online, a CaetanoBus anunciou que passa 
a partilhar o seu logotipo com a Toyota, nos seus auto-
carros elétricos e a hidrogénio, respetivamente, o e.City 
Gold e o H2.City Gold. Ao longo do último ano, a Caeta-
noBus tem vindo a reforçar a sua presença internacional, 
com diversas apresentações do seu modelo a hidrogénio 
H2.City Gold. 

“Com este co-branding, reforçamos a duradoura parceria 
com a Toyota no negócio de autocarros zero-emissões. 
Isto permite a ambas as empresas demonstrar, por um 
lado, capacidade técnica e tecnologia complementar e, 
por outro, um verdadeiro alinhamento no caminho para 
a descarbonização,” assinalou José Ramos, presidente da 
CaetanoBus

O primeiro Iveco Crossway GNC da FlixBus, inau-
gurou uma linha internacional de autocarros en-
tre Amesterdão e Bruxelas. Ao escolher o Cross-
way GNC, a FlixBus beneficiará das competências 
e especialização de um fabricante pioneiro no 
campo dos autocarros movidos a Gás Natural 
Comprimido, como é o caso da marca Iveco.

O modelo escolhido pelo operador FlixBus tem 
um comprimento de 13 metros.  Com uma capa-
cidade total de 1.260 litros (quatro depósitos de 
315 litros), o veículo tem uma autonomia na or-
dem de 600 km, em viagens de longa distância. 
Está equipado com o motor Iveco Cursor 9 GNC 
de última geração, com uma potência de 360 cv. 
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Prestes a comemorar os 200 anos de existência, o fabricante 
global de tecidos Camira está a preparar as suas comemora-
ções com uma nova e exclusiva coleção com 200 estilos, para 
interiores de autocarros.  

Originalmente fundada como Holdsworth em 1822, em Ha-
lifax, Yorkshire, Inglaterra, a Camira tem grande tradição na 
indústria dos transportes. 

Cresceu para se tornar uma referência mundial nos têxteis 
para interiores de veículos, tendo fornecido uma variedade 

de rotas de transportes mundialmente famosas com tecidos 
icônicos, incluindo o metro de Londres e o Orient Express.

Se existe algo que necessita de grande qualidade e robus-
tez num autocarro, são os revestimentos dos bancos. Neles 
sentam-se milhares de passageiros por dia, necessitando de 
uma boa combinação entre vários elementos como a robus-
tez, conforto, estética e facilidade de higienização. Além dis-
to, os tecidos para autocarros necessitam de ter propriedades 
anti alergénicas, bem como cumprir com requisitos técnicos 
como a capacidade ignífuga (anti-incêndio).

Camira – 200 anos de tradição têxtil
Texto: Eduardo Gaspar   Fotos: Divulgação
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O novo modelo Advancer é o mais avançado equipamento de 
frio para transporte rodoviário do mercado (representado em 
exclusivo em Portugal pela Frigicoll). 

A Revista Automotive esteve nas instalações da Frigicoll loca-
lizadas no Carregado, para acompanhar a primeira instalação 
(no nosso país) do equipamento Advancer, que foi vencedor 
do Prémio Trailer Innovation 2021, distinção atribuída pelo 
conjunto das 14 revistas internacionais mais importantes do 
setor, onde a Automotive faz parte do júri. 

João Leal, diretor geral da Frigicoll Portugal, conta-nos as 
mais-valias deste equipamento da Thermo King e enquadra a 
sua aplicação no mercado nacional: 

“A Frigicoll, enquanto representante ibérica exclusiva da Ther-
mo King, procura sempre atuar como parceira dos seus clien-
tes, no sentido de aplicar todo o conhecimento e experiência 
neste setor, e assim contribuir para uma utilização e aprovei-

tamento otimizados dos respetivos equipamentos de frio, 
permitindo a rentabilização máxima dos seus investimentos.

A gama Advancer está a ser lançada inicialmente em Portugal 
na gama mono temperatura, nos modelos A400 e A500. Com 
o Advancer vamos reforçar a liderança que temos nos trailers 
com este produto-estrela, estando já previsto o lançamento 
para 2022 dos modelos bi e tri temperatura. A Frigicoll irá 
também manter a comercialização da gama SLXi, em toda a 
sua linha mono e multi temperatura, um dos mais bem suce-
didos produtos Thermo King.

No Advancer, as principais vantagens apresentadas são a sua 
capacidade de rápida redução da temperatura (até 40% mais 
rápido do que a média dos restantes produtos existentes no 
mercado), um caudal de ar totalmente independente em 
relação ao funcionamento do motor, o menor consumo de 
combustível do mercado, e ainda um menor volume de ruído 
registado. E sempre mantendo o maior comprometimento e 
responsabilidade para com as questões do meio ambiente.

Thermo King Advancer – reduzir 30% 
no consumo de combustível
Texto: Eduardo Gaspar   Fotos: Automotive
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Diferentes performances para diferentes tipologias de transporte

O Advancer traz muitas valências tecnológicas e que são únicas neste mer-
cado. Exemplo disto é o baixo ruido do motor, sendo um equipamento com 
um índice sonoro muito reduzido, fruto de ser o modelo com menor número 
de vibrações no mercado.

Isto nota-se desde o arranque da máquina e durante o funcionamento, o 
que proporciona ao motorista um maior conforto, por exemplo, quando é 
necessário pernoitar na cabine do seu camião. A redução do ruído também 
ajuda nas entregas em ambiente urbano. 

A nível de desempenho, é um equipamento que baixa a temperatura da cai-
xa de carga de forma muito mais rápida do que os equipamentos existentes 
no mercado, com um caudal superior que pode chegar até aos 15 metros. 

Redução e visualização do consumo de combustível

Uma das principais vantagens do Advancer é um melhor rendimento, com 
um menor consumo de combustível. Esta eficiência consegue-se por diver-
sos fatores diferenciadores, como por exemplo, a gestão da velocidade do 
motor de frio. Estávamos habituados a um equipamento de frio que, quanto 
maior fosse a intensidade do caudal, maior era a aceleração do motor. O Ad-
vancer consegue ter um maior caudal, mantendo a mesma aceleração. Daí o 
ruido e o consumo serem inferiores. 

Garantimos, através de testes realizados por entidades independentes, uma 
redução até 30% do consumo de combustível, com consequente redução 
das emissões. A componente ecológica tem cada vez maior importância na 
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escolha dos equipamentos de frio, e isto faz com que a Ther-
mo King esteja numa posição de vanguarda.

O Advancer também é o primeiro equipamento do mercado 
a conseguir apresentar a informação do consumo de com-
bustível, no display da própria máquina. Assim, o motorista 
consegue saber de imediato os consumos do motor de frio, e 
também permite ao gestor de frota um acesso a essa informa-
ção através do recurso da telemática. 

O display é bastante user friendly e as diferentes temperaturas 
registadas são agora mais fáceis de visualizar já que o mesmo 
recorre a um intuitivo código de cores (por exemplo, simpli-
fica a distinção entre 7 graus positivos ou 7 graus negativos). 
Parece simples, mas aqui ocorrem muitos erros de operação 
que aumentam os custos para as empresas e colocam em ris-
co a qualidade da carga transportada.

Pós-venda estruturado

O Advancer é um produto premium e, em decorrência, dis-
põe de uma rede de apoio pós-venda premium. A Frigicoll 
Portugal tem investido numa rede de assistência técnica, que 
conta já com 8 parceiros certificados para realizar as opera-
ções de manutenção e reparação, para além, obviamente, das 
instalações próprias no Carregado, preparadas para receber 
e lidar com todo o tipo de necessidades. Para o apoio à rede, 
temos um serviço de assistência 24h para todo o país. Neste 
âmbito é preciso realçar que a intervenção numa máquina de 

frio requer técnicos e instalações certificadas, para o correto 
manuseamento de gases fluorados. 

Garantias e telemática

O equipamento de frio Advancer utiliza uma telemática pró-
pria da Thermo King, denominada Tracking. O Tracking é um 
sistema avançado, em termos de parâmetros de visualização, 
controlo do equipamento à distância, alertas para roubo de 
combustível ou erros de operação em tempo real, entre ou-
tros. Todos os equipamentos Advancer têm incluído, de ori-
gem, a oferta de dois anos de subscrição dos serviços de te-
lemática Tracking.

É um mundo de possibilidades que o Tracking traz consigo, 
mas que o cliente não é “obrigado” a utilizá-lo em exclusivo: 
permite a ligação de telemática de terceiros, por exemplo, a 
uma que o cliente já tenha em utilização na sua frota. Para o 
gestor de frota é muito mais simples ter o controlo de todos 
os equipamentos numa única telemática, sobretudo, pneus, 
semirreboques, motores de frio, entre outros. A vantagem do 
Advancer reside no facto de poder trabalhar com a telemática 
do cliente, não estando assim “obrigado” a utilizar unicamen-
te a telemática da Thermo King. 

Por fim, importa referir que o Advancer mantém a filosofia da 
Frigicoll, sendo o único equipamento do mercado que propor-
ciona dois anos de garantia integral de fábrica, em conjunto 
com os outros equipamentos Thermo King comercializados 
em exclusivo pela Frigicoll Portugal” destacou João Leal.
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OLÁ  
DAILY! 
O QUE HÁ  
DE NOVO?

NEW DAILY. GET SMARTER.

MOTORES OPTIMIZADOS
E A CAIXA MANUAL,  
LÍDER DA CLASSE 
 Motor de 2,3 e 3,0 litros até 207cv 
 Até 6% de poupança de combustível (2,3 litros, WLTP) 
 Maior durabilidade da embraiagem e manutenções  
 mais espaçadas

NOVO E EXCLUSIVO
SUSPENSÃO AIR-PRO 
 Gestão de adaptação continua 
 Redução do ângulo de inclinação lateral e menos vibração 
 Menos de 10 segundos de operação para carga  
 e descarga rápida

BANCOS DE CONFORTO SUPREMO 
 Almofadas dos bancos e encosto de cabeça  
 em Memory Foam 
 Mais conforto, segurança e fadiga reduzida 
 Novo estilo de assentos e cobertura redesenhada

*IVECO DRIVER PAL está disponível nas línguas suportadas pela Amazon Alexa.
Amazon, Alexa e todas as marcas relacionadas são comerciais da Amazon.com, Ins ou das suas afiliadas.

IVECO DRIVER PAL*

 O novo companheiro de viagem vocal 
 Competências exclusivas MYIVECO & MYCOMMUNITY 
 Controlo do estado do veículo, assistência e navegação
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Suzuki recomenda

Consumo combinado WLTP (l/100 km): de 1,0 a 6,3. Emissões CO₂ WLTP (g/km): de 22 a 142.

VERÃO
SUZUKI

AO MELHOR
PREÇO

Descubra as campanhas promocionais
em toda a gama híbrida Suzuki

Descubra mais em suzukiauto.pt

5 ANOS 
DE GARANTIA

www.suzukiauto.pt

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GAMA VERANO PT - AUTOMOTIVE 210X297+3.pdf   1   28/07/2021   9:32:28


