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Gama 8100: 
100% sintética 

100% homologada 
100% de qualidade

PROTEÇÃO

RENDIMENTO

REDUÇÃO DE 
ATRITO

ECONOMIA DE 
COMBUSTÍVEL

Full of quality. Full of Motul

O seu pacote de aditivos exclusivo protege contra o desgaste 
de peças metálicas e a deterioração de elementos sensíveis.
A sua capacidade detergente elimina resíduos e depósitos 
resultantes do funcionamento do motor.

O motor recupera as prestações originais tanto em potência 
como em binário, com a máxima eficiência energética.
A sua composição exclusiva foi desenhada para extrair 
o máximo rendimento, tal como exigem os fabricantes OEM.

Bases 100% sintéticas de nova geração combinadas com um 
pacote de aditivos que trabalham em conjunto, que reduz o 
atrito entre peças em contacto mas também o que é devido 
ao próprio lubrificante.

O resultado da redução de atrito é a poupança energética. 
Reduz as emissões poluentes, respeitando o meio ambiente. 
Fórmulas desenhadas especificamente para reduzir o 
consumo de combustível em motores de ultima geração.

One-Stop-Shopping – for all applications.
www.dieseltechnic.com�

Global Automotive Solutions – Made in Germany

Obrigado
transportadores!



Editorial

Esta edição de julho/agosto da Automotive marca a sua 
entrada na 7ª dimensão. A primeira é, naturalmente, a Revista 
que foi lançada em maio de 2013 e que temos vindo a imprimir 
mensalmente desde então. Seguiu-se em 2014 a criação do 
website da Automotive, que é atualizado diariamente.

Em 2015 fizemos a entrada na 3ª dimensão, através da rede 
social profissional LinkedIn. A frequência com que divulgamos 
nessa plataforma também é diária. Fruto da crescente procura 
por informação profissional do setor automóvel, lançámos 
em 2016 a nossa Newsletter, que já conta com mais de 12.000 
contactos profissionais.

O ano de 2017 ficou marcado pelo início dos eventos 
denominados Revista Aberta - a nossa 5ª dimensão. Também 
em 2017 criámos os Prémios Fleet Service Automotive, 
premiação anual que visa reconhecer as empresas, produtos 
e eventos de excelência do mercado nacional e internacional. 
Agora, em 2020, entramos na 7ª dimensão, com a criação 
do canal de YouTube da Automotive. 

Pela cronologia, é possível verificar que a Automotive 
tem crescido de forma sustentada, com passos firmes 
e consistentes com o seu posicionamento no mercado 
automóvel profissional, com reconhecimento dos nossos 
leitores, clientes e parceiros. Apesar de vivemos tempos 
de incertezas, procuramos sempre divulgar empresas, 
organizações e profissionais que transmitam duas realidades 
essenciais: conhecimento e paixão no que fazem.

O conhecimento e a paixão são coisas que, se forem guardadas, 
perdem-se. A melhor forma de manter o conhecimento e a 
paixão é partilhá-los. E é isso que fazemos, todos os dias e 
todos os meses. 

Obrigado por acompanhar-nos nessa partilha.

Eduardo Gaspar, Diretor da Automotive

Entrámos na 7ª dimensão
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resultantes do funcionamento do motor.

O motor recupera as prestações originais tanto em potência 
como em binário, com a máxima eficiência energética.
A sua composição exclusiva foi desenhada para extrair 
o máximo rendimento, tal como exigem os fabricantes OEM.

Bases 100% sintéticas de nova geração combinadas com um 
pacote de aditivos que trabalham em conjunto, que reduz o 
atrito entre peças em contacto mas também o que é devido 
ao próprio lubrificante.

O resultado da redução de atrito é a poupança energética. 
Reduz as emissões poluentes, respeitando o meio ambiente. 
Fórmulas desenhadas especificamente para reduzir o 
consumo de combustível em motores de ultima geração.
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No dia seguinte ao fim do Estado de Emergência em Portugal, 
a Revista Automotive visitou várias lojas de peças, para “sentir 
o pulso” da atividade do pós-venda. Das várias visitas realiza-
das naquela altura, destacaram-se pela positiva as três lojas 
da Autopeças Cab: Almada, Seixal e Alverca. 

Quando todo o país ainda tentava perceber qual o rumo a 
seguir, nas lojas da Autopeças Cab o rumo foi claro: todos os 
procedimentos de segurança estavam implementados, os 
funcionários estavam motivados e disponíveis, os balcões 
estavam com clientes, e os telefones não paravam de tocar. 

Esta organização de excelência das lojas só podia estar supor-
tada numa empresa bem estruturada, e por tudo isso fomos 
conhecer de perto a gestão da Autopeças Cab.

Arranque

A empresa Autopeças Cab foi fundada por Carlos Barata 
(foto pág. seguinte) e Conceição Barata (foto acima), no ano 
2010. Dois profissionais com vasta experiência na venda de 
peças para automóveis, sendo que nas linhas que se seguem, 
a entrevista é realizada com André Cruz (foto acima), que 

Autopeças Cab completa uma década 
de crescimento consistente
Texto: Eduardo Gaspar      Fotos: Automotive
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está na gestão da empresa, em conjun-
to com os seus fundadores. 

André Cruz, descreve-nos que “durante 
o pico da pandemia, estivemos sempre 
abertos de segunda a sexta e, apenas 
durante o Estado de Emergência, en-
cerrámos ao sábado. As vendas dimi-
nuíram claro, mas nunca parámos os 
nossos serviços de venda. 

Adaptámo-nos muito rápido às “novas” 
dificuldades da pandemia, quer em 
termos de estruturas das lojas, quer na 
gestão do nosso pessoal. 

Criámos e implementamos um conjunto de regras e procedi-
mentos, para dar segurança aos funcionários, e também dos 
clientes, o que nos levou a vender máscaras cirúrgicas (certi-
ficadas) unitárias em embalagem selada, e viseiras robustas 
para trabalho contínuo (também certificadas). 

Atendimento

O nosso forte é a mecânica, mas com algumas referências em 
termos de equipamento de chaparia, como é o caso de faróis 
e farolins, para veículos ligeiros de passageiros e comerciais 
ligeiros. Contamos com um amplo stock e uma grande varie-
dade de marcas de vários posicionamentos. Por exemplo, nos 
lubrificantes, dispomos de uma marca premium como é a Cas-
trol, mas também de marcas de óleos mais acessíveis como 
são os casos da Gameroil e a Winner. 

A nossa filosofia é que o cliente tenha sempre à sua dispo-
sição um portfólio diversificado de peças, acessórios e con-
sumíveis, com qualidade assegurada, mesmo nas gamas de 
produtos mais acessíveis. Os produtos têm de dar segurança 
ao cliente. De nada vale conseguirmos vender filtros de ar a 1 
euro, se cada venda gerar, posteriormente, uma reclamação. 

A nossa sede está localizada no Seixal, onde dispomos de 
loja, armazém e escritório. Também dispomos de lojas em Al-
mada, Faro e Alverca, sendo que esta última é a mais recente, 
com apenas dois anos de atividade. Quando nos instalamos 
numa nova zona geográfica, procuramos atuar de forma pro-
fissional, para não sermos “mais um”. 

Par além do habitual atendimento ao balcão e por telefone, 
realizado pelos nossos caixeiros, também temos uma equipa 
de vendedores que estão no “terreno”. São mesmo vendedo-
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res e não meros entregadores de peças. Naturalmente tam-
bém temos um serviço de encomendas online, mas procurar-
mos incentivar o atendimento de proximidade com o cliente.

Os nossos vendedores fazem um serviço completo de acom-
panhamento das oficinas: aconselham, vendem, entregam os 
produtos, gerem as reclamações, fazem as cobranças, entre 
outras funções. Os nossos clientes são seguidos sempre pelos 
mesmos vendedores. Isto cria confiança de parte-a-parte.

Proximidade

Hoje, os profissionais do pós-venda são muito seletivos na 
compra de peças. Por este motivo, queremos estar sempre na 
primeira escolha das oficinas. Somos referenciados pelo nos-
so atendimento presencial, e não através de portais digitais 
ou plataformas online. 

A tipologia de produtos que vendemos necessitam de uma 
orientação técnica muito especifica. Assim, procuramos aju-
dar o cliente (oficina), a realizar uma escolha acertada logo à 
primeira e a melhorar a eficiência dos seus serviços.

Somos exigentes nas nossas relações com o mercado, mas 
também sabemos ser compreensivos. Por exemplo, nos pra-
zos de devolução de peças, ao invés dos 7 dias “tradicionais” 
do mercado, os nossos clientes têm até 30 dias para devolve-
rem um determinado produto, em qualquer das nossas lojas. 
A única condição é que os produtos não tenham sido usados 
ou as embalagens estejam danificadas. 

Equipa

Os nossos profissionais têm muita experiência no mercado 
do pós-venda, graças às nossas ações de formação. Não nos 
interessa contarmos com profissionais que cheguem aqui e 
façam uma pesquisa por matrícula no TecDoc. Isto natural-
mente é pouco.

O que queremos é que os nossos funcionários saibam acon-
selhar um cliente de forma correta e transparente, para que 
seja sempre bem atendido e tecnicamente esclarecido. Este 
trabalho é essencial para fidelizarmos os clientes e, para tal, 
contamos com uma equipa de 47 funcionários, incluindo o 
pessoal de escritório. 

A Autopeças Cab também é reconhecida pela sua consistên-
cia comercial. Raramente realizamos promoções ao longo do 
ano, o nosso foco está na consistência dos preços. Procura-
mos manter o preço das peças sem alterações, do início ao 
fim do ano. Isso permite ao nosso cliente fazer um planea-
mento mais exato dos seus custos. 

Transparência

Quem tiver uma boa organização e planeamento, consegue 
garantir as suas margens sem ter surpresas desagradáveis e 
vai repassar essa confiança para o seu cliente final. Trabalhar 
com promoções faz oscilar muito os preços. Isso gera uma 
desconfiança no cliente, que hoje compra a um preço, ama-
nhã a outro – seja mais caro ou mais barato – tornando a rela-
ção instável para os dois lados.
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Desde o arranque das nossas atividades, procuramos investir 
em instalações amplas, para que os clientes tenham as me-
lhores condições de acesso. Dispomos de vagas de estaciona-
mento reservados para os nossos clientes na loja em Almada, 
o mesmo ocorrendo na loja em Alverca. Já no Seixal, como o 
edifício é nosso, o estacionamento à porta é ainda mais am-
plo. Por sua vez, na loja de Faro, a sua boa localização permite 
o cliente estacionar mesmo à porta

Frota própria

Contamos com uma frota própria de 21 carrinhas. Desde 2013 
que optámos por viaturas da marca Dacia, que foram compra-
das a pronto, com o objetivo de serem utilizadas por 10 anos. 
As carrinhas utilizam as nossas peças e são mantidas e repa-
radas por oficinas, que são nossos clientes. Cada carrinha está 
adjudicada a um funcionário, para que ele se responsabilize e 
estime a sua viatura de trabalho.

Nas operações de carga e descarga, procuramos manter flu-
xos bem planeados para não obstruir os acessos às nossas lo-
jas. Aqui na sede e armazém central, por exemplo, para além 
dos cais específicos para os camiões, também contamos com 
um espaço para acolher, condignamente, os motoristas des-

tes veículos pesados que transportam as nossas encomendas 
que, muitas vezes, chegam diretamente da Alemanha.

Em termos logísticos, realizamos no máximo duas entregas 
diárias. Procuramos otimizar ao máximo as rotas e a capaci-
dade de carga das nossas carrinhas, evitando que transporta-
rem apenas uma peça por cliente. O negócio das peças tem 
de ser sustentável, e a rapidez na entrega nem sempre é 
sinónimo de eficiência. Primamos pela segurança dos nos-
sos vendedores e pela qualidade na entrega das peças aos 
nossos clientes.

O nosso negócio só continuará a prosperar se os nossos clien-
tes oficinas, com os quais trabalhamos, também prosperem. 
Quanto melhor estiveram, melhor será o negócio para todos. 
Queremos ganhar um valor justo pelo nosso negócio. Nem 
mais, nem menos. 

Como resultado, estamos sempre a investir nos nossos fun-
cionários e nas nossas lojas, visando a excelência dos nos-
sos serviços. E é com este pensamento e determinação que 
estamos a completar os primeiros 10 anos de existência da 
Autopeças Cab”, salientou André Cruz.
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Com este lançamento, a marca de lubrificantes, fluidos e aditi-
vos, procura satisfazer as especificações técnica dos motores 
a gasolina de injeção direta, que necessitam de uma limpeza 
extra para evitar anormalidades irreparáveis, nos componen-
tes do motor.

Através de uma fórmula capaz de desintegrar a sujidade acu-
mulada no sistema, o aditivo GDI Clean garante um melhor 
desempenho do motor, para além de proporcionar uma re-
dução do consumo de combustível e das emissões de CO2 e 
NO2. Para uma manutenção preventiva, é recomendável apli-
car o GDI Clean a cada 6 meses, ou a cada 20 mil quilómetros. 

Os automóveis novos, sujeitos ao regulamento do Euro 6D, 
incorporaram motores a gasolina com sistemas de injeção di-
reta. Estes motores caracterizam-se por serem muito econó-
micos e proporcionam emissões muito reduzidas. 

Por outro lado, apresentam uma desvantagem, que é a acu-
mulação rápida de sujidade e depósitos nos seus injetores. 
O chamado “entupimento dos orifícios” dos injetores faz com 
que a ECU (Unidade de Controlo do Motor), realize cálculos 
incorretos de dosagens, tendo como resultado um consumo 
excessivo e elevadas emissões de gases.

Proteção extra

Assim, os motores de injeção direta precisam de proteção ex-
tra para funcionar de forma correta. Para combater esta falha 
técnica, os técnicos da MOTUL desenvolveram o aditivo GDI 
Clean, que limpa o sistema de combustão dos motores de in-
jeção direta e elimina a contaminação produzida durante a 
operação em todo o sistema de combustível, desde o depósi-
to até às câmaras de combustão.

Segundo Ferran Carreras, CEO da Motul Ibérica, “com este 
lançamento, a nossa empresa confirma o seu firme compro-
misso de disponibilizar uma gama atual e completa de produ-
tos, tecnicamente adaptados às evoluções atuais dos motores 
dos automóveis. Estamos a trabalhar sempre à procura da ino-
vação tecnológica, visando garantir que os nossos lubrifican-
tes, fluidos e aditivos, sejam desenvolvidos com foco no me-
lhor desempenho dos motores e na proteção do ambiente”.

MOTUL ainda mais aditivada com o 
GDI Clean 
Texto: Redação   Foto: Divulgação
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Com investimentos anuais de 3 milhões de euros em desen-
volvimento de software automóvel, a Bosch Car Multimedia, 
localizada em Braga, faz parte de uma nova divisão que já 
integra mais de 400 engenheiros nos seus diversos cen-
tros de I&D. 

Com o objetivo de ampliar a sua posição de vanguarda neste 
mercado, a Bosch criou uma divisão, denominada Cross-Do-
main Computing Solutions. Assim, a partir de 2021, tanto os 
clientes que já fazem parte da carteira da Bosch, bem como 
os novos, passarão a ter acesso aos sistemas eletrónicos e 
o software necessário desta nova divisão, que reunirá uma 
equipa com aproximadamente 17 mil profissionais. 

Os automóveis estão a se transformar, principalmente como 
resultado de uma maior utilização de software e eletrónica. 
Enquanto um automóvel com dez anos de uso incluiu cerca 
de 10 milhões de linhas de código de software, os veículos 
autónomos incluirão entre 300 e 500 milhões de linhas de có-
digo. Para contextualizar estes números, um milhão de linhas 
de código de software são equivalentes a quase 18 mil pági-
nas impressas.

Transformação

“Atualmente, um automóvel dispõe de cerca de 100 milhões 
de linhas de código de software. Para além da nossa vasta ex-

Bosch - software e eletrónica são a 
chave do futuro
Texto: Redação   Foto: Divulgação
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periência em eletrónica e software, continuaremos a investir 
em I&D, mantendo a nossa posição de vanguarda nesta área 
e na mobilidade do setor”, destacou Stefan Hartung, membro 
do conselho de administração da Robert Bosch GmbH e pre-
sidente do setor de negócios da Mobility Solutions.

“A mudança para uma eletrónica cada vez mais sofisticada e a 
utilização intensiva de software nos automóveis, estão a tor-
nar-se cada vez mais rápidas. O resultado é um aumento con-
siderável na complexidade da engenharia automóvel. Nesta 
nossa nova divisão, o objetivo será reduzir essa complexida-
de através de soluções eletrónicas e de software integradas. 

Adicionalmente, queremos dinamizar novas funções para a 
circulação dos veículos em estrada, sempre de forma rápida 
e segura. Para tanto, a Bosch incorporou nesta nova unida-
de engenheiros de software, elétricos e eletrónicos das áreas 
de assistência ao condutor, condução autónoma, multimédia 
veicular, transmissão e eletrónica da carroçaria. Somos pio-
neiros em eletrónica automóvel e, no futuro, esta nossa nova 
divisão estará focada em avançar ainda mais na digitalização 
dos veículos”, ressaltou Stefan Hartung.

Bosch ESI [tronic] livre acesso à Mercedes-Benz 

Por falar em software auto, a Bosch recorda que a partir de se-
tembro de 2020, no espaço europeu, todos os novos modelos 
de veículos deverão estar equipados com acesso seguro aos 
sistemas de diagnósticos, de acordo com o Regulamento da 
UE 2018/858. 

Segundo a Bosch, “este regulamento visa proteger os com-
ponentes eletrónicos do veículo contra manipulação e aces-
so não autorizado. Após a FCA (Fiat Chrysler Automobiles), a 
marca Mercedes-Benz AG, entre outros construtores, passou 

a introduzir estas medidas de segurança, baseadas num con-
ceito de dois estágios. 

Numa primeira fase, graça à informação 2020 / 1.02, as ofici-
nas multimarcas e independentes, que usam o software Bos-
ch ESI [tronic], receberão a atualização necessária para execu-
tar tarefas abrangentes de diagnóstico, serviço e reparações 
sem restrição, mesmo em veículos da marca Mercedes-Benz.

As atualizações regulares do software Bosch ESI [tronic] per-
mitirão que as oficinas continuem a trabalhar sem restrições 
nos veículos Mercedes-Benz, mesmo protegidos por Seed 
& Key. Não serão necessários dados de acesso especiais, 
nem é necessário o registo através do portal do fabricante 
do veículo. 

Para desbloquear, a oficina precisa apenas de uma conexão 
à Internet e de equipamentos de diagnóstico Bosch da ge-
ração mais atual, como o KTS 560, 590 ou 350. A partir de 
meados de 2020, o KTS 250 também suportará este recurso”, 
informou a Bosch.
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“Os bons resultados que alcançámos nos meses de maio, ju-
nho e julho deste ano, já demonstram uma tendência de re-
cuperação das atividades do setor de pós-venda ibérico, com 
particular incidência no mercado português, que tem vindo a 
registar um bom comportamento dos nossos distribuidores 
em geral. Apesar de abril ter um sido um mês muito abaixo 
da nossa média, ainda assim, conseguimos recuperar terreno”. 

Palavras de Carlos Garcia, Senior Manager Marketing & Ope-
rations, em conversa com a Revista Automotive, ao fazer uma 
breve análise das vendas realizadas pela NGK Sparks Plug 
Ibéria, tendo por base o volume de negócio realizado com os 
distribuidores da marca nestes 3 últimos meses. Também em 
Espanha, as vendas da nossa marca dinamizaram em julho, 

sobretudo face à reabertura dos centros de inspeções e ao 
aumento das reparações automóveis, neste período de férias. 

As vendas de veículos novos continuam a ser um termómetro 
do nosso mercado, mas não podemos esquecer que existe um 
grande parque circulante de viaturas usadas em Portugal e 
em Espanha que, por força do confinamento, adiaram as ma-
nutenções programadas e também as intervenções de mecâ-
nica rápida. 

Agora, com a chegada das férias de verão e da gradual retoma 
da economia, essas viaturas regressarão às oficinas, fomen-
tando o consumo de peças em geral”, concluiu Carlos Garcia.

NGK Sparks Plug Ibéria – atividades 
em crescimento
Texto: Redação   Foto: Divulgação
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O Verniz VOC Xtreme Plus K9600 estabelece um novo nível de 
qualidade. Com base na tecnologia de vanguarda da Axalta, 
este produto visa tornar as oficinas que utilizam a marca Stan-
dox, ainda mais eficientes e produtivas.

O Verniz Standocryl COV Xtreme Plus K 9600 foi desenvolvi-
do especialmente para uma secagem a baixas temperaturas, 
secando entre 10 e 15 minutos a 40 ºC we a 20 ºC em 30 a 
55 minutos. Depois de um curto período de arrefecimento, e 
mesmo após uma secagem forçada, poderá ser imediatamen-
te polido. Este verniz apresenta uma grande flexibilidade po-
dendo ser aplicado em 1,5 ou em 2 demãos. Para além deste 
aspeto, o novo verniz possui excelente capacidade de absor-
ção da pulverização, sendo ideal para as técnicas de disfarce/
esbatimento.

Rentabilidade 

Segundo Harald Klockner, responsável pelo departamento de 
formação da Standox para os mercados da EMEA “este novo 
verniz é perfeito para as empresas de reparação com serviço 
de repintura automóvel, que procuram e desejam aplicações 
eficientes, com alto rendimento e que também desejam redu-
zir custos operacionais”

A mais-valia do sistema Xtreme consiste no facto de oferecer 
um equilíbrio ideal entre a economia de energia e rendimen-
to. Mesmo quando utilizado às baixas temperaturas, o con-
sumo energético pode ser reduzido em até 70%. Por outro 
lado, as oficinas podem usar o sistema Xtreme para reduzir o 
tempo necessário de reparação, incluindo tempos de flash off 
e secagem, para cerca de uma hora, permitindo uma maior 

produtividade e tornando as pequenas reparações ainda mais 
rentáveis”, declarou.

Novo site

Representante exclusivo para o mercado português da mar-
ca Standox, as Tintas Robbialac têm uma longa tradição de 
serviços na área da repintura automóvel. Com as evoluções 
dos mercados e face às novas ferramentas digitais, a empresa 
investiu no desenvolvimento de um novo site, agora em por-
tuguês, para a marca Standox. 

Fiel à imagem e ao site internacional da marca, a platafor-
ma foi criada com o objetivo de facilitar a comunicação com 
todos os intervenientes do negócio da repintura. Com uma 
navegação fácil, intuitiva e um design moderno, os revende-
dores e os profissionais de pintura poderão encontrar todas 
as notícias e novidades Standox, catálogo de produtos e ser-
viços, bem como suporte técnico como fichas técnicas e de 
segurança, entre outros.

Standox - novo sistema XTreme Plus
Texto: Redação   Foto: Divulgação
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O lançamento de novos lubrificantes tem sido uma constante 
na marca FUCHS, com base na transformação do setor auto-
móvel e face às novas legislações eu-
ropeias em termos de emissões. A par 
desta complexidade, os engenheiros da 
FUCHS têm vindo a desenvolver produ-
tos com aplicações universais e também 
produtos com aplicações especificas. 

Assim, com base neste paradigma tec-
nológico, surgem duas novas gamas de 
lubrificantes da FUCHS denominadas 
Titan Pro e Titan Flex. Os produtos da fa-
mília Titan Pro, são caracterizados pelo 
seu foco numa única especificação OEM. 
Estes lubrificantes são especialmente 
desenvolvidos, otimizados e aprovados 
para uma aplicação especifica. 

Flexibilizar

Fazem parte dos mais recentes produtos 
desta gama Pro, os lubrificantes deno-
minados por TITAN GT1 PRO RN17 SAE 
5W-30; TITAN CARGO PRO 3977 SAE 

5W-20; TITAN CYTRAC PRO GA2 SAE 75W-90 e TITAN CVTF 
PRO 236.20.

Já a família Titan Flex foi idealmente con-
cebida para racionalização de produtos, 
de vários fabricantes. Estes produtos 
combinam uma grande variedade de 
aprovações, para alcançar uma grande 
quota do mercado. Sempre de acordo 
com as aprovações do fabricante e com 
as especificações ACEA correspondentes. 
Os mais recentes produtos desta família 
Flex são o TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 e 
o TITAN CVTF FLEX.

Com as gamas TITAN PRO e TITAN FLEX os 
profissionais do setor de pós-venda, pas-
sam a dispor de lubrificantes específicos 
para uma única aprovação ou, então, de 
um produto flexível com várias aprova-
ções das marcas, proporcionando uma 
maior cobertura do atual parque circu-
lante. Neste contexto, a FUCHS dá mais 
um passo em frente com o lançamento 
do TITAN CVTF PRO 236.20 e do TITAN 
CVTF FLEX.

FUCHS – novas gamas TITAN Pro e TITAN Flex 

PUB
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A Câmara Municipal de Oeiras está a dinamizar a renovação da sua frota em geral e, no caso específico da Segurança Pública, 
o corpo da Polícia Municipal oeirense passa a dispor de novas unidades elétricas Nissan LEAF e híbridas, da marca Toyota. O 
investimento visa a utilização de equipamentos mais modernos e ambientalmente menos poluentes.  
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Autopromotec oficial em maio de 2022. Distinguida 
com o Prémio Fleet Service Automotive, a organização da 
Autopromotec oficializou a realização da sua 29ª edição 
para o período de 25 a 28 de maio de 2022, demonstrando 
assim, um enorme sentido de responsabilidade para com 
os seus expositores e de elevado bom-senso, pelo facto 
de já existirem muitos salões, feiras e eventos do género, 
agendados para o próximo ano.

“A partir de 2022, a Autopromotec de Bolonha passa a 
ser realizada em anos pares. Seremos o evento de relan-
çamento económico do pós-venda internacional, com um 
novo formato e muitas novidades”, salientou Renzo Serva-
dei, CEO da Autopromotec.

 Autozitânia - geradores de Ozono Olinco. Justamente 
quando a desinfeção de automóveis e espaços fechados 
se reveste de enorme importância para a saúde pública, a 
Autozitânia passa a disponibilizar os geradores de ozono 
Olinco, proporcionando novos equipamentos e soluções 
para os seus clientes, do mercado de pós-venda.

De acordo com a Autozitânia, os geradores de ozono Olin-
co, desinfetam e purificam o ar em automóveis e espaços 
fechados até 50 M2. Fruto da sua elevada capacidade 
(16000mg/h), estes equipamentos reduzem drasticamente 
o risco de transmissão de vírus nos espaços onde são apli-
cados. Destacam-se por serem portáteis, leves, compactos, 
e fáceis de utilizar.

Krautli Portugal com WIX Filters. No ano em que está 
a completar 30 anos em Portugal, a Krautli tem vindo a 
demonstrar uma grande dinâmica na renovação e am-
pliação do seu portfólio de produtos, para o mercado de 
pós-venda. 

Depois de ter anunciado a incorporação das marcas FE-
BEST Auto Parts e RING Automotive, chegou a vez da mar-
ca da WIX Filters, que dispõe de 3200 referências de filtros 
para automóveis, assegurando uma cobertura de cerca de 
97% do atual parque circulante europeu e asiático. A ele-
vada qualidade dos produtos WIX Filters resulta do know-
-how e experiência de 80 anos de existência e da ligação 
com a MANN+HUMMEL.

O Grupo Alves Bandeira, um dos 50 maiores grupos 
económicos de Portugal, continua a marcar a diferença 
no âmbito das ações de responsabilidade social. 

Anualmente, o Grupo dinamiza ações de proximida-
de local e responsabilidade social, com um conjunto de 
programas que possibilitam gerar donativos de mais de 
100.000€, para as mais de 1.000 associações e instituições, 
que têm vindo a ser apoiadas ao longo dos anos. 

Em mais uma ação de apoio social (foto), o Grupo Alves 
Bandeira promoveu a entrega de donativos aos Bombei-
ros de Penacova, Vila Nova de Poiares e Cantanhede, com 
valores de 8.000€, 5.000€ e 3.000€, respetivamente. 
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Há 100 anos, era fundada a Sociedade Portuguesa do Acu-
mulador Tudor, Lda. Neste seu primeiro século de existên-
cia – que muito contribuiu para o desenvolvimento socioe-
conómico do nosso país - as Baterias Tudor tonaram-se um 
símbolo vivo de décadas de evoluções do setor automóvel 
em Portugal.

Atualmente integrada no grupo Exide-Technologies, as bate-
rias Tudor continuam a ser um produto de referência nacio-
nal, com uma gama diversificada, moderna e ambientalmen-
te mais sustentável. Em 2019, ela conquistou o Prémio Fleet 
Service Automotive, na categoria Fidelização, quer pela boa 
performance das baterias Tudor no mercado nacional, quer 
pela sua relação com os clientes do setor automóvel. 

Sensibilização 

Entre muitas iniciativas, a marca lançou um guia visando 
orientar os condutores automóveis, para uma correta ma-
nutenção da bateria do seu veículo, face a uma redução dos 
quilómetros percorridos e, também, de um maior período de 
inatividade dos automóveis.  

As baterias quando entram num estado de carga baixo po-
dem causar sulfatação irreversível das suas placas, levando 

a uma redução da capacidade de carga disponível. Isso pode 
ser evitado pela manutenção cuidadosa da bateria, como 
circular com o carro em estrada. Ir uma vez por semana às 
compras por exemplo, pode não ser suficiente para manter 
saudável a bateria do seu veículo. Idealmente, é necessário 
percorrer entre 15 e 20 km, em autoestrada, para dar ao alter-
nador a possibilidade de funcionar corretamente.

Baterias Tudor – 100 anos de boas energias

Valorpneu – recuperar, reciclar e reativar o mercado
Após uma quebra significativa dos pneus usados recolhidos e 
tratados até ao final de abril de 2020, com uma diminuição de 
25% relativamente a período homólogo do ano anterior, os 
meses de maio e junho ultrapassaram os do ano de 2019, com 
um total de 6.633 e 6.323 toneladas de pneus recolhidos e 
encaminhados para valorização, respetivamente, através dos 
parceiros da rede Valorpneu.

Para Climénia Silva, diretora geral da Valorpneu “o primeiro 
semestre deste ano, registou uma quebra de 14,7% de pneus 
usados tratados, relativamente a igual período do ano ante-
rior. Num contexto de pandemia como o que estamos a vi-
ver, estes números são bastante animadores para o sistema 
integrado de gestão de pneus usados e também para o setor, 

revelando uma recuperação da atividade nos últimos meses e 
uma boa perspetiva para o 2º semestre”, salientou.

Menos pneus, mais atividades

Já os pneus colocados no mercado, que se traduzem na fonte 
de financiamento do sistema integrado de pneus usados ge-
rido pela Valorpneu, através do pagamento do Ecovalor por 
quem introduz pneus no mercado, apresentaram uma dimi-
nuição de 26% no 1º semestre de 2020, face ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, situação que traduz a forte quebra do 
mercado de pneus, veículos e de outros equipamentos que 
incorporam pneus.

Nos primeiros seis meses do ano foram recolhidas e valori-
zadas 31.577 toneladas de pneus, sendo que destas, 20.036 
toneladas foram preparadas para reutilização e recicladas, 
11.453 toneladas valorizadas energeticamente e 88 tonela-
das tiveram outros destinos de valorização. No 1º semestre de 
2019, este valor atingiu as 37.012 toneladas de pneus.

Também a equipa da Valorpneu esteve sempre ativa em regi-
me de teletrabalho desde meados do mês de março e reini-
ciou, no final de junho, o trabalho presencial nas suas insta-
lações com a equipa em rotação, entre o regime presencial e 
o teletrabalho. 

20          Julho/Agosto 2020                    Revista Automotive  

PÓS-VENDA     Revista Automotive



A sua atual gama já abrange mais de 95% do parque europeu 
de viaturas híbridas e elétricas, em termos de pastilhas de tra-
vões e até 93% em discos, contribuindo para que as oficinas 
independentes possam satisfazer a um maior consumo de pe-
ças, por parte dos utilizadores destes veículos.

A Delphi incorpora novos produtos para aplicações nos auto-
móveis japoneses e coreanos, agora com mais de 2600 peças, 
o que representa mais de 99% das aplicações em termos de 
pastilhas de travões para os automóveis asiáticos em circula-
ção no espaço europeu e cerca de 98% em discos.

A Delphi Technologies, na qualidade de fornecedor mundial 
de soluções para o setor de pós-venda, ampliou na Europa o 

seu conceituado programa de travões. São mais de 130 novas 
pastilhas e discos de travões para os veículos novos, incluindo 
o crescente parque de viatuas asiáticas e de automóveis híbri-
dos e elétricos. Assim, a sua gama de travões e peças, permite 
atender a mais 19 milhões de veículos.

Lançar peças de reposição, no menor tempo possível. Esta 
é a filosofia da Delphi. No caso das pastilhas de travões, um 
dos primeiros produtos a ser substituídos, passam menos de 
6 meses, desde o lançamento de  um veículo,  e até 12 me-
ses,  para os discos. Por exemplo, no ano passado, a compa-
nhia lançou novos componentes para o Range Rover Evoque 
(06/19), Volvo S60 (05/19>), BMW Série 7 (03/19>) e Mercedes 
Classe B (01/19>).

Delphi Technologies - novidades na 
gama de travões
Texto: Redação   Foto: Divulgação
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Seccção elaborada 
com o apoio de:

No âmbito da dinamização da rede de centros de receção de 
pneus usados da Valorpneu em Portugal, a Revista Automo-
tive abre espaço para divulgar as atividades da empresa Pal-
miresíduos – Combustíveis e Resíduos, localizada em Alijó, no 
distrito de Vila Real, onde dispõe de uma área de trabalho 
com mais de 20.000 m2, tendo sido constituída a 28 de julho 
de 2000, estando assim a completar os seus primeiros 20 anos 
de existência.

A Palmiresíduos insere-se num grupo empresarial de 4 em-
presas e surge pelas mãos do gerente Paulo Ferreira, empre-
sário com uma experiência de mais de 40 anos na área dos 
resíduos, em conjunto com os sócios Oscar Gouveia, Oscar 
Manuel, Ricardo Gouveia e Ernestina Gouveia, e assume-se da 
visão estratégica de desenvolvimento da empresa-mãe e da 
necessidade existente, nesta região do país, de uma empresa 
deste género. 

Dinâmica nacional

“Somos uma empresa de gestão de resíduos industriais pe-
rigosos e não perigosos, a operar em todo o território con-
tinental, com serviços e soluções que abrangem a recolha, 
transporte, triagem, armazenagem e encaminhamento para 
destinos autorizados de diversos tipos de resíduos”, destaca 
Paulo Ferreira, nesta abordagem da Automotive.

“Promovemos, junto dos nossos clientes, atuais e potenciais, 
uma relação comercial de proximidade assente num compro-
misso incondicional, sempre na procura da melhor solução 
ao menor custo para as necessidades específicas de cada um.  
A nossa atividade assenta num Sistema de Gestão Integra-
do de Qualidade e Ambiente, nas Normas ISO 9001/2015 e 
14001/2015, que se encontra certificado pela SGS.

Palmiresíduos – gestão de pneus 
usados com grande expressão 
Texto: Redação   Fotos: Divulgação
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Serviços e equipamentos

Toda a gestão da Palmiresíduos tem sido desafiante, mas ao 
mesmo tempo gratificante. Temos conseguido levar o “bar-
co a bom porto”. Atualmente empregamos 17 pessoas, en-
tre operacionais, motoristas e administrativas, e todos eles 
têm um papel fundamental na dinâmica e desenvolvimento 
da empresa.

Desenvolvemos a nossa atividade na gestão global de resí-
duos, com uma frota e equipamentos que permitem dar res-
postas, aos mais diversos tipos de solicitações e exigência 
dos nossos clientes. Estamos equipados com viaturas pró-
prias para limpezas industriais, gestão de RCD´s, viaturas cis-
ternas para a recolha de óleo usado, entre outros.

Para o desenvolvimento dos nossos serviços, encontramo-
-nos devidamente estruturados com uma equipa experiente, 
profissional, dedicada e qualificada, e ainda com os meios e 
tecnologias necessários à prossecução da atividade empre-
sarial que desenvolvemos em todo o território continental.

Ligação à Valorpneu

A integração na Rede Valorpneu surge em 2003 e veio alterar 
a dimensão, elevar a imagem e otimizar os recursos materiais 
e humanos. O que a Palmiresíduos é hoje não pode ser dis-
sociado da Valorpneu. A gestão de pneus usados tem uma 
grande expressão dentro da Palmiresíduos que gere mais 
de 2.000 toneladas de pneus por ano, entre pneus ligeiros, 
pesados e industriais, sendo o seu destino a reciclagem e va-
lorização energética.

Como resultado desta nossa dedicação e empenho da nos-
sa equipa, fomos por duas vezes distinguidos com o Prémio 
Desempenho Valorpneu, um reconhecimento atribuído à 
empresa Palmiresíduos pelo trabalho desenvolvido ao longo 
dos anos em Portugal, o que nos acalenta o desejo de querer 

fazer sempre mais e melhor para o nosso setor e ambiente 
do nosso país.

Perspetivas 

A gestão da nossa empresa assenta no princípio da gestão 
profissional, tendo como pilares estruturais a organização e 
definição estratégica. Nas demonstrações financeiras à es-
cala comum, desde há muito tempo assumimos uma preo-
cupação financeira no ciclo conversão de caixa, bem como 
nos rácios financeiros de estrutura de capital, liquidez e sol-
vabilidade.

A Palmiresíduos também ostenta com orgulho o título de 
PME Excelência, em função dos rácios financeiros que tem 
estado na base do crescimento sustentável ao longo dos úl-
timos anos. A estratégia de gestão financeira implementada 
ao longo dos últimos anos, está a permitir a nossa empresa 
minimizar os impactos negativos na economia em conse-
quência da pandemia. 

Apesar dos constrangimentos que afetou as empresas em 
geral nestes últimos meses, mantivemos ativos e operacio-
nais, contribuindo para um melhor ambiente e para o desen-
volvimento social e económico da nossa região e do nosso 
país”, ressaltou Paulo Ferreira.

Seccção elaborada 
com o apoio de:
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Desde 2015 a SKF conseguiu reduzir as emissões de CO 
2 das suas unidades de produção em cerca de 36%. Duas 
das suas fábricas já são neutras em carbono, ou seja, com 
zero emissões de CO 2. A SKF tem por objetivo obter a cer-
tificação de emissões neutras de carbono, para todas as 
fábricas do Grupo, até 2030.

A Mann-Filter lançou no mercado de pós-venda o filtro 
de combustível denominado PU 12 0004z para veículos 
comerciais, com separação de água em três etapas, ca-
paz de reter até 90% das gotículas de água presentes no 
diesel, mesmo de elevada qualidade. Em complemento, 
este novo filtro mantém a sua função de separação de 
sujidades.

A RODRIGUES TYRES integrou a marca de pneus ARIVO, 
no seu portfolio de produtos. Tem origem no Reino Uni-
do, e produz pneus de Turismo, Comerciais, SUV e 4x4. A 
marca conta, entre outras, com as certificações ISO 9001 
e ISO 16949, para os Sistemas de Gestão da Qualidade e 
Desenvolvimento, Design e Produção.

A tecnologia ENLITEN desenvolvida pela Bridgestone e 
considerada amiga do ambiente, permite uma muito bai-
xa resistência ao rolamento, visando conservar a energia 
da bateria do novo VW elétrico ID.3. A energia da bateria 
também é economizada pelo facto dos pneus Turanza Eco, 
com esta tecnologia, serem 2 kg mais leves.

A PSA Aftermarket adquiriu a empresa portuguesa Ama-
nhã Global e a sua plataforma de e-commerce B-Parts.com, 
assumindo uma participação maioritária no seu capital. A 
aquisição desta empresa de referência no setor das peças 
reutilizadas (Reuse), visa completar a estratégia da PSA Af-
termarket na economia circular.

A YOKOHAMA lançou o pneu BlueEarth-XT AE61, de-
senvolvido para uso em SUV Urbanos/crossover como 
pneu de verão, estando disponível em 27 medidas, desde 
235/55R20 102V a 215/70R16 100H. O seu composto, com-
bina sílica e polímero para melhorar o rendimento na tra-
ção em molhado e poupança de combustível.

www.dpd.pt
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A Audi lançou a nova geração do A3 Sportback, com uma 
versão bem preparada para o mercado empresarial, como é o 
caso do A3 30 TDI 2.0 de 112 cavalos que tivemos para rea-
lizar este assessment. Convidamos Cátia Nascimento, Head 
of Sales Planning and Business Steering, na MAN Truck and Bus 
Portugal, para realizar o assessment.

Apesar de jovem, Cátia Nascimento tem uma experiência 360º 
no setor automóvel nacional. Já trabalhou num reparador 
autorizado de uma marca, na financeira do grupo Volkswa-
gen, depois transitou para o mercado dos veículos pesados 
(integrando-se numa marca italiana) e está agora novamen-
te no Grupo Volkswagen, numa das suas marcas de veícu-
los pesados.

Cátia Nascimento começa este assessment por referir que “ter 
trabalhado em várias áreas do mercado automóvel, faz-nos 
perceber que existe um mundo por detrás de cada modelo, 
onde estamos constantemente a aprender. A experiência di-
versificada traz uma vantagem, que é a facilidade de comu-
nicar na “linguagem” própria de todas as áreas da empresa 
onde trabalho, conhecendo também as preocupações que 
cada uma tem. 

No entanto, quando passo do mundo empresarial para sentar-
-me ao volante de um modelo, como é este caso, sou apenas 
uma profissional que gosta realmente de conduzir. Dito isto, 
já gostei deste A3 Sportback logo ao primeiro olhar. Gosto da 
linha estética dos modelos da Audi e a frente deste A3 está 
muito bem conseguida, bem como todo o carro.

Espaço fundamental

Porque tenho uma filha a completar 9 anos, o espaço de ba-
gageira é realmente importante para mim e por isso fui logo 
verificar. É bem espaçosa. O facto de ser Sportback torna a 
traseira deste A3 elegante, mas sem retirar espaço de carga 
na sua bagageira. 

Antes de entrar, admiro o interior do carro. Este A3 tem um 
tablier incrível. O design é atrativo ao olhar, as formas estão 
bem construídas o que torna convidativo para sentarmos ao 
volante. Mas antes disso, sento-me no banco traseiro para 
confirmar que, apesar de exteriormente compacto, este Audi 
tem um bom espaço para os ocupantes, com a vantagem de 
ter saídas do ar condicionado para trás.

Audi A3 Sportback – na altura certa 
para as frotas!
Texto: Redação   Fotos: Automotive
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Passando para o comando do Audi, o posto de condução é 
logo do meu agrado. É imediata a sensação de bem-estar a 
bordo. Todo o tablier envolve-me, sem ser opressivo. Os vá-
rios comandos são intuitivos, desde os botões no tablier até 
ao volante. Há muita tecnologia disponível, com acesso a 
muitos sistemas de condução e conectividade.

Já em andamento, notei que o motor diesel reage muito bem 
e os quatro modos de condução (confort, dynamic, auto e 
individual), complementam a variedade de características 
dinâmicas deste A3. Nota-se também o cuidado no detalhe 
dos acabamentos, tanto dos vários materiais que compõem o 
tablier, como na construção interior e exterior de todo o carro. 

Informações precisas

Os menus e as informações do computador de bordo são 
completos, configuráveis e intuitivos. No painel de instru-
mentos (totalmente digital) aparecem, de vez em quando, 
recomendações à condução para melhorarmos os consumos 
de combustível: desde subir uma mudança para baixar a ro-

tação, até não abrir as janelas com o ar condicionado ligado. 
Interessante!

Apesar de ter um carro de caixa automática, pois faço muitos 
quilómetros em autoestrada, a caixa manual deste A3 é bem-
-vinda. Na MAN Portugal, temos uma boa distribuição dos 
profissionais entre Lisboa e o Porto. É por isso que, normal-
mente, quase todas as semanas me desloco ao Porto. 

Numa ótica de minimização do impacto ambiental, costuma-
mos ir com mais do que uma pessoa no carro (num contexto 
pré-pandemia). Este Audi A3 acomodaria bem os meus cole-
gas, tanto à frente como atrás. Pelo conforto que tem em au-
toestrada, a boa insonorização e pelos consumos que está a 
registar neste teste (4,6lt/100km), vejo que além de compac-
to, este Audi é também um bom estradista.

Consumos económicos

Gosto de fazer viagens e costumo estar atenta aos consumos. 
O carro de serviço que tenho é bastante equilibrado nesse 

Revista Automotive                          Julho/Agosto 2020              27

ESPECIAL: AUDI A3 SPORTBACK



ponto. Assistimos cada vez mais que os frotistas e os utiliza-
dores das viaturas de empresa, estão preocupados com os 
consumos e com a pegada ambiental. A eficiência dos auto-
móveis é uma grande preocupação atual no segmento dos 
ligeiros, sendo que nos pesados isso tem vindo a ser trabalha-
do ao mais ínfimo pormenor tecnológico ao longo dos anos.

Sou muito utilizadora de tecnologias, desde as interfaces 
para smartphones até aos assistentes de condução como são 
o cruise control, o lane assist, entre outros. O lane assist deste 
A3 é bem ativo, e aciona o volante para que o carro volte au-
tomaticamente à faixa de rodagem. Em viagens longas como 
costumo realizar, estas tecnologias são fundamentais para a 
segurança.

Aliás, muitos sistemas de segurança e assistência à condução, 
que agora estão nos automóveis ligeiros, foram transpostos 

dos pesados. Os veículos pesados têm um nível de inovação 
tecnológica extremamente elevado, principalmente no que 
concerne à segurança. 

Nisso o grupo Volkswagen é um bom exemplo, onde a intro-
dução de tecnologias para a segurança é transversal a todas 
as marcas. Depois cada marca tem o seu posicionamento, a 
sua estratégia e os seus produtos diferenciadores, concorren-
do livremente no mercado. 

Mudanças consistentes

Quando profissionalmente mudei de uma marca automóvel 
para outra, trouxe o que de melhor aprendi com os meus cole-
gas, mas não significa que o conhecimento seja diretamente 
aplicável. Cada empresa tem o seu contexto. 

Por isso, o mais importante é integrar-
mo-nos e tentarmos otimizar ao máxi-
mo o que já se faz, de forma a nos po-
sicionarmos no mercado com produtos 
e serviços cada vez melhores. Claro que 
um bom know-how é sempre diferencia-
dor. Por exemplo a parte de legalização 
de uma viatura pesada em Portugal, é 
uma área complexa e com nuances mui-
to próprias. 

Fazendo o paralelo com o novo A3 Spor-
tback, quando a Audi muda um modelo, 
este traz consigo um grande know-how 
que tem de ser adaptado às necessida-
des do momento e do mercado em es-
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pecífico. Portugal tem características únicas no mercado das 
frotas, com várias nuances e nem sempre é fácil encontrar 
bons produtos para este segmento.

Dinâmica positiva

Este A3 está dentro daquilo que a Audi preconiza em termos 
de qualidade e inovação, com um toque mais atual, é claro. 
Tem uma condução bem confortável e, para um carro do seg-
mento dos compactos, sinto-me surpresa pelo seu espaço in-
terior que está harmonioso. 

Fiquei muito agradada em ter sido convidada pela Automoti-
ve para este assessment, por vários motivos. Primeiro porque 
conheço a Automotive há vários anos e tenho-a como a revis-
ta de referência no mercado automóvel profissional. Segun-
do, porque conheço o diretor da revista há mais de 20 anos 
e, curiosamente, já não estávamos juntos há mais de 10 anos. 
Terceiro, porque gostei mesmo deste Audi A3 Sportback!

Este assessment demonstra bem a capacidade que existe de 
- mesmo em tempos adversos - reunir pessoas em seguran-
ça, descobrir novos horizontes, e principalmente, passar bons 
momentos a conduzir. 

É interessante descobrir um carro que consiga ter as boas ca-
racterísticas que fui descrevendo ao longo deste teste, e tam-
bém saber que o seu preço está dentro de um escalão atrativo 
para as frotas (27.500 euros para empresas e enquadrável no 
primeiro patamar da Tributação Autónoma, NDR.).

Para finalizar, diria que este Audi vem na altura certa. Sei que 
muitas empresas estão no ciclo de renovação das suas viatu-
ras e nada melhor que “presentear” os colaboradores com um 
modelo compacto, económico e premium, sem prescindir da 
segurança, habitabilidade e sobretudo do prazer de condu-
ção”, concluiu Cátia Nascimento. 

Revista Automotive                          Julho/Agosto 2020              29

ESPECIAL: AUDI A3 SPORTBACK



A procura por modelos híbridos continua na ordem do 
dia das frotas em geral. Assim, a Revista Automotive quis 
conhecer as capacidades e a performance ambiental do 
novo Toyota Corolla Sedan 1.8 Hybrid, modelo ajustados 
para o mercado empresarial. Este ensaio dinâmico será 
publicado na nossa próxima edição.

Sandra Resende e Rui Teixeira, respetivamente diretora 
geral da Iveco Portugal e diretor de peças e serviços da 
marca, receberam a Automotive nas renovadas instala-
ções do concessionário de Aveiro, onde falaram da nova 
estratégia da marca e da rede. Veja a entrevista na nossa 
edição de setembro e no nosso canal Youtube.

Depois da divulgação do vídeo já disponível no nosso ca-
nal Youtube, o ensaio dinâmico do Ford KUGA PHEV 2.5 
ST-LINE X será apresentado na Revista Automotive do mês 
de setembro, onde realizaremos um paralelismo entre 
este modelo e a ligação da marca ao mundo da aviação, 
tendo como base o Museu do Ar, em Sintra

A Renault apresentou em Portugal, os três modelos que 
compõem a nova gama E-TECH híbrida e híbrida recarre-
gável: o Clio E-TECH Hybrid; o novo Captur E-TECH Plug-in 
Hybrid (recarregável de 160 cv) e o novo Mégane E-TECH 
Plug-in Hybrid (recarregável de 160cv). Mais detalhes, nos-
sa edição de setembro.

A 8ª edição da Revista Aberta entrevistou o Coronel Carlos 
Mouta Raposo, Diretor do Museu do Ar, para abordar o 
tema Aviação e Automóveis. Num vídeo já disponível 
no nosso canal do Youtube, é patente o contributo 
de marcas como Renault, Fiat, BMW e Rolls-Royce, no 
desenvolvimento da aeronáutica em geral.

A gama de viaturas Toyota Proace City Verso, ficou mais 
enriquecida com a introdução do modelo Luxury de 7 lu-
gares, equipado com motorização 1.5 D, de 130 Cv. Tam-
bém sinaliza o momento de viragem da marca Toyota, nos 
veículos comerciais ligeiros. Para saber mais, leia o ensaio 
dinâmico na nossa edição de setembro.

Na próxima edição
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Beneficiando-se da vanguarda da Renault nas motoriza-
ções Bi-Fuel, a DACIA também introduziu esta solução 
combinada de combustível, no seu modelo Duster, através 
da versão TCE 100 GPL. No ensaio dinâmico que publicare-
mos na edição de setembro, daremos a conhecer as suas 
capacidades e os seus equipamentos.

A Tecauto, concessionário Volkswagen de Torres Vedras, 
integrada no Grupo Tecline, está a completar 70 anos de 
atividade. A Automotive entrevistou Paulo Ferreira, diretor 
geral da empresa, que apresentou novidades. O conteúdo 
será divulgado em vídeo no canal Youtube, bem como na 
nossa edição de setembro.

Com um motor de 3 cilindros de nova geração, e uma po-
tência de 100 CV associada a uma caixa de velocidades ma-
nual, o novo Renault Captur, aqui na versão Exclusive TCE 
100 GPL, pode alcançar uma autonomia combinada supe-
rior a 1000 km, com base na utilização de Bi-Fuel gasolina 
e GPL. Saiba mais na Automotive de setembro.

A Bact3ria está a comemorar a decoração de 19 mil 
viaturas, ao longo de seus 16 anos de existência. Um 
número expressivo, e que a Revista Automotive, através de 
uma entrevista em vídeo realizada com Vera Vidigal (foto), 
irá brevemente apresentar no seu canal Youtube, onde 
detalhamos o trabalho desta empresa 100% nacional. 

Tem o título mundial construtores de ralis e hoje é hoje 
uma marca exclusiva da Renault. Para falarmos sobre o mo-
delo Alpine A110 S, convidámos Duarte Bruschy (foto), 
para interessante ensaio dinâmico realizado num espaço 
nobre na histórica zona de Sintra. Acompanhe os porme-
nores na nossa próxima edição.

A Suzuki está a celebrar os seus 100 anos, com a apresen-
tação de novos modelos híbridos. Depois de ter recém-
-lançado os modelos Swift Sport 1.4 T e do Ignis 1.2 (que 
serão apresentados na nossa edição de setembro), a marca 
prepara a comercialização do modelo ACROSS já para este 
outono, numa parceria com a marca Toyota.

Na próxima edição
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A nomenclatura da carroçaria Limousine nos automóveis tem 
origem na Raça Bovina, da região francesa de Limousin, que 
engloba a cidade de Limoges. Para descobrir melhor estes 
dois mundos (automóveis e bovinos) desafiamos a Associa-
ção Portuguesa de Criadores de Bovinos da Raça Limousine 
(ACL) a fazer um “comparativo” com a Limousine de referência 
no mercado automóvel – o Volkswagen Passat.

O desafio foi prontamente aceite e a direção da ACL organi-
zou uma visita a um renomado produtor de Raça Limousine, 
localizado no concelho de Odemira, para colocarmos o car-
ro lado-a-lado com dois exemplares premiados – o Jackpot e 
a Jamaica. 

Por sua vez, a Tecauto, concessionário Volkswagen em Tor-
res Vedras, também aceitou o nosso desafio para realização 
deste inusitado trabalho, e desta forma matriculou um Passat 
Limousine, totalmente novo e de propósito para este “compa-
rativo”. Já no caminho de Torres Vedras para Odemira, come-
çamos a ver os paralelismos com o mundo bovino. 

A ACL organiza leilões dos seus melhores exemplares da Raça 
e o Passat parecia estar a fazer um leilão na sua autonomia 
– quanto mais quilómetros percorríamos em estrada, mais 

o carro “aumentava a licitação” da sua autonomia (fotos à 
direita). 

Atestamos o VW Passat quando tinha completado “apenas” 
100km da viagem. Mesmo depois de percorrermos 193km, 
a autonomia situava-se nos 960km, com consumos de 
4,9lt/100km. A este ritmo, um tanque cheio daria para per-
corrermos 1150km, com este modelo Passat Limousine. Ou 
seja, com dois tanques de combustível seria perfeitamente 
possível ir com este Passat de Odemira a Bruxelas, passando – 
naturalmente – pela região de Limoges. 

O comparativo

Joaquim Carvalho, presidente da ACL (foto pág. seguinte), 
foi o anfitrião e também o condutor, nos vários sentidos, des-
te comparativo. 

Testou o VW Passat Limousine nas estradas de Odemira e, em 
conjunto com a equipe da ACL e com o produtor da Raça Li-
mousine, organizou uma explicação detalhada das caracterís-
ticas diferenciadoras da Raça Limousine, e do trabalho reali-
zado pela ACL com os seus já muitos produtores em Portugal.

Volkswagen Passat - encontrar as 
origens na Raça Limousine 
Texto: Eduardo Gaspar   Fotos: Automotive
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Fátima Veríssimo (ACL), Leandro Flores (ACL), Daniel Martinho 
(produtor e membro da ACL) e Rui Silva (produtor e médico 
veterinário), em conjunto com Joaquim Carvalho, explicaram 
que “a Raça Limousine teve uma expansão grande em Portu-
gal, pela qualidade que tem de carne destes animais, e pelo 
rendimento que dá aos seus produtores.

Atualmente, ACL tem cerca de 290 associados em Portugal, e 
é a detentora do livro genealógico da Raça Limousine, onde 
temos o registo fidedigno de todos os animais existentes no 
país.  Aquilo que diferencia a Raça Limousine é a facilidade 
de partos; é uma das raças com melhor rendimento no gan-
ho médio diário em peso vivo, portanto muito eficiente na 
conversão do alimento em quilos de carne; a sua rusticidade, 
onde são animais que se adaptam muito bem às diferentes 
condições do nosso país, de norte a sul. 

Outra característica é o porte dos animais. Podemos com-
provar que os 2 exemplares de Limousine, ao lado do Passat, 
são quase do mesmo tamanho. Em termos de peso, se o Pas-
sat tem 1500kg de tara, o touro Jackpot estará próximo do 
1300kg, portanto muito similar. Tal como o Passat, os animais 
da Raça Limousine são harmoniosos na sua forma/estética e 
conseguem deslocar-se muito bem, apresentando uma do-
cilidade no seu comportamento, que agrada logo ao primei-
ro contacto.

Tal como os automóveis, é muito importante o comporta-
mento dinâmico dos animais, e a forma como interagem com 
o ser humano.  A preocupação com bem-estar animal é a 
prioridade dos nossos produtores, e estamos a realizar este 
comprativo, numa das explorações que cumpre com todos os 
requisitos preconizados pela ACL. 

Fichas técnicas ao detalhe

Esta exploração é da propriedade do Daniel Martinho (foto 
abaixo), que gere em conjunto com o seu pai Manuel Marti-
nho, que detêm também o Jackpot, Touro reprodutor que é o 
Campeão Nacional da Raça Limousine, bem como a Vaca com 
nome Jamaica, que conquistou o terceiro lugar no Campeo-
nato Nacional da Raça Limousine.

Quando conduzi o Passar fiquei muito agradado com o con-
forto a bordo, e é isso que se pretende também na Raça Li-
mousine, ou seja que a ligação homem-animal seja feita de 
forma agradável. É uma Raça com grande docilidade, como já 
referimos, e que reage bem à presença humana. 

Um dos parâmetros avaliados pela ACL é o temperamento do 
animal, quer junto do ser humano, quer junto de outros bovi-
nos Limousine quando estão em grupo no seu quotidiano na 
pastagem. As fichas técnicas de cada animal são extensas, e 
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vão desde as medições das várias partes do animal, passando 
pela abordagem genética, até à ecografia de determinadas 
zonas do bovino. As fichas técnicas e o livro genológico são di-
nâmicos, no sentido que acompanham a vida de cada animal.

Estes estudos e o acompanhamento dos animais permite-nos 
dar uma confiança aos produtores da continuidade da Raça 
Limousine, naquilo que são as suas características mais dife-
renciadoras – o estalão da raça – e, ao mesmo tempo, que 
procuramos melhorar a Raça nas suas diversas valências, nas 
gerações seguintes. 

Dinamizar a comunicação

Tal como nos automóveis. O VW Passat é um carro que não 
perde a sua identidade ao longo das gerações, mas vai conse-
guindo sempre acrescentar algo de geração em geração que 

o torna a referência no segmento. Para isso é preciso todo um 
trabalho de base, que tal como nos bovinos, dá o seu resulta-
do em termos de mercado. 

Mas para isso é preciso saber comunicar. A ACL tem vindo a 
fazer um trabalho constante de divulgação da Raça Limousi-
ne, onde procuramos mostrar toda a preocupação que existe 
com o bem-estar animal desta raça. E só vivenciando é que é 
possível verificar isso, tal como a Automotive fez para o de-
senvolvimento deste artigo. Deslocou-se muitos quilómetros 
até um produtor, para verificar in loco o carinho com que os 
animais são criados.

Do mesmo modo, a melhor forma para se conhecer um novo 
modelo automóvel é conduzi-lo. A Automotive também trou-
xe até nós o VW Passat e o contacto que tivemos superou as 
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nossas expectativas, principalmente nos consumos, que têm 
um impacto direto nas emissões de gases e no ambiente.

Os consumos e emissões de gases para a atmosfera, são 
dois parâmetros que também medimos e acompanhamos 
com grande afinco na Raça Limousine. Os nossos bovinos têm 
consumos de cerca de 6kg de matéria seca, para 1kg de cres-
cimento. Um animal que consiga comer menos e transmitir 
mais crescimento, acaba por emitir menos poluição para a 
atmosfera. 

A nossa preocupação ambiental é grande, mas no sistema 
de produção da Raça Limousine em Portugal, permite-nos 
ter emissões muito reduzidas ou perto de zero. Por isso que 
muitos artigos que aparecem sobre a poluição nas explora-
ções bovinas, estão longe da nossa verdadeira realidade. É até 
desejável aumentar a produção de bovinos. Portugal precisa 

de mais animais no campo, ao ar livre, para comer a matéria 
vegetal que existe e assim conseguir reduzir a incidência de 
incêndios.

Os incêndios são um flagelo nacional, porque a área contínua 
de mato e de abandono é muito grande. Se tivéssemos mais 
animais (bovinos e ovinos) a consumir essa matéria - de forma 
eficiente - teríamos certamente uma incidência de fogos mais 
reduzida” resumiu Joaquim Carvalho, em conjunto com a sua 
equipa que nos acompanhou neste trabalho de campo, onde 
contámos com a colaboração e apoio do concessionário VW 
Tecauto, de Torres Vedras.

Poderá visualizar esta reportagem completa, através do nosso 
website (www.automotiverevista.com) ou no nosso recente 
canal do YouTube (Automotive Revista).
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Quando tomou posse em finais de 2017, Isaltino Morais, pre-
sidente da Câmara Municipal de Oeiras (CMO), tinha como 
um dos grandes objetivos da sua legislatura, implementar um 
novo ciclo de desenvolvimento para o concelho. Assim nas-
ce o projeto Oeiras Valley, que apesar de ainda estar no seu 
primeiro ano de existência, já conta com um impressionante 
histórico de resultados.

Oeiras é hoje uma cidade que acolhe muitas empresas de 
base tecnológica, sediadas um pouco por todo o concelho e, 
particularmente, nos parques empresariais Taguspark, Quinta 
da Fonte, Lagoas Park, Arquiparque, Parque Suécia, entre ou-
tros. Conta com a sede de laboratórios de pesquisa e desen-
volvimento e, ao longo dos últimos anos, investiu em melho-
res acessos viários, mais mobilidade e espaços verdes, criando 
infraestruturas de excelência, elevando a qualidade de vida 
dos munícipes e dos não-residentes.

Na entrevista concedida em exclusivo à Revista Automotive, 
o presidente da Câmara de Oeiras apresenta em linhas gerais, 
alguns dos pontos basilares do Projeto Oeiras Valley, cujo 
conteúdo publicamos nesta edição de forma resumida, com 
maior desenvolvimento no vídeo que realizámos e que breve-
mente também estará disponível, no nosso canal do Youtube.

Mobilidade

Isaltino Morais explicou que “estamos a dinamizar um amplo 
programa de construção e de requalificação de novas vias 
no nosso concelho. Oeiras, nos próximos 3 anos, vai ganhar 
uma nova dimensão em termos de mobilidade urbana, fru-
to de um investimento de cerca de 50 milhões de euros, no 
desenvolvimento de novas vias, entre as quais destaco a Via 
Longitudinal Norte. Começará na zona do centro Allegro, em 
Carnaxide, passando pelo Jamor, Queixas e posteriormente 
Ribeira da Lage, Porto Salvo, culminando próximo de Trajouce 
( já em Cascais).

Trata-se de uma obra estruturante em termos de mobilidade, 
que sozinha custará cerca de 80 milhões de euros. As propos-
tas enviadas no âmbito do concurso estão em fase de análise, 
devendo o projeto ser adjudicado em breve prazo. Esta via é 
fundamental para o nosso concelho, pois estará posicionada 
de forma paralela à Autoestrada A5. 

Mas, ao mesmo tempo e ainda que de forma faseada, esta-
mos a preparar o projeto para a chamada Via Longitudinal Sul. 
Ainda está em concurso, tendo por objetivo efetuar a ligação 
da Ribeira da Lage à portagem de Oeiras, onde inclui-se um 

Oeiras Valley – um ecossistema único 
para inovação e desenvolvimento
Texto: Redação   Foto: Divulgação/Automotive
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novo viaduto ( já construído na Quinta da Fonte e que brevemen-
te será inaugurado) havendo ainda uma ligação desde a Quinta 
da Fonte, até à Cidade do Futebol e Estádio Nacional.

Obras essenciais 

Estamos a investir em duas vias de grande importância para me-
lhorar os acessos a Sul e a Norte do concelho de Oeiras. O gran-
de objetivo destas duas obras é descongestionar os acessos da 
A5. No entanto, convém frisar que, apesar de toda a dinâmica da 
nossa Câmara, existe alguma complexidade de negociações com 
a entidade que gere a A5 (Brisa), que no passado criou porta-
gens de acesso ao nosso concelho, de forma incongruente com 
as necessidades de mobilidade dos condutores que se deslocam 
à região de Oeiras. 
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As nossas obras viárias não serão edificadas para dar maior 
velocidade aos condutores, mas sim, permitir uma melhor 
fluidez do trânsito a baixa velocidade, com importantes be-
nefícios em termos de segurança rodoviária e pedonal, me-
nor sinistralidade, para além da redução das emissões de CO2 
para o ambiente. Menor velocidade com maior fluidez. Está é 
a nossa meta em termos de mobilidade urbana no concelho 
de Oeiras.

Não podemos esquecer que o investimento que estamos a 
realizar em novas vias também afetará, de forma positiva, os 
transportes públicos. Os autocarros de transporte regular de 
passageiros e os autocarros que transportam profissionais 
para as empresas instaladas nos nossos parques empresariais 
e tecnológicos, também serão beneficiados com estas obras. 
Qualidade vida e de trabalho, também se conquistam com 
menos stress no trânsito.

Costumo dizer que quando se trata de realizar obras viárias, o 
nosso trabalho é semelhante ao de um ourives. Temos de ter 
em conta muitos aspetos, visando alcançar o resultado dese-
jado, com menor tempo e custo, mas mantendo a qualidade 
da obra e a sua finalidade principal de servir à população em 
geral e não apenas a uma determinada parcela. 

No entanto, a nossa tarefa nesta área é complexa pois quando 
temos de intervir nestas vias que circundam o concelho de 

Oeiras e negociar com as entidades que gerem as vias exter-
nas, no caso da Brisa e Infraestruturas de Portugal, as coisas 
se complicam de sobremaneira, pois não há uma voz de co-
mando. Ao contrário, numa Câmara Municipal, todos podem 
discutir, mas, em última instância, há sempre um presidente 
que decidirá e assumirá uma posição pública.

Conforto urbano

Um projeto de interesse público, mas que pela sua dimensão 
e complexidade não deverá ser concluído nesta legislatura, é 
o rebaixamento da Marginal, junto ao Jardim de Santo Amaro. 
Nosso objetivo é que a população possa ter acesso direto à 
praia, sem os constrangimentos do enorme trânsito que se 
regista na Marginal. 

Pode parecer um romantismo da minha parte, mas tenho uma 
visão que com esta obra, proporcionaremos uma mobilida-
de (no caso, pedonal) para que as pessoas possam desfru-
tar dos jardins municipais de forma mais rápida e segura, e 
continuem o seu percurso pedonal até o Palácio do Marquês, 
seguindo para o Parque dos Poetas, Convento da Cartuxa, fi-
nalizando na praia de Caxias, por exemplo. 

Sempre nos preocupamos com o conforto urbano, dos nossos 
munícipes. Graças a este posicionamento, Oeiras conseguiu e 
consegue atrair o investimento de muitas empresas que es-
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tão instaladas e geram empregos altamente qualificados no 
nosso município, atualmente considerado como o segundo 
maior concelho gerador de riqueza nacional, logo a seguir a 
Lisboa, e muito à frente das cidades do Porto e de Cascais que 
não dispõem das empresas que temos aqui sediadas.

Para tanto, estamos a investir na melhoria e na requalificação 
de equipamentos mais visíveis, como acessos viários, espa-
ços verdes, uma renovação de toda a nossa frota municipal 
(incluindo as viaturas da Polícia Municipal e da Recolha de 
Resíduos Urbanos) entre outros serviços. Mas também temos 
condições únicas enquanto ambiente, como são os casos dos 
espaços verdes que já representam 15% de toda a área do 
nosso concelho.

Qualidade

Em termos de desenvolvimento socioeconómico, o Oeiras 
Valley é o local por excelência para as empresas e entidades 
que queiram se instalar no nosso concelho. Dispomos de 6 
parques empresariais e tecnológicos que, entre outras áreas, 
abrigam mais de 24 mil empresas, o que nos dá uma média de 
526 empresas instaladas por quilómetro quadrado. 

Com um elevado índice de escolaridade e de empregabilida-
de, Oeiras está 56 pontos acima da média nacional em termos 
de poder de compra. Dispomos de 115 estabelecimentos de 

ensino, o que nos permite uma resposta de qualidade para 
todo este singular capital humano que reside ou que trabalha 
no concelho de Oeiras.

Antes de finalizar, gostaria de salientar que Oeiras Valley é 
muito mais do que uma insígnia. Toda a nossa equipa, através 
dos respetivos responsáveis de cada área e operacionais, está 
focada em melhorar ou criar as condições ideais para tornar 
o nosso concelho num ecossistema único de inovação, criati-
vidade, ciência, educação, mobilidade, ambiente e de tecno-
logia em Portugal.

Estamos a trabalhar afincadamente para continuarmos a ser 
o motor da economia nacional, visto que abrigamos muitas 
das principais marcas automóveis, grandes empresas de ges-
tão de frotas, empresas transportadoras, de reparação auto-
móvel, de distribuição de peças e equipamentos, nacionais e 
internacionais. Queremos reter talento, criar melhores condi-
ções de acesso, de vida e gerar melhores e mais empregos, vi-
sando contribuir para o desenvolvimento social e económico 
de Oeiras e de Portugal”, salientou Isaltino Morais.

A Revista Automotive agradece também a colaboração do 
chefe de gabinete do Presidente da CMO, Miguel Carvalho de 
Faria, pelas diligências realizadas para a concretização da en-
trevista ao Sr. Presidente Isaltino Morais.
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FORD FLEET MANAGEMENT

Ford  Fleet Management
An integrated one-stop shop for Ford leasing and fleet management solutions

Products, Services 
and Expertise

End-to-end 
vehicle leasing

Supporting 
fleets with 

dedicated contact

Expansive 
dealer network 

and online presence

Connected 
vehicle 
services

Best-in-class 
uptime

Fleet management 
and bespoke 
maintenance 
plans

David Gendry, o novo diretor geral da SEAT Portugal, jun-
tamente com o seu staff, recebeu a Comunicação Social 
nas instalações de Lisboa, para dar a conhecer a sua visão 
do mercado, demonstrando otimismo quando ao desem-
penho da marca e dos novos lançamentos para este ano 
de 2020, sobretudo o LEON e o ATECA.

A Galp lançou a sua nova fórmula de combustível, de-
nominado evologic 2.0. Trata-se de um produto aditivado, 
destacando-se pela sua eficiência na redução dos consu-
mos e das emissões, para além do seu elevado poder de 
limpeza do depósito e de proteção dos motores em geral, 
otimizando o processo de combustão.

A Caetano Auto Santa Maria da Feira venceu prémio eu-
ropeu de excelência atribuído pela Toyota Motor Europe. O 
“Ichiban Award 2020”, distingue os melhores concessioná-
rios Toyota em toda a Europa, pelo serviço de excelência 
ao cliente. Esta é a primeira vez que a Caetano Auto Santa 
Maria da Feira recebe este prémio.

A Ford e a ALD Automotive, assinaram um acordo de 
acionistas para criar uma solução integrada de leasing e 
gestão de frotas para clientes europeus. A nova empresa, 
Ford Fleet Management, irá dispor de soluções para veícu-
los comerciais e de passageiros, através da rede de conces-
sionárias da Ford e plataformas digitais.

O novo Fiat 500 fez a sua estreia institucional no Palácio 
do Quirinal, onde o modelo totalmente elétrico da Fiat 
Chrysler Automobiles foi apresentado ao presidente italia-
no, Sergio Mattarella, por John Elkann, Chairman da FCA. 
Denominado Fiat 500 BEV, o modelo foi criado, desenhado 
e desenvolvido em Turim.

O INEOS Grenadier, modelo 4x4, entrará em produção no 
final de 2021, numa nova fábrica especificamente construí-
da em Bridgend, no País de Gales. Em Estarreja, Portugal, 
existirá também uma fábrica de subconjuntos que produ-
zirá componentes do chassis e da carroçaria, podendo criar 
mais 500 postos de trabalho. 
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Cada vez mais condutores europeus estão a optar por veí-
culos equipados com transmissões automáticas, de acor-
do com os novos dados de vendas Ford. Só nos últimos 
3 anos, o número de carros e furgões Ford vendidos com 
transmissão automática mais do que triplicou, passando 
de 10% em 2017, para 31% no primeiro mês de 2020.

“Entre os vários benefícios das transmissões automáticas 
está a possibilidade de usufruir das tecnologias de assis-
tência à condução, tornando mais fácil e menos stressan-
te, quer estacionar quer o pára-arranca do trânsito,” frisou 
Roelant de Waard, vice-presidente, marketing, vendas e 
serviço da Ford Europa. 

Em 1999, o histórico fabricante romeno DACIA passou a 
ser parte integrante do Grupo Renault. Quinze anos de-
pois, a DACIA tornou-se no único construtor que dispõe 
de versões bi-fuel (gasolina e GPL) em todas as gamas de 
modelos de passageiros.

Hoje, a totalidade dos concessionários Renault em Portu-
gal também vende modelos DACIA, que foi gradualmente 
conquistando o seu espaço, até à atual situação em que, o 
showroom da marca é exclusivo. 

De marca “low-cost”, até à marca “smart choice”, foi este o 
percurso percorrido pela marca em Portugal onde, como 
em toda a Europa, se tornou um invejável caso de sucesso.

Portugal híbrido na Segurança Rodoviária. Portugal, 
juntamente com a Grécia e os Estados Bálticos, foram os 
países com melhor desempenho na UE, de acordo com o 
relatório sobre os progressos realizados na redução de 
mortes nas estradas na Europa desde 2010, publicado pelo 
Conselho Europeu de Segurança nos Transportes (ETSC). 

Embora surja em destaque neste relatório, a realidade na-
cional ainda se mantém preocupante, com os números 
de vítimas mortais acima da média europeia.  Para José 
Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Por-
tuguesa “a nossa situação é particularmente grave no que 
respeita à sinistralidade dentro das localidades”.

Segundo dados do Observador Cetelem Consumo – 
recolhidos entre 20 de maio e 1 de junho deste ano, as 
viaturas próprias, como carro e moto, foram os meios de 
transportes preferidos pela maioria dos portugueses du-
rante a pandemia, com 64% dos inquiridos a afirmar que 
pretendem continuar a utilizar estes meios.

Pelo contrário, os meios que os portugueses agora menos 
querem utilizar são as viaturas alugadas (95%) bicicletas/
trotinetes alugadas (82%) e táxi/TVDE (74%). Para as suas 
deslocações, 1,5% dos mil inquiridos gostariam de com-
prar uma viatura, o que face à amostra, pode representar 
a venda de mais de 100 mil viaturas.
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REGIÃO NORTE
PERAFITA

Rua Óscar da Silva, 2978
4455-520 Perafita
T.: 220 430 950 Ass. 24h: 917 161 307
e.: geral.norte@acrv-pt.com
Lat.: 41.21602 Long.: -8.69272

REGIÃO CENTRO
CASTANHEIRA
DO RIBATEJO

Quinta das Areias, Várzea
2600-660 Castanheira do Ribatejo
T.: 263 248 120 Ass. 24h: 917 161 464
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Lat.: 38.97970 Long.: -8.97712

REGIÃO SUL
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Areias de Pêra, Km 63,8
Est. Nacional 125 - 8365-201 Pêra
T.: 289 248 010 Ass. 24h: 917 161 397
e.: geral.sul@acrv-pt.com
Lat.: 37.124559 Long.: -8.327606

A empresa GESFLEET – através da marca MOVYNG Car & 
Van Rental -, confiou à MAN para reforçar a sua frota com 
a aquisição de 34 MAN TGE. Os modelos selecionados fo-
ram os TGE 3.140, TGE 3.180 e TGE 5.180, com cabine dupla 
com caixa de carga e chassi cabine simples com contentor 
de carga geral e contentor de frio. 

“Celebrar as conquistas dos nossos parceiros, faz parte 
da política comercial da Vipal Borrachas. A Recauchuta-
do y Distribución de Neumáticos Galicia S.A., conhecida 
como Redigal, foi homenageada pela parceria de 12 anos 
com a nossa empresa, pela confiança e trabalho em con-
junto”, frisou Fabrício Nedeff, gerente comercial da Vipal 
na Europa. 

Arrancam em setembro as vendas do furgão elétrico Re-
nault Master Z.E., nas versões: furgão, plancher-cabine e a 
nova chassis-cabine.  A carga útil foi aumentada até 1700 
kg (antes de transformação), em toda a sua gama, dispon-
do de 3 comprimentos (L1, L2, L3); 2 alturas (H1, H2), e um 
Peso Bruto de 3,1 ou 3,5 toneladas.

A IVECO Portugal realizou a entrega, ao Município de 
Pombal, de 5 viaturas IVECO Minibus, tendo 4 delas ca-
racterísticas urbanas do tipo Classe I e uma de Classe II. A 
utilização ficará a cargo da Câmara Municipal. Este reforço 
de frota permite um alargamento da rede de Transportes 
Públicos Urbanos “Pombus”.

A Scania regista uma quebra nas vendas mundiais de 41% 
nos 6 primeiros meses deste ano, com uma queda nas re-
ceitas de 70%. Na recente apresentação de resultados, a 
Scania anunciou o despedimento de 5000 funcionários 
um pouco por todo o mundo, de forma a reduzir os custos 
da organização. 

Angola é o primeiro país da África a receber 130 
autocarros com soluções de proteção para motoristas 
e cobradores da Marcopolo BioSafe. O kit é uma das 
iniciativas contempladas pela Marcopolo BioSafe, 
plataforma que reúne soluções e produtos que promovem 
a biossegurança dos passageiros, garantindo mobilidade 
segura nas principais cidades do mundo
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No mesmo dia em que a FlixBus anunciou estar a lançar as 
primeiras linhas expresso em Portugal, a Revista Automoti-
ve estava com Francisco Miguéis responsável operações de 
transportes da FlixBus Portugal, para o entrevistar. 

Francisco Miguéis fez-nos uma contextualização da empresa, 
o trabalho realizado para se conseguir lançar as primeiras li-
nhas expresso em Portugal, bem como os obstáculos supera-
dos pela FlixBus em contexto de pandemia:

“A pandemia de Covid19 provocou algumas restrições ao nos-
so plano de expansão nacional, tivemos que nos reinventar e 
adaptar a uma nova realidade, tanto do ponto de vista opera-
cional, como dos procedimentos internos, para garantirmos a 
máxima segurança dos passageiros. 

O reinício de operações em todos os países obedeceu a um 
plano estratégico global, desenvolvido na sede da FlixBus na 
Alemanha, que depois foi implementado em cada país, em 
conjunto com os parceiros locais, como foi o caso de Portugal. 

Este plano estratégico contempla medidas a curto, médio 
e longo prazo. Alguns exemplos passam desde a limpeza e 
desinfeção dos autocarros com maior frequência e incidên-

cia em certos pontos, até à intensificação do plano de ma-
nutenção das viaturas - troca de filtros do ar condicionado, 
entre outros. Introduzimos também por iniciativa própria da 
FlixBus, equipamentos de proteção dos motoristas nos auto-
carros, como divisões em acrílico, por exemplo. 

Implementamos desde o início da pandemia vários procedi-
mentos, que apesar de não serem orientações da Direção Ge-
ral de Saúde de Portugal (DGS), vão de encontro aos mais altos 
padrões de mitigação da propagação do Covid19. Vamos para 
além do que é o estritamente necessário em Portugal, onde 
nos regemos por padrões Alemães no que concerne à saúde 
e segurança dos nossos passageiros e dos nossos parceiros. 

Aqui foi muito importante a coordenação de todas as equipas 
da FlixBus em procurar soluções, porque os fabricantes dos 
autocarros não nos apresentaram nada em concreto. 

Dos fabricantes que a FlixBus trabalha a nível ibérico, posso 
afirmar que não tive nenhuma iniciativa a propor alguma so-
lução. Todas as medidas implementadas nos nossos autocar-
ros foram estudadas pela FlixBus na sua sede, em coordena-
ção com cada país.

FlixBus lança as primeiras linhas 
expresso em Portugal
Texto: Eduardo Gaspar     Fotos: Automotive
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Não queremos de forma alguma sobrepor-nos ao trabalho 
dos fabricantes de autocarros com quem temos uma boa re-
lação, mas quando o assunto é segurança e saúde, a FlixBus 
não espera. Estuda, avalia e implementa. Agora já começamos 
a ver alguns fabricantes com soluções, mas já se passaram vá-
rios meses desde o início da pandemia. 

Lançamento das linhas expresso em Portugal

A FlixBus entrou em Portugal no final de 2017 e começamos a 
operar no início de 2018 com duas linhas fundamentais (Lis-
boa-Porto). Em seguida expandimos para o mercado interna-
cional com ligações Portugal-França, entre outras.

O ano de 2019 foi o nosso primeiro ano consolidado em Por-
tugal, onde expandimos a nossa equipa e marcou também a 
minha entrada na FlixBus. Este ano de 2020 já estava planea-
do lançar toda uma rede doméstica no mercado Português, e 
assim fizemos.

Lançamos agora as linhas expresso, onde asseguramos a co-
nexão de 9 cidades no território nacional, desde o Porto até 
Faro. Isto é apenas o início dos planos que a FlixBus tem para 
Portugal. A nossa expansão pretende ser sustentada, pelo 
que estamos constantemente a avaliar; quer a evolução pan-
démica; quer a procura por parte dos passageiros.

Como referi, já tínhamos uma ligação Lisboa-Porto, mas é 
muito particular e não se enquadra na definição de “linhas ex-
presso” no contexto legislativo nacional. As “linhas expresso” 
fazem parte agora de um mercado liberalizado, onde a FlixBus 
se posiciona na dianteira.   

Modelo de negócio FlixBus

Apesar de sermos uma multinacional, o nosso modelo de ne-
gócio assenta numa parceria com empresas locais, no sentido 
de promover as economias locais. Acima de tudo queremos 
potenciar o know-how que essas empresas têm no mercado 
nacional. A FlixBus providencia todo o suporte: marketing, 
comunicação digital, política de preços, controlo de tráfego, 
controlo de operações, serviço ao cliente, entre muitos outros. 

A FlixBus fornece assim, todas as ferramentas empresariais 
que não estejam relacionadas com a operação dos autocarros 
no terreno. As empresas locais operacionalizam todo o esque-
ma montado pela FlixBus. Os autocarros são propriedade dos 
parceiros, mas têm de cumprir com todos os nossos standards 
de qualidade, como por exemplo, a norma de emissões Euro6. 

Por todas estas características, temos um modelo de negó-
cio de parceria, que é totalmente diferente de um modelo 
de negócio de subcontratação. Até nos lucros. A FlixBus faz 
a divisão de lucros com os seus parceiros, portanto estes 
conseguem ser mais profícuos se a oferta assim o ditar. Ou 
seja, o valor a ser pago é variável, diferente de um modelo de 
subcontratação. Os nossos parceiros crescem connosco, e nós 
com eles. 

Preocupação com a imagem

A imagem dos autocarros é extremamente importante, a 
ponto de termos uma equipa específica na Alemanha deno-
minada Creative Team, que normalizam todo os layouts das 
diferentes marcas de autocarros no mercado.
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Temos também uma equipa que estuda quais os modelos e 
configurações de autocarros mais adequadas para as nossas 
operações, com três grandes vetores fundamentais a cumprir: 
segurança, equipamento e conforto dos passageiros. De re-
ferir também que a FlixBus tem como máxima não trabalhar 
com autocarros com mais de 3 anos de idade. 

Estamos presentes em vários países e temos uma liderança 
no mercado Alemão, mas as necessidades dos passageiros 
na Alemanha são diferentes das dos portugueses e fazemos 
diversos estudos sociológicos antes de lançar as linhas em 
território nacional. Essa é uma das minhas funções, realizar o 
acompanhamento direto junto dos nossos parceiros. 

Investimento em formação

Antes de todos os parceiros iniciarem qualquer linha, todos 
os diretores das empresas, os seus supervisores e os seus 
motoristas, têm obrigatoriamente uma formação presencial 
comigo. Os nossos parceiros são profissionais muito experien-
tes, por isso a formação vai mais no sentido da explicação dos 
procedimentos, o nosso conceito, e principalmente a forte 
identidade da marca FlixBus. 

Temos uma plataforma digital chamada FlixUNI, onde todos 
os motoristas da FlixBus têm acesso, podendo aceder às di-

versas informações e formações atua-
lizadas, preparadas pela nossa equipa 
na Alemanha - a Learing Development 
Team - exclusivamente dedicada ao de-
senvolvimento desta aplicação. 

Por exemplo, esta plataforma foi extre-
mamente importante na implementa-
ção de novos procedimentos aquando 
do início da pandemia deste ano. Nessa 
plataforma realizamos também provas 
aos motoristas. Posso citar o exemplo 
dos testes realizados aos motoristas de 
linhas diurnas e aos de linhas noturnas, 
que têm de passar com sucesso duas 
provas distintas, para que possam ser 
motoristas certificados FlixBus. 

Força da imagem e acessibilidade transversal

O nosso modelo de negócio veio agitar um mercado muito 
tradicional e baseado em conceitos, de certa forma, ultrapas-
sados. A isto junta-se uma imagem de marca forte. Prova ine-
quívoca da força da imagem FlixBus é a conquista do Prémio 
Fleet Service Automotive na categoria “Imagem”, logo no 
nosso primeiro ano completo de operação em Portugal. E só 
conhecemos os profissionais da Automotive no jantar da en-
trega de prémios!

Além da imagem forte, pretendemos a acessibilidade na com-
pra dos bilhetes de forma transversal; ou seja, online e na 
língua do utilizador. Com a FlixBus, o processo de compra é 
igual em toda a Europa. A uniformização de processos pode 
parecer simples, mas é uma disrupção no mercado. Outra van-
tagem que nos diferencia é o preço dos bilhetes. Estudamos 
constantemente o binómio procura-oferta e conseguimos 
disponibilizar preços dinâmicos. 

Disrupção é bem-vinda

A relação com os nossos parceiros tem sido muito boa. A re-
sistência à mudança não se faz sentir. Mesmo nos motoristas 
mais experientes, assim que explicamos todo o modelo de 
negócio, compreendem e motivam-se para implementarem 
os procedimentos e valores da FlixBus. Aliás, o fato de traba-
lhamos com os melhores parceiros nesta área, permite que 
tenhamos profissionais extremamente dedicados à satisfação 
dos passageiros, que é o nosso objetivo final. 

A FlixBus não é um simples operador de transporte, é uma 
empresa de base tecnológica com uma elevada exigência, 
exigência essa que é fundamental para que todo o negócio 
tenha sucesso. O facilitismo não se coaduna com a cultura 
Alemã, e os portugueses, principalmente os motoristas – que 
são aqueles com quem mais contato – têm muito gosto em 
trabalhar sob os mais elevados padrões de qualidade no mer-
cado. Este é um grande fator diferenciador.

Estamos num patamar tecnológico extremamente avançado, 
mas não descuramos das relações com as pessoas, que é a 
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base. Visitamos as empresas, estejam elas em Vieira do Mi-
nho ou Faro, ministramos formação presencial aos motoris-
tas (mesmo em tempo de pandemia - como comprova a foto 
acima feita neste mês, NDR.) e adaptamo-nos a cada parceiro. 

Os transportes são uma indústria que vive do contacto pes-
soal. Podemos ter a melhor aplicação do mundo, os melho-
res autocarros, mas isso de nada vale se o motorista não tiver 
simpatia com os passageiros, não ajudá-los com as malas, e 
por aí adiante. No final, os motoristas são os embaixadores 
da FlixBus. 

Preocupações ambientais

Com grandes questões a serem levantadas sobre a sustenta-
bilidade da aviação regional, estamos na linha da frente das 
soluções. Podemos ser uma alternativa à aviação, mas acima 

de tudo – e nisso está baseada a imagem e os valores da Flix-
Bus - somos uma solução sustentável para o ambiente. 

Claro que não podemos viajar de Paris para Los Angeles de 
autocarro. Mas concluo esta entrevista com números bastan-
te elucidativos: em percursos de média distância na aviação 
(entre cidades Europeias, por exemplo), as gramas de CO2 por 
passageiro, por quilómetro percorrido, totalizam 201 gramas. 
No mesmo percurso, com um autocarro da FlixBus esse valor 
é de 23 gramas.

Estes valores foram apresentados pela Agência Alemã do Am-
biente (UBA) em parceria com o Instituto de Pesquisa Ener-
gética e Ambiental de Heidelberg (IFEU), para os autocarros 
a diesel da FlixBus. Já temos alguns percursos em teste, com 
autocarros elétricos e queremos ser os pioneiros na imple-
mentação de autocarros a hidrogénio no longo curso” conclui 
Francisco Miguéis. 

Revista Automotive                          Julho/Agosto 2020              47

Revista Automotive     PESADOS 



Confiança, relacionamento, proximidade e qualidade. Estes 
são alguns dos pilares que a empresa ACRV – Concessioná-
rio DAF, com sede em Castanheira do Ribatejo, e unidades 
de pós-venda em Perafita (Norte) e Areias de Pêra (Sul), tem 
procurado vincar ao longo dos últimos anos, nas suas ativida-
des de vendas de viaturas novas e usadas, assistência e ma-
nutenção, venda de peças e serviços de 24 horas, nacional e 
internacional.

Fruto deste longo e perene trabalho, realizado por uma equi-
pa de profissionais dedicados e formados pela DAF, os resul-
tados operacionais têm vindo a consolidar-se, ano-após-ano, 
sendo exemplo a comercialização de 40 camiões novos DAF 
modelo LF 260 de 16 ton, que passam a integrar a frota da em-
presa de transportes Santos e Vale, cuja entrega do primeiro 
lote de 10 unidades, foi acompanhada pela Revista Automoti-
ve, a convite da direção da ACRV.

Segundo Carla Garcia, diretora administrativa, financeira e 
de desenvolvimento da ACRV “estamos a realizar a entrega 
das primeiras 10 unidades DAF LF 260 de 16 T, de um pacote 
total de 40 unidades adquiridas pela Santos e Vale à nossa 
empresa. Trata-se naturalmente de uma venda expressiva, 
face ao atual contexto social e económico do nosso país, e 
revela a confiança do nosso cliente tanto na ACRV como na 

marca DAF, sendo que o modelo LF de 16t, tem as característi-
cas e a configuração ideais para os serviços de distribuição da 
Santos e Vale”, destacou.

Confiança e fiabilidade

Por sua vez, Armindo Carvalho do Vale, gerente da Santos 
e Vale, salientou que “com a integração destas 40 novas via-
turas DAF LF Euro6, iremos renovar e ampliar a nossa atual 
frota de camiões, dentro do programa que havíamos estabe-
lecido para este ano, permitindo assim, mantermos o cresci-
mento das nossas atividades, dentro dos dois dígitos. A nossa 
empresa investiu nesta tipologia viatura, com características 
ajustadas à distribuição, com uma distância entre eixos e um 
tipo de caixa de carga, previamente estudas para as nossas 
necessidades.

A nossa escolha pela DAF e pelo modelo LF, para além de já 
conhecermos a fiabilidade da marca, os serviços e o profissio-
nalismo da equipa da ACRV, também levou em consideração 
a evolução tecnológica destas unidades, a comprovada redu-
ção de consumos de combustível e emissões, dentro de níveis 
que consideramos adequados ao compromisso de proteção 
ambiental da nossa frota.

ACRV renova a frota da Santos e Vale 
com novos DAF LF 
Texto: Redação   Foto: Automotive
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Somos uma empresa com 38 anos de existência e a primei-
ra unidade DAF foi adquirida pela Santos e Vale, já lá vão 32 
anos. Por isso, conhecemos muito bem o produto, a sua fia-
bilidade, o seu bom historial no mercado nacional e, muito 
importante, criamos uma boa relação de confiança com a di-
reção e equipa de funcionários da ACRV.

Esperamos receber as restantes 30 unidades DAF por parte 
da ACRV, de forma faseada, até o final deste ano, renovan-
do assim uma parte da nossa frota, atualmente com cerca de 
420 viaturas. Iremos também incorporar outros modelos de 
outras marcas, ampliando a tipologia de viaturas destinadas 
à distribuição em até 60 novos camiões de médio porte. A 
Santos e Vale dispõe de 18 plataformas logísticas em todo o 
país (recentemente abriu na Maia), e emprega cerca de 700 
funcionários, nas diversas áreas da nossa empresa. 

A distribuição continua a ser o forte da nossa atividade, sobre-
tudo o porta-a-porta, a chamada distribuição capilar. Apesar 
da pandemia, registámos um forte crescimento nos primeiros 
três meses deste ano. Mesmo com uma redução das ativida-
des verificada no mês de abril, o nosso volume de negócios, 
no primeiro semestre deste ano, estará em linha com igual 

período de 2019, que já tinha sido um bom ano para a Santos 
e Vale. Convém frisar que para além da aquisição de novos 
camiões, também continuamos a investir em plataformas lo-
gísticas e na contratação de novos motoristas”, explicou.

Crescimento

Para Zeferino Simões, administrador da ACRV, “a aquisição 
de 40 viaturas DAF LF pela Santos e Vale, é uma comprovação 
inequívoca de crescimento deste nosso cliente e, também, 
uma demonstração de renovada confiança na marca que eles 
já conhecem e também na gestão e na equipa do nosso con-
cessionário ACRV. 

O segmento da distribuição tem vindo a expandir em Portu-
gal, mas a concorrência é forte, e dispor de uma frota mo-
derna e bem ajustada, são aspetos que garantem a qualidade 
do trabalho de qualquer transportadora. Estamos orgulhosos 
por termos sido escolhidos pela Santos e Vale para renova-
ção da sua frota, e estamos preparados para continuarmos a 
prestar o melhor serviço de vendas e de pós-venda DAF, aos 
nossos clientes em geral”, salientou.
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Carla Garcia,  também ressaltou na ocasião que “desde o iní-
cio das atividades da ACRV, na qualidade de concessionário 
oficial DAF, implementamos uma política de gestão que pri-
vilegiava a formação de uma equipa jovem, tendo por obje-
tivo, manter uma base sólida de profissionais bem formados, 
e assim podermos corresponder à natural evolução do nosso 
negócio, pese embora as transformações que sempre afetam 
o negócio dos camiões e o setor de transporte rodoviário 
em Portugal.

Ao fim destes nossos primeiros 7 anos de existência, e mesmo 
com todas as dificuldades inerentes ao nosso setor, o facto 
é que conseguimos manter uma equipa de profissionais, so-
bretudo na nossa área do pós-venda, que se mantém coesa 
e capacitada em termos de mecatrónica, atendendo sempre 

as normas e os procedimentos técnicos preconizados pela 
marca DAF. 

Formação na qualidade

Sendo a ACRV o primeiro concessionário em Portugal a ser 
nomeado pela DAF (após a dissolução do antigo importador 
da marca), assumimos desde logo o compromisso de reabili-
tar a marca junto dos clientes que, entretanto, tinham ficado 
desagradados com as ocorrências do passado. 

No mesmo sentido, também tínhamos a tarefa de conquistar 
novos clientes para a DAF, o que de facto veio a ocorrer ao fim 
destes nossos primeiros 7 anos.
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Naturalmente que a qualidade dos produtos DAF tiveram um 
grande peso na recuperação da confiança dos clientes, pois 
são camiões muito fiáveis, com baixo custo de manutenção, 
e que gozam de uma grande aceitação não somente de ima-
gem, mas sobretudo de robustez, economia de combustível e 
flexibilidade de utilização, face às diversas tipologias de trans-
portes de mercadorias, obras publicas e serviços públicos.

A Santos e Vale, nosso cliente de longa data, para além da 
aquisição destas 40 novas unidades DAF do modelo LF, tam-
bém tem uma forte ligação com a ACRV, através do programa 
PPFS (PACCAR Parts Fleet Services) da marca e que foi criado 
para dar apoio aos clientes de frotas, que garante preços má-
ximo fixos em todos os concessionários DAF aderentes na Eu-
ropa. Para um cliente que atua no mercado internacional, este 

programa é uma segurança em termos de assistência e custos 
de manutenção da sua frota, dentro de uma rede autorizada.

A ACRV gera emprego para 75 profissionais, que atuam nas 
nossas 3 unidades de norte a sul do país, desde oficina, pe-
ças, assistência, serviços administrativos, vendas de veículos 
novos e usados. 

Recentemente, realizamos um substancial investimento no 
alargamento do nosso stock e portfólio de peças, que garan-
te uma cobertura de grande parte do parque circulante dos 
nossos clientes, o que demonstra que a nossa empresa conti-
nua em expansão e, este ano, não será uma exceção”, finalizou 
Carla Garcia.
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As apresentações de camiões internacionais, independente 
da marca, são tipicamente curtas e dão pouca margem para 
testarmos tudo da unidade tratora. Propusemo-nos testar de 
forma completa o novo Iveco S-Way (C no percurso Lisboa-
-Madrid-Lisboa, com semirreboque e carga. Como deve ser.

A Iveco Portugal aceitou, com profissionalismo e todo rigor: 
entregou-nos a unidade a ser testada. Quanto à carga, ficou a 
“cargo” de quem sabe lidar, com eficiência e num curto espa-
ço de tempo: Bruno Magalhães, um dos administradores da 
Transportes Magalhães & Bruno (TMB). Prático, objetivo e 
dinamizador Bruno Magalhães colocou a sua empresa TMB à 
disposição da Automotive. 

Num trabalho em equipa, a TMB e a Iveco Portugal resolve-
ram todas as questões operacionais, logísticas e comerciais. 
Porém o imbróglio burocrático de autorizações, seguros, cer-
tificados, permissões, certificações, entre outros, quase nos 
levaram a desistir.

Imobilismo 

Os serviços do IMT, são mesmo dissuasores, comprovamos a 
sua ineficácia. E verificamos que depois de ter adquirido o ca-
mião, contratado os motoristas, ter angariando o cliente e ter 

a carga à espera para ser transportada - não se pode executar 
o serviço, faltam os papéis…

É complexo sintetizar num parágrafo os dias em que ficámos 
à espera (e com os nervos à flor-da-pele), das ditas “papela-
das”, fruto da imobilidade de um Instituto que, ironicamente, 
chama-se da Mobilidade e dos Transportes (IMT)! 

Por que as empresas TMB e a Iveco Portugal, têm profissio-
nais competentes, dedicados e exemplares, sobretudo no 
que toca à dinâmica e capacidade de superarem obstáculos 
típicos do setor de transportes rodoviário de mercadorias, foi 
possível atravessar a opaca e paralisante burocracia nacional. 
Sem o esforço e persistência deles, este teste dinâmico não 
seria realizado.

Finalmente o teste

Para fazer o teste optámos por dois motoristas. Um sou eu, e o 
outro a TMB indicou-nos um dos seus mais experientes: João 
Marques (foto acima), profissional com muitos quilómetros 
ao volante de camiões. A Iveco disponibilizou uma atualiza-
ção ao João Marques, sobre o novo S-Way, visto que ele já 
conduz o modelo Iveco Stralis XP, tendo como formador o 
João Alonso, da Iveco Portugal.

Teste completo: Lisboa-Madrid-Lisboa 
ao volante do premiado Iveco S-Way
Texto: Eduardo Gaspar   Fotos: Automotive
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1º Dia (Alverca/Madrid)

Com temperatura exterior a registar 47ºC, aguardamos pelo 
carregamento no ambiente refrescante da cabine, o local de 
excelência do S-Way. Com grande espaço nos compartimen-
tos superiores; foi possível acomodar todo o equipamento de 
filmagem, fotografia, bagagens e demais pertences, com or-
ganização e acondicionamento. 

O teto de abrir com maior dimensão contribui para aumen-
tar espaço. O frigorífico/congelador de 50 litros, ladeado por 
uma caixa isotérmica, também de 50 litros, deu-nos a garantia 
de que comida e bebida fresca não nos iria faltar. A qualidade 
de construção, acima da média, salta logo à vista. 

Às 16h30, e carregados com 12.5 toneladas de mercadorias, 
partimos rumo a Espanha. Logo nos quilómetros iniciais o 
conforto da cabine surpreendeu-nos pela positiva. O Stralis 
XP já era um camião confortável, mas o modelo S-Way eleva o 
conforto para um nível que até agora não tínhamos experien-
ciado na marca Iveco. 

Outros detalhes de construção a bordo, também se notaram à 
partida: a remoção do pilar lateral permite uma maior visibi-
lidade de quem está ao volante; o tablier está mais orientado 
para os comandos do motorista, porque tem melhor disposi-
ção dos botões; e o volante foi totalmente remodelado, incor-

porando os comandos do sistema cruise control adaptativo e 
preditivo. 

Percorremos cerca de 150 km e parámos por 20 minutos no 
Vimieiro (Arraiolos), para uma refeição. Ao nosso lado, tam-
bém estacionou um Iveco Stralis XP da frota da Transportes 
Magalhães & Bruno. Excelente ocasião para uma foto e para 
compararmos as duas cabines. Motivo de conversa e assunto 
para toda a noite, se fosse possível!

Além da estética do S-Way ser sublime e harmoniosa nas suas 
linhas aerodinâmicas, os aspetos práticos também contam 
para os motoristas que têm de realizar muitos quilómetros 
por dia, e subir e descer várias vezes da cabine do camião. 

Por exemplo: a porta quando fechada, cobre até ao 1º degrau 
da cabine, assim evita que qualquer um suba para espiar o 
que está dentro do camião; os degraus são reforçados; e o 
para-choques dianteiro é composto por 8 peças para reduzir 
os custos (no Stralis é feito em peça única), ou seja, quando 
alguma parte se danifica, é mais económico mudar uma peça 
pequena do que todo o para-choques.

Rumo a Madrid

Voltámos à estrada, agora com o termómetro a marcar 43ºC 
e o consumo do S-Way a registar 31lt/100km. Parecia-nos um 
consumo de combustível justo para as estradas nacionais, 
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que estávamos a circular. Afinal as nacionais EN4 e a N251 são 
pouco propícias a um consumo baixo: com várias passagens 
por localidades, semáforos, rotundas, entre outros.

Em andamento, continuámos a confirmar as melhorias intro-
duzidas pela Iveco na cabine do S-Way: o espelho retrovisor 
de longa distância está agora posicionado em baixo, o que 
nos dá uma melhor perspetiva da estrada. Notámos também 
que o para-sol/viseira do para-brisas está fixo em 5 pontos à 
cabine. O João recordou que no Stralis XP, essa fixação existe 
em apenas 3 pontos, sendo passível de quebrarem só com a 
turbulência e a força do vento. 

Próximos da fronteira

Os quilómetros passavam com facilidade e por isso decidimos 
parar em Caia, junto à fronteira com Espanha, para a troca de 
motorista, respeitando os turnos de condução. Agora, no pos-
to de condução, notei que a ergonomia do S-Way é de tal or-
dem que rapidamente ajustei a minha posição de condução. 
Um contratempo! O tacógrafo! Quase 10 minutos para ler o 
meu cartão. Entramos em Espanha, pela A5.

Como o traçado e o piso são bastante lineares, acionei o 
cruise control nos 87km/h.  Regulei a margem máxima nos 
+2km/h e a mínima nos -3km/h. E partir daí era deixar que o 
sistema preditivo e a tecnologia, fizessem o seu trabalho, e 

adaptassem a aceleração e travagem à topografia da estrada 
que tínhamos pela frente. Afinal de contas, a condução em 
“modo manual” já tinha sido realizada pelo João nas estradas 
nacionais em Portugal. 

O cruise control preditivo funcionou na perfeição, com gran-
des similaridades ao sistema do Iveco Stralis XP. Além disso, 
o motor de 12,9 litros com 510CV, herda muito do Stralis XP, 
sendo o seu funcionamento bastante vivo e ao mesmo tempo 
harmonioso. O painel de instrumentos do S-Way também é 
herdado do Stralis, com a incorporação de mais informações 
digitais e um menu diferente, naturalmente evoluído e mais 
funcional.

Com o cair da noite, testámos as capacidades dos faróis auto-
máticos em LED. As luzes de médio, proporcionam uma clare-
za e um alcance acima do esperado (ver foto acima), tanto é 
que nem foi preciso acionarmos os máximos. Essa boa visibili-
dade ajuda na segurança e até reduz o cansaço do motorista – 
diminui o esforço para mantermo-nos atentos à estrada. Ape-
sar de intensos, notámos que os faróis LED não encandeiam 
os condutores que circulam no sentido contrário.

Fruto da tipologia do piso e topografia da estrada, os consu-
mos já se situavam nos 27,1lt/100km. Antes de chegar a Ma-
drid, por volta das 22h30, uma pausa para abastecer: camião 
e motoristas. Na estação de Peraleda de la Mata o “nosso” S-
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-Way foi o centro das atenções. Os vários motoristas que lá 
estavam, encontraram motivos para ver o camião de perto: à 
noite, a estética da cabine e o grupo ótico do S-Way … nin-
guém fica indiferente! Bem, e mais motivos para diálogo e 
perguntas.

Chegámos a Madrid sem qualquer sobressalto, eram cerca 
das 2h20 da manhã (hora de Espanha), do dia seguinte. O pai-

nel de instrumentos registava um consumo de 26,5lt/100 km. 
Fiquei num hotel em Coslada, e o João fez questão de pernoi-
tar na cabine do S-Way.

2º dia (Madrid/Lisboa)

Recuperadas as energias, e logo pela manhã, já tínhamos car-
ga adjudicada para transportar para Portugal. Desta vez era 

uma carga ADR - abreviatura para carga perigosa. 
Este Iveco S-Way está preparado para transportar 
ADR (com corta corrente no interior e exterior da 
cabine); eu é que não tenho a formação específi-
ca para conduzir uma carga ADR. Mais uma vez, 
a logística da TMB entrou em ação, e à distância, 
arranjou o carregamento de uma outra tipologia 
de carga. 

Essa espera acabou por ser proveitosa. Com o 
João ao volante, aproveitámos para ir até à fá-
brica da Iveco em Madrid - exatamente onde é 
produzido o modelo S-Way! Conhecer e revisitar 
as origens é um feito digno para ter um lugar na 
história. 

Fomos carregar em Mejorada del Campo uma car-
ga muito especial: papel. Sim, a mesma tipologia 
de papel de que é feito, todos os meses, a Revista 
Automotive. No tempo que mediou a nossa entra-
da no entreposto de carga, até carregar (cerca de 
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4h30), o calor de mais de 40ºC de Madrid não nos deu outra 
opção se não ficarmos na cabine com o ar condicionado sem-
pre ligado e, consequentemente, o motor ligado. 

Aproveitámos para limpar os vidros do S-Way, na fila de ca-
miões éramos os únicos! Como a superfície vidrada é muito 
grande, ainda chama mais a atenção. Pronto, e lá está, diálogo, 
partilha, curiosidades, opiniões e uma pontinha de vaidade.

Regresso a Portugal

Com 21.609 kg de carga, saímos às 19h15 de Madrid rumo a 
Portugal, pela autoestrada. Apesar do tempo de consumo de 
combustível ao ralenti ter sido de quase 5h, porque este ca-
mião não trazia ar condicionado de parque, o consumo global 
registava agora 27,2lt/100km. 

Eram 21h20 quando parámos em Calera y Chozas para jantar 
e fiquei com a incumbência da entrada em Portugal e con-
sequente condução por estradas nacionais. O cair da noite, 
trouxe-nos alguma nostalgia, parece que tudo tinha passado 
tão rápido.  Por outro lado, uma agradável sensação de dever 
cumprido. 

Conforto e potência

Eram cerca de 3h da manhã quando percorríamos as estradas 
do Alentejo. Num silêncio único, a camaradagem que criá-
mos, as opiniões que debatemos, as pessoas que nos inter-
pelaram, tudo, nesse silêncio. A ausência de pressão e a exce-
lente noite de verão convidavam-me a usufruir da condução 
deste camião, um verdadeiro concentrado de tecnologia ao 
serviço do motorista. E assim fiz - afinal o melhor está mesmo 
guardado para o fim! 

Concentrado na condução, foi possível sentir a força do motor 
do S-Way nas 1100 RPM, com a 12ª mudança engatada a subir 
uma estrada íngreme, carregado com mais de 21 toneladas. 
Nesse instante, toda a potência e os 2300NM de binário do 
motor estão no seu máximo, para manter a velocidade e não 
baixar para a 11ª mudança. São segundos únicos onde o ca-
mião mostra todo o seu esplendor e mantem vivo o motor. 

Quase como se fosse uma questão de orgulho em não trocar 
de caixa, porque o motor “sabe” que é capaz de chegar ao fim 
da subida, sem dar parte fraca. É com 12ª que começou, é com 
12ª que acaba a subida. Faz lembrar o lema “Que nunca por 
vencidos nos conheçam”. 

O mesmo foi a descer. Abordei as descidas mais íngremes a 
80km/h e puxei os 6 níveis do intarder. Notei a enorme po-
tência do motor a segurar as quase 40 toneladas do veículo. O 
misto de sensações entre liberdade de condução, controlo e 
potência é difícil de explicar, mesmo para quem trabalha com 
as palavras. De forma resumida, diria que não queria estar em 
outro lugar no mundo. Era mesmo ali. E assim, percorremos 
Portugal até ao nosso destino.

Missão concretizada

O Iveco S-Way, neste teste de longa duração da Revista Au-
tomotive, registou um consumo final de 27,3lt/100km, num 
total de 1.230 km percorridos. O motor Cursor13 tem um fun-
cionamento muito regular, proporcionando bons consumos. 
João Marques profissional experiente e excelente compa-
nheiro de viagem, potencializou as capacidades deste Iveco 
S-Way. Ligação perfeita: homem-máquina- equipa!
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Na reunião de avaliação na sede TMB, analisámos os con-
sumos desde S-Way (foto), face aos outros camiões da frota 
desta empresa. Segundo Nuno Gomez, diretor geral da TMB, 
e Nuno Pereira, diretor de operações da TMB, o resultado fi-
cou “acima das expectativas, tendo em conta que foi um teste 
global nas diversas valências do S-Way, do que focado só nos 
consumos”. 

Os 27,3lt/100km foram considerados pela TMB “um excelen-
te consumo para o conjunto e percurso em causa, estando 
ajustado à média dos melhores consumos da frota”. Mais uma 
prova que o S-Way mereceu o prémio Camião do Ano 2020.

Fica aqui o registo escrito e fotográfico das pessoas que tanto 
se esforçaram para que este teste fosse uma realidade, da es-
querda para a direita: Miguel Pereira, Nuno Pereira e Nuno 
Cruz, profissionais da Transportes Magalhães & Bruno (TMB); 
eu ao centro; Bernardo Canelo e Wanda Quelhas, profissio-
nais da Iveco Portugal. 

Fora desta imagem, mas sempre presentes a acompanhar os 
detalhes antes, durante e depois do teste: Rodrigo Delgado e 
João Alonso, ambos da Iveco Portugal; e Bruno Magalhães, 
administrador da TMB, que partilham o sucesso deste teste. A 
todos, os nossos sinceros agradecimentos!
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Em seu mais recente vídeo, os Parts Specialists, Lars e Ke-
vin, examinam cuidadosamente a bomba de combustível de 
um camião, e demonstram como trocar corretamente este 
equipamento.

Assim, e após uma diversificada série de vídeos formativos, a 
Diesel Technic conclui a primeira temporada dos Parts Spe-
cialists, uma iniciativa de comunicação formativa, que lhe va-
leu a conquista do Prémio Fleet Service Automotive na ca-
tegoria Digital, pela abrangência, qualidade e conteúdo dos 
vídeos, destinados aos profissionais das oficinas de veículos 
pesados em geral.

Neste trabalho, os profissionais-formadores Lars e Kevin, ana-
lisam em detalhes a bomba de distribuição de combustível, 
bem como o filtro de combustível. Ao descobrirem que a 
pressão do combustível está baixa, eles removem a bomba e 
verificam se há impurezas e corpos estranhos no filtro. Nes-
te caso, como o disco cruzado está desgastado, é substituído 
junto com a bomba de alimentação de combustível. 

Qualidade

Como todas as peças, também a bomba de combustível pas-
sa pelo DTQS, ou seja, o sistema de qualidade Diesel Technic 
Quality System, especialmente desenvolvido para analisar to-
dos os produtos comercializados pela empresa. 

Como acontece com muitos itens da marca DT Spare Parts, 
as instruções de montagem estão incluídas. Os clientes po-
dem encontrar acessórios para o sistema de combustível, tais 
como linhas de injeção, dispositivos medidores de combustí-
vel, medidores de combustível, injetores de unidades, cabe-
ças de filtro de combustível, para além de diversas válvulas de 
injeção, sensores de pressão e válvulas de transbordamento 
no Partner Portal. 

A variedade da gama de peças e equipamentos da Diesel Te-
chnic, não está limitada às bombas de alimentação de com-
bustível com disco cruzado. Ela também disponibiliza vários 
outros itens, tais como bombas que dispõem de embraia-
gem, ou de um acionamento especial para diferentes tipos 
de veículos. 

O vídeo completo com todas as dicas e conselhos dos pro-
fissionais Parts Specialists, também está disponível em canal 
próprio no YouTube, “Parts Specialists”, ps-web.tv

Diesel Technic - êxito no Parts Specialists  

Texto: Redação     Fotos: Divulgação
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A completar 100 anos de atividades em 2020, a STEF é hoje 
um operador logístico que se dedica exclusivamente à logís-
tica e transporte de produtos alimentares, sob temperatura 
controlada. É uma empresa de origem francesa, que fatu-
ra mais de 3 mil milhões de euros na Europa, com cerca de 
20.000 colaboradores.

Em Portugal a STEF está presente desde 1995, 
e conta com mais de 600 colaboradores, e 10 
plataformas a nível nacional. 

Este ano de 2020, a empresa regista mais dois 
grandes acontecimentos: o investimento de 
12 milhões de euros numa nova plataforma 
em Alenquer (que deverá abrir em janeiro de 
2021), e a introdução da solução link trailer, 
numa parceria com a Assivepe. 

A Revista Automotive esteve presente na en-
trega do novo link trailer à STEF, ocasião em 
que conversou com Sérgio Batalha, diretor 
de projetos operacionais da STEF Portugal 
(na foto acima, à esquerda, com a sua equipa), 
e com José Botelho, diretor comercial da Assi-
vepe, sobre esta iniciativa.

Novidade

José Botelho, durante a formação in loco à STEF, contou-nos 
que “esta entrega de 4 link trailers da marca SOR, tem três par-
ticularidades: é o primeiro link trailer com roda simples e com 
eixo autodireccional; segundo, é um equipamento de piso 
duplo, a exemplo dos outros semirreboques da STEF; terceiro, 

STEF – centenário da empresa 
marcado pela redução de emissões
Texto: Eduardo Gaspar   Fotos: Automotive
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o link trailer tem capacidade para 19 europaletes, enquanto 
outros modelos existentes no mercado, comportam apenas 
18 europaletes.

Trata-se de um equipamento bastante versátil. Pelas suas ca-
racterísticas, o link trailer pode ser utilizado de forma isolada, 
ou pode atrelar mais um semirreboque. Se for utilizado iso-
ladamente, mede 7,80 metros, e tem a capacidade de fazer a 
distribuição urbana. O seu equipamento de frio cumpre com 
as normas PIEK, dispondo assim do modo citadino de redu-
ção de ruído.

Para atrelar mais um semirreboque (de 13,60 metros) ao link 
trailer, a estrutura dos seus eixos traseiros é deslizada para 
fora da caixa frigorífica, funcionando como uma dolly. Tem 
a quinta roda para atrelar o outro semirreboque e um eixo 
direcional, para melhorar a manobrabilidade de todo o con-
junto. Nesta versão (incluindo o veículo trator), totaliza um 
comprimento máximo de 25,25 metros e um peso bruto de 60 
toneladas”, destacou José Botelho.

Investimentos da STEF

Por sua vez, Sérgio Batalha, referiu na ação que “a STEF em 
Portugal tem vindo a investir na compra de semirreboques 
com piso duplo, onde temos mais de 50% da nossa frota de 
semirreboques já equipada com essa característica, numa ló-
gica de otimização do nosso custo por tonelada. 

Seria cómodo mantermos as operações como sempre fize-
mos, mas na STEF procuramos sempre as melhores soluções 
para os nossos clientes. Para isso, analisamos constantemente 
as melhores soluções existentes no mercado.  Desde que a le-
gislação em Portugal foi alterada para possibilitar a utilização 
destes veículos modulares - como é o caso do link trailer - te-
mos vindo a realizar análises extensivas das várias soluções 
no mercado. 

Neste sentido, o que fizemos foi identificar de todos os per-
cursos e de todas as operações que a STEF tem em Portugal, 
qual o tipo de equipamento que seria mais eficiente e ren-
tável. Trabalhamos em todo o processo de homologação de 
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percursos e, a partir daí, é que apresentamos a solução aos 
clientes, num trabalho conjunto com a Assivepe. Os clientes 
aceitaram muito bem a solução, na medida em que a mes-
ma irá reduzir os custos da operação, trazendo benefício 
para todos. 

Estes equipamentos estão destinados a operações alta-
mente standardizadas e industrializadas, com rotas (nesta 
fase) apenas nacionais. Dentro do grupo STEF, Portugal vai ser 
pioneiro na utilização deste equipamento link trailer. É assim 
uma solução que está a ser observada com grande atenção a 
nível europeu. 

A rota a utilizar necessita de algumas especificações, mas em 
termos de infraestrutura dos clientes, é relativamente sim-
ples, porque os semirreboques têm as operações de carga e 
descarga iguais aos “tradicionais”. O único obstáculo até ao 
momento tem sido a homologação do equipamento pelo IMT, 
que infelizmente é das instituições do Estado que pior funcio-
na em Portugal. 

Redução de emissões

Estamos em linha com o Livro Branco Europeu dos Transpor-
tes, que tem metas bastante ambiciosas naquilo que é a re-
dução das emissões de gases associadas ao transporte. Estas 
soluções modulares deverão tornar-se mais comuns, pela sua 
eficiência energética e sustentabilidade ambiental.

Com este conjunto conseguimos transportar 104 paletes num 
único transporte. São 66 paletes no semirreboque de 13,5mt 
e 38 paletes no link trailer. Com isto, conseguimos transpor-
tar em dois camiões, o que transportávamos em três. Ou seja, 
retiramos da estrada um camião a cada dois conjuntos links 
trailers que utilizamos nas nossas operações.

Estimamos uma redução do custo do transporte na ordem 
dos dois dígitos e uma significativa redução de emissões de 
CO2 e nos consumos, em cerca de 24%. Este investimento 
da STEF é mais uma demonstração do seu comprometimen-
to com os clientes, com a nossa sociedade e também com o 
meio ambiente”, conclui Sérgio Batalha. 
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Constituída em 1966, a José Aniceto & Irmão, Lda, teve como 
atividade inicial a recauchutagem e comercialização de pneus, 
utilizando como sua designação comercial de RECAUCHUTA-
GEM S. JOSE. O seu primeiro lema foi: “Confiança absoluta”.

Na entrada do novo milénio, a direção da empresa – sempre 
em mãos familiares - teve a visão de abrir uma nova vertente 
no negócio de pneus em Portugal, com a importação e distri-
buição multimarca de pneus novos, numa nova perspetiva de 
mercado. Neste âmbito, adotou a designação comercial de S. 
JOSE – Logística de Pneus.

Quase 6 décadas depois, hoje a S.José é uma das principais 
empresas de distribuição de pneus da Península Ibérica, dis-
pondo da mais variada e ampla gama de pneus do mercado, 
com venda exclusiva a profissionais de pneus. Para além da 
distribuição de marcas premium, também é importadora ex-
clusiva das marcas BKT, GOODRIDE e POWERTRAC.

Novo paradigma 

Na entrevista que se segue, realizada nas modernas e amplas 
instalações da empresa, na zona industrial de Cantanhede 
(também disponível no canal Youtube da Revista Automoti-

ve), Luís Aniceto, um dos administradores da S. JOSE – Logís-
tica de Pneus, dá-nos a conhecer a dinâmica e solidez da ges-
tão durante os primeiros meses da pandemia período em que, 
apesar de todos os constrangimentos das fábricas de pneus, 
esteve sempre ativa e a abastecer toda a sua vasta e fidelizada 
rede de clientes, em Portugal e Espanha.

“Mesmo com o encerramento temporário de algumas fábricas 
de pneus, das marcas que distribuímos, em nenhum momen-
to o nosso negócio de distribuição de pneus esteve parado. 
Muito pelo contrário, graças ao nosso amplo e diversificado 
stock, conseguimos suprir e abastecer os nossos clientes pro-
fissionais de pneus, localizados em toda a Península Ibérica. 
Para além disso, não entrámos em layoff e até aumentámos o 
nosso quadro de pessoal.

O processo de internacionalização da nossa empresa, que 
implementámos em 2012, tendo por base a distribuição de 
pneus agroindustriais da marca BKT. Com base no bom tra-
balho que estávamos a desenvolver com a marca em Portu-
gal, foi-nos lançado o desafio pela administração da BKT para 
também distribuímos a marca no país vizinho, visto que até 
então a marca não tinha o mesmo sucesso que, por compara-
ção, estava a registar em Portugal.

S. JOSÉ Logística de Pneus – empresa 
nacional com referência Ibérica
Texto: Redação   Fotos: Automotive
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Encarámos o desafio com válido e des-
de 2012, iniciámos esta autêntica odis-
seia porque, efetuar a distribuição de 
pneus de Portugal para Espanha, con-
trariava a ordem natural dos negócios 
deste nosso setor. A BKT é a única mar-
ca de pneus agroindustrial que é distri-
buída de Portugal para a Espanha, ao 
contrário do que acontece com o res-
tante mercado, num novo paradigma. 

Hoje a BKT dispõe de uma elevada 
quota de vendas no setor agrícola, 
posicionando-se entre as 3 melhores 
em Espanha, um mercado muito mais 
exigente e complexo que o mercado 
português, onde o profissionalismo e 
rigor do setor agrícola é muito superior 
ao nosso país, embora Portugal já es-
teja a melhor nesta matéria, sobretudo 
na região do Alentejo, onde a utilização 
de máquinas de grande potencia, exige 
a utilização de mais qualidade.

Logística 

A questão logística foi um dos grandes 
desafios na nossa fase de internaciona-
lização. Na altura, e apesar de dispor-
mos de um bom espaço de armazém, 
foi necessário conquistarmos mais es-
paço, e mais armazéns. Como a nossa 
empresa também tem uma presença 
muito forte em pneus de turismo e em 
pneus de camiões, passámos a ter mui-
tos armazéns em utilização simultânea, 
o que nos levou a tomar a decisão de 
fazer a concentração de todos os arma-
zéns, em um único ponto, para obter-
mos ganhos de produtividade.

O negócio da distribuição é muito 
complexo, onde se trabalha com mar-
gens muito reduzidas, sendo necessá-
rio manter um grande foco na logística 
para se alcançar resultados positivos. 
Em 2012, dispúnhamos de uma área de 
10 mil m2, na soma dos vários armazéns 
e, para dinamizarmos os nossos ser-
viços, integrámos todos os armazéns 
num único espaço, ao construirmos 
estas amplas instalações onde hoje nos 
encontramos, que foram inauguradas a 
5 de outubro de 2019.

Em boa hora o fizemos, pois hoje temos 
uma visão completamente diferente e 
ampla do que é gerir a logística de dis-
tribuição de pneus a partir de Portu-
gal. Estas instalações são consideradas 
exemplares em toda a Península Ibéri-
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ca, pois dispomos de 20 mil m2 de espaço de armazém, com 
toda uma logística interna diferente do que tínhamos até en-
tão, sendo que também estamos a investir num novo e mais 
eficiente sistema informático.

Desafio

Desde a mudança de toda a nossa empresa para estas novas 
instalações, estamos muito focados na sua reorganização, so-
bretudo em termos de equipa e estruturas intermédias, para 
podermos ter condições de encararmos os próximos anos 
com otimismo e mantermos um crescimento de vendas sus-
tentado, que felizmente temos vindo a registar nos últimos 
16 anos, dando assim ânimo para também continuarmos a 
investir na distribuição de pneus e em outras vertentes deste 
nosso negócio.

A S.José mantém o paradigma de dispor da gama mais diver-
sificada e de qualidade do mercado, desde os pneus de jar-
dim, de engenharia civil, ligeiros, 4×4, comerciais, pesados, 
agrícolas, manutenção, industrial MPT, golfe, câmaras de ar 
e recauchutagem. E quando se procura um pneu diferente, a 
SJosé tem. 

Agradeço a Revista Automotive a iniciativa deste trabalho, 
pelo facto de ter acompanhado a nossa evolução nestes anos; 
por ter nos atribuído o Prémio Fleet Service de Distribuição; 
pela forma como aborda o mercado dos camiões que é estra-
tégico para o nosso negócio, e ainda, pelo forma como acom-
panha e está presente nos grandes eventos dos pneus, como 
é caso do Salão de Colónia, pelo que desejamos que mante-
nha estes padrões de qualidade, como demonstrou até aqui,”, 
destacou Luís Aniceto.
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O concessionário oficial da marca para os distritos de Leiria e 
Coimbra, está a registar uma expansão na venda de viaturas 
novas Daily, através da entrada em novos clientes.

Segundo Nuno Ferreira, CEO do concessionário Wayfer “o 
nosso volume negócios de viaturas novas já supera os 2 mi-
lhões de euros, com 99 viaturas novas entregues.  Estes nú-
meros estão bem acima das nossas me-
lhores perspetivas traçadas no início 
do ano e, mesmo com o abrandamento 
económico provocado pela pandemia, 
as nossas atividades nunca pararam, 
pois mantivemos ativa a nossa dinâmi-
ca empresarial”, destacou.

Nova estratégia

Para além do lançamento da marca 
Wayfer e das novas instalações, o ano 
de 2020 ficará também marcado pela 
transformação da estratégia da área 
comercial, agora com novos processos 
e uma consultoria ajustada ao negó-
cio de todos os seus clientes, visando 
dispor da melhor solução de viaturas 
Daily, para os seus diferentes parceiros.

O objetivo da empresa, com sede em Leiria, também passa 
por estreitar a relação com os seus atuais clientes e dinami-
zar outros, nos mais variados setores económicos. É o caso, 
por exemplo, das empresas Pragosa Group e Crisbox que, re-
centemente, adquiriram as suas primeiras viaturas da marca 
IVECO.  Estas duas empresas da região de Leiria, optaram pelo 
furgão Daily, para dinamizar os seus negócios.  

Wayfer na expansão da marca Iveco
Texto: Redação     Fotos: Divulgação
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One-Stop-Shopping – for all applications.
www.dieseltechnic.com�

Global Automotive Solutions – Made in Germany

Obrigado
transportadores!

A DAF entregou 44 veículos de saneamento urbano total-
mente equipados à cidade de Belgrado, a capital da República 
da Sérvia. Esta nova frota é composta por camiões LF e CF, 
com diferentes configurações de chassis e superestruturas. 
Assistência, fiabilidade e qualidade dos camiões, também 
pesaram na decisão do governo Sérvio, ao escolher as unida-
des da DAF.

Metade da frota de 200 veículos de saneamento urbano, em 
uso na cidade de Belgrado, são unidades DAF. A decisão de 
adjudicar novamente o contrato à marca DAF baseou-se tam-
bém se baseou no facto de a Gradska Ćistoća, a empresa res-
ponsável pela limpeza da cidade, poder comprar os veículos 
totalmente equipados e dispor de assistência dos mesmos, 
incluindo superestruturas, diretamente no concessionário 
DAF local.

DAF Trucks melhora o ambiente de Belgrado

Transportes João Pires com Effitrailer da Michelin
Desde a década de 80, a Transportes Internacionais João Pires 
tem vindo a registar um crescimento sustentável da sua ativi-
dade, resultado de um esforço contínuo e um bem-sucedido 
trabalho de equipa.

A empresa também investiu na modernização dos sistemas 
de comunicação telemática da sua frota. Para além de contar 

com uma frota de veículos renovada com apenas 2,3 anos de 
idade media, no ano de 2018, instalou a Solução Effitrailer em 
todos os seus semirreboques. Effitrailer é uma solução tele-
mática da Michelin que permite controlar em todo momento 
as condições de utilização, a informação do EBS assim como a 
pressão e temperatura dos pneus em tempo real. 
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Gama 8100: 
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Full of quality. Full of Motul

O seu pacote de aditivos exclusivo protege contra o desgaste 
de peças metálicas e a deterioração de elementos sensíveis.
A sua capacidade detergente elimina resíduos e depósitos 
resultantes do funcionamento do motor.

O motor recupera as prestações originais tanto em potência 
como em binário, com a máxima eficiência energética.
A sua composição exclusiva foi desenhada para extrair 
o máximo rendimento, tal como exigem os fabricantes OEM.

Bases 100% sintéticas de nova geração combinadas com um 
pacote de aditivos que trabalham em conjunto, que reduz o 
atrito entre peças em contacto mas também o que é devido 
ao próprio lubrificante.

O resultado da redução de atrito é a poupança energética. 
Reduz as emissões poluentes, respeitando o meio ambiente. 
Fórmulas desenhadas especificamente para reduzir o 
consumo de combustível em motores de ultima geração.
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Como seu fiel e sólido parceiro, a IVECO está ainda mais próxima de si neste momento, o que pode significar muito 
para a sua empresa e para o seu futuro. Estamos prontos para lhe fornecer todo o apoio de que necessita para 
reiniciar o seu negócio e para o gerir adequadamente. Porque, enquanto todos olhamos para a frente, ninguém deve 
ser deixado para trás.

#WeAreUnstoppable

RECUPERE  
A CONFIANÇA. 
REINICIE  
O SEU NEGÓCIO.


