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Uma questão
de moralidade
Todos sabemos as dificuldades que o país 

atravessa. Gostaria, no entanto, de ver da 
parte dos governantes que os problemas das 
pequenas e microempresas, que constituem 
80% do tecido empresarial português, 
tivessem a merecida atenção. 

Pelas informações que nos chegam das 
oficinas nossas associadas, as seguradoras 
pagam, de uma forma geral, atempadamente. 
Contudo, algumas dessas seguradoras não 
respeitam os preços de mão de obra das 
oficinas e tentam impor-lhes os seus preços, 
nomeadamente ao nível das atualizações. 
No caso das reparações, é preciso, também, 
ter cuidado com a qualidade das peças a ser 
colocadas nas viaturas sinistradas.

O comportamento de alguns gabinetes de 
peritagem, aconselhando quiçá vivamente a 
aquisição de peças a determinadas empresas, 
é, também, um assunto a ver por quem de 
direito, pois poderá haver outros interesses. 
“A mulher de César não basta ser séria, 
necessita também parecê-lo”. É preciso não 
esquecer que, hoje, as oficinas não podem 
virar as costas ao seu fornecedor habitual, que 
lhe leva as peças a casa e facilita o pagamento 
nos momentos difíceis. E estamos num 
momento muito difícil.

No caso dos reboques, a ARAN, como 
sempre, está a desenvolver esforços para 
que exista um equilíbrio das remunerações 
praticadas pelas empresas de assistência em 
viagem, de modo às empresas de reboques 
poderem sobreviver. Tanto mais que, como é 
sabido, os combustíveis – que continuam com 
preços elevados – representam 50% dos seus 
custos de exploração. A nova “moda” dos GPS, 
que, ao que nos dizem os nossos associados, 
apresenta-se como mais uma arma apontada a 
essas pequenas empresas, são outro problema. 
Alguns associados queixam-se, inclusive, 
que a faturação baseada nesses aparelhos não 
condizirá com a quilometragem realmente 
efetuada pelas viaturas.

A ARAN está atenta a todas estas situações 
e vem solicitando esclarecimentos junto das 
entidades competentes, nomeadamente o 
Sr. primeiro-ministro e o Sr. ministro da 
Economia. Se existem dificuldades no país, 
essas dificuldades têm de ser partilhadas por 
todos. Só assim as pessoas podem pensar que 
o seu esforço não é em vão.

Agora, quando se assiste a uma seguradora 
indemnizar diretamente o lesado, sem 
liquidação de IVA, fazemos só uma pergunta: 
onde é que vai o lesado reparar a viatura, já 
que lhe faltam 23% do valor? Aqui, pedimos 
ao Governo uma total fiscalização de todas as 
situações, não só as praticadas pelos reparadores 
que não pagam os seus impostos, mas também 
por aqueles que induzem a essa injusta situação.

Por outro lado, como temos vindo a dizer 
há muito tempo, o Governo tem, também, 
de estar atento à questão social das empresas 
que fecham, mas não “fecham”, fazendo 
concorrência desleal para com aqueles que 
pagam os seus impostos. No fim, atrevemo-
nos, no entanto, a perguntar se as pessoas que 
fazem essa concorrência desleal terão muitas 
opções de vida? Portanto, ao mesmo tempo 
que pedimos uma fiscalização, pedimos 
atenção ao problema social de pessoas que 
não terão alternativa de sobreviver se não 
efetuar a referida concorrência desleal. 

Entretanto, as vendas continuam mal e o 
Governo continua sem tomar medidas. Já há 
cerca de um ano, a ARAN fez uma proposta 
de diminuição da carga fiscal nos segmentos 
mais baixos para permitir aos concessionários 
sobreviverem, mesmo sem atingir os volumes 
de vendas desejáveis, mas a resposta nunca 
veio. Certo é que o Governo cada vez menos 
arrecada impostos relacionados com a 
utilização do automóvel.

Enfim, se o Governo se mantiver alheio 
das situações que enumeramos, não vamos 
morrer do mal, mas iremos morrer da cura.

Editorial

ANTÓNIO 
TEIXEIRA LOPES
Presidente da direcção 

da ARAN

A atual situação do mercado, no que 
respeita à manutenção e reparação de au-
tomóveis, é dificultada pela acentuada crise 
que se faz sentir. A empresa Neves & Ca-
pote está a desenvolver uma estratégia de 
implantação no mercado regional, com 
especial destaque para uma penetração na 
região Sul do distrito de Aveiro, referiu à 
“Vida Económica” o sócio-gerente da Ne-
ves & Capote, Jorge Capote.

“Atravessam-se tempos muito compli-
cados, em que a concorrência é particu-
larmente aguerrida, sendo que, na maior 
parte dos casos, o principal fator diferencia-
dor é apenas o preço praticado ao cliente. 
Embora esta situação não se verifique ao 
nível da atividade de instalação, reparação e 
verificação metrológica de tacógrafos (ana-
lógicos e digitais) e de taxímetros, uma das 
nossas principais atividades a nível oficinal, 
acontece com grande relevância na área da 
reparação multimarca, a qual representa 
uma grande fatia na faturação da empresa”, 
explicou Jorge Capote.

O empresário faz notar que uma parte 
significativa dos seus clientes possui viatu-
ras das gamas média e alta, pelo que a Ne-
ves & Capote tem sempre a preocupação de 
disponibilizar uma diferenciação pelo servi-
ço prestado. Por outro lado, adianta que a 
reparação de viaturas comerciais e pesadas 
também é uma atividade particularmente 
relevante para a empresa. “Desde o início 
dos anos noventa que temos a capacida-
de profissional e a empresa está certifica-
da pelo Instituto Português da Qualidade  
para a atividade de instalação e reparação 
de tacógrafos, limitadores de velocidade e 
taxímetros. Refira-se ainda que também 
para a área de reparação de colisão – chapa 
e pintura – tempos a respetiva certificação 

há cerca de quatro anos por parte da SGS.”
Quanto ao mercado de reparação de auto-

móveis, Jorge Capote admite que o mesmo 
se caracteriza por uma saturação e um exces-
so de capacidade instalada. “É nosso enten-
dimento que o caminho a seguir deverá levar 
à especialização e diferenciação em serviços 
e produtos específicos, melhorando a satis-
fação ao cliente e aumentando a fidelização 
do mesmo. No que respeita à reparação mul-
timarca, as redes de oficinas vão agitando o 
mercado e, por isso, as oficinas tradicionais 
correm o risco de verem fugir os seus clientes 
para esse tipo de empresas.”

Perante este cenário, a Neves & Capote 
tem lançado diversas campanhas, com o 
objetivo de fidelizar os seus clientes habi-
tuais e tentar captar parte dos clientes dos 

clientes daquelas empresas de serviços rápi-
dos. “Além disso, apesar da crise económi-
ca, tem continuado a investir para fazer face 
às constantes mutações do mercado, quer
ao nível da melhoria das suas instalações, 
quer ao nível da melhoria das suas instala-
ções, bem como em termos de atualização 
dos seus equipamentos oficinais e da for-
mação dos colaboradores.”

Empresa comemora
65 anos de atividade

A Neves & Capote foi criada em maio 
de 1947, em Ílhavo. Foram seus fundado-
res António dos Santos Capote e José Neves
da Costa Branco. Hoje continua a exercer 
a atividade de revendedor de combustíveis 
e lubrificantes, explorando para o efeito o 
seu posto de abastecimento. Recentemen-
te, inaugurou uma loja de apoio ao referido
posto e à oficina, onde comercializa os mais 
diversos produtos para o setor automóvel 
e artigos de conveniência. A nível oficinal,
mantém a atividade principal de prestação 
de serviços de manutenção e reparação 
multimarca independente, com especial 
ênfase nas viaturas comerciais e pesadas

Comercializa ainda as mais diversas mar-
cas de equipamentos para automóveis e é 
agente oficial da VDO e da Stoneridge
(tacógrafos digitais e analógicos e limita-
dores de velocidade) e dos taxímetros Argo 
Kienzle e Taxitronic. Jorge Capote ressalta: 
“Ao longo dos seus 65 anos de existência, a 
empresa tem sabido adaptar-se às condições 
e flutuações dos mercados em que exerce a 
sua atividade, garante da sua longevidade e
fator que se tem revelado particularmente 
importante nos tempos de crise que se atra-
vessam.”

Jorge Magalhães assumiu a di-
reção de comunicação corporate 
da PSA Peugeot Citroën Ibérica, 
depois de ter estado sete anos na 
direção de comunicação da Peu-
geot Portugal, cargo em que foi 
substituído por Nuno Marques. 
Jorge Magalhães tem uma carreira 
de 17 anos na área da comunica-
ção e está ligado ao setor automó-
vel e à marca Peugeot desde 2004.

Antes, exerceu diferentes cargos 
na área da consultoria em comu-
nicação e assessoria mediática na 
agência Emirec, onde iniciou a 
sua carreira, em janeiro de 1995, 
até ser convidado para a direção 
de comunicação. Mais tarde, 
ingressou na Peugeot Portugal, 
primeiro como responsável pelas 
relações imprensa (2004 e 2005) 
e depois liderando os destinos 
da direção de relações externas e 
imprensa da marca no nosso país. 
Natural do Porto, Jorge Maga-

lhães tem 39 anos e é licenciado 
em relações públicas pela Escola 
Superior de Comunicação Social, 
de Lisboa.

O novo diretor de relações ex-
ternas e imprensa, Nuno Mar-
ques, tem 33 anos, é licenciado 
em Engenharia Mecânica e tem 
um mestrado executivo em Ma-
rketing Management. Está ligado 
à Peugeot Portugal desde 2001 e 
o seu percurso abarcou diversas 
áreas na empresa. Entre 2001 e 
2005 esteve ligado ao após-venda. 
Em julho de 2005 assumiu fun-
ções na direção de marketing, 
como responsável pelo depar-
tamento de CRM e, dois anos 
mais tarde, acumulou funções 
como responsável pela área da 
publicidade, eventos e Internet. 
Em 2011, assegurou os destinos 
do departamento de produto da 
marca no nosso país, função que 
desempenhou até esta nomeação.  

APESAR DOS TEMPOS DE CRISE

Neves & Capote investe na expansão geográfica

JORGE MAGALHÃES ERA RESPONSÁVEL POR ESSA ÁREA NA PEUGEOT PORTUGAL 

Português assume comunicação da PSA Ibérica
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Ficha técnica

Jorge Capote é sócio-gerente da Neves & Capote.

Jorge Magalhães muda-se de Lisboa para Madrid.



A etiquetagem de pneus, que será 
obrigatória na Europa a partir de 1 de 
novembro próximo, vai desempenhar 
um papel determinante no aumento da 
eficiência do consumo de combustível 
no Velho Continente, de acordo com a 
Goodyear Dunlop. A marca de pneus 
defende que a nova etiqueta vai fazer da 
resistência ao rolamento e, consequen-
temente, da eficiência do consumo de 
combustível, um objetivo chave para 
a avaliação europeia de pneus. É, por 
isso, esperado que a etiquetagem venha 
a influenciar os operadores de frotas de 
veículos comerciais no sentido de con-
siderarem este aspeto quando compram 
pneus novos. Num estudo realizado pela 
empresa, os resultados mostraram que 
apenas 40% dos operadores compraram 
pneus eficientes no consumo de combus-
tível para os seus veículos. Isto significa 
que mais de metade das frotas de veícu-
los comerciais da Europa está a consu-
mir, desnecessariamente, combustível e 
a perder oportunidade para reduzir os 
custos operacionais.

A Goodyear acredita que a etiqueta-
gem fará com que os operadores tomem 
consciência da importância dos pneus 
a respeito da eficiência do consumo de 
combustível, e ajudará não só a dimi-
nuir os seus custos na escolha dos pneus 
como também na emissão do CO2. 
“Acredito que uma das razões pela qual 
tantas frotas não têm escolhido pneus 
eficazes no consumo de combustível é 
que, até à data, nem sempre foram es-
clarecidos como se comparam as presta-
ções dos pneus. A etiqueta de pneus vai 
assegurar a transparência para todas as 
pessoas”, afirmou Boris Stevanovic, dire-
tor de marketing para pneus de camiões 

da Goodyear Dunlop EMEA (acrónimo 
em inglês para Europa, Médio Oriente 
e África).

“Esta transparência é bem-vinda. No 
entanto, os compradores de pneus de-
vem ter em conta que a etiquetagem 
apenas abrange três áreas (eficiência no 
consumo de combustível, travagem em 
piso molhado e ruído exterior) e, por 
isso, podem não refletir outros critérios 
sobre pneus criados para fins específicos 
como os pneus de inverno, que foram 

desenvolvidos para trabalhar sob condi-
ções invernais específicas, pneus mistos e 
todo-o-terreno, que poderiam ser otimi-
zados pela quilometragem e tração fora 
de estrada. A Goodyear Dunlop analisa 
50 critérios diferentes que não se refle-
tem na etiqueta, incluindo as manobras 
em piso seco e molhado, a pressão de 
contacto com o piso, altas velocidades, 
a durabilidade, a tração e quilometra-
gem. Estas são as vantagens que todos os 
clientes pretendem para os seus pneus, 

por isso é importante identificar e com-
parar todos os critérios pertinentes antes 
de fazer a escolha”, disse Stevanovic.

Pneus Goodyear já preparados

A Goodyear anunciou, entretanto, que 
terminou os testes a mais de 1200 pneus 
de turismo, cobrindo cerca de 70 tipos 
diferentes de pneus, para assegurar-se 
de que estão preparados para cumprir as 
novas regulamentações. A classificação 
de todos os pneus durou quase um ano 
e foi realizada no Centro de Inovação da 
Goodyear no Luxemburgo, que é o prin-
cipal centro de desenvolvimento e ino-
vação da empresa na Europa. Recorde-
se que, embora só vá estar em vigor em 
novembro, desde 30 de maio de 2012, 
a etiquetagem voluntária será permitida 
em todos os pneus vendidos dentro das 
fronteiras da União Europeia. 

Além desta rotulagem dos pneus, a em-
presa também quer colocar em marcha 
campanhas de informação e integrar a 
etiqueta no material de marketing usado 
para o cliente, incluindo uma descrição 
clara das etiquetas que aparecem nos we-
bsites e no material impresso. “Acredita-
mos que a etiqueta vai desempenhar um 
papel verdadeiramente importante ao 
ajudar os consumidores a familiarizar-
se com a segurança e os benefícios am-
bientais que oferecem os pneus”, afirma 
Xavier Fraipont, diretor de tecnologia de 
pneus de consumo. “Como resultado, 
levamos muito a sério a qualificação de 
todos os nossos pneus em relação à nova 
lei. No total, cerca de 100 pessoas, entre 
engenheiros e operadores, estiveram en-
volvidos em todo o processo”, acrescenta 
a mesma fonte.

Há uma redução do interesse nos veí-
culos elétricos tanto em Portugal como 
na Europa, segundo o Barómetro Corpo-
rate Vehicle Observatory 2012 (CVO), 
um estudo elaborado pela Arval, empresa 
de Grupo BNP Paribas especializada em 
Aluguer Operacional (renting) e Gestão de 
Frotas, em parceria com a CSA, empresa 
especializada em estudos de mercado. A 
política de frota das empresas a operar em 
Portugal e na Europa parece não ter “es-
paço” para os veículos elétricos, ao obser-
var que apenas 10% das micro/pequenas 
empresas identificam áreas onde poderão 
utilizar os elétricos (contra 40% em 2011), 
enquanto, no caso das médias/grandes em-
presas nacionais, a relevância dos carros 
elétricos desce dos 51% para os 19%.

Isso poderá, segundo a Arval, “dever-se 
ao facto de os gestores de frota tomarem 
consciência das limitações técnicas destes 

veículos ou até mesmo considerarem que 
,num contexto de crise, a aposta nesta tec-
nologia não é prioritária”. Há, ainda assim, 
a evidenciar o crescimento da importância 
da figura do “gestor de mobilidade” (pene-
tração em 20% das médias e grandes em-
presas portuguesas e 37% nas europeias), 
bem como de um plano de gestão da mobi-
lidade (20% nas médias e grandes empresas 
nacionais e 17% nas europeias).

Tecnologias em crescimento

De acordo com o barómetro 2012, 11% 
das médias e grandes empresas portuguesas 
e 18% das europeias já utilizam a telemá-
tica para gestão da frota. Contudo, menos 
de 10% das empresas nacionais, não ade-
rentes a esta tecnologia, pensam vir a im-
plementá-la nas suas frotas. Em Portugal, 
mais de 50% das empresas utilizadoras de 

telemática fazem-no com o objetivo de re-
duzir os custos com combustível, enquan-
to quase 50% dos decisores europeus tem 
como principal motivação a geolocalização 
das viaturas. 

De salientar ainda no CVO 2012 que o 
controlo da localização do automóvel (geo-

localização) e o comportamento ao volante 
parecem ser aceites pelos condutores quan-
do conduzem veículos de empresa, isto a 
julgar pelos 40% de decisores que conside-
ram não haver barreiras à adoção de tele-
mática. Esta tendência verifica-se tanto em 
Portugal como na Europa.

Em vigor a partir de novembro, a nova etiquetagem dos pneus é semelhante à já existente nos 
eletrodomésticos.

EMPRESA BASEIA-SE EM ESTUDO QUE FEZ

Goodyear Dunlop vê etiquetagem como 
fator de redução de custos com combustível
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Interesse das frotas pelos veículos elétricos 
abranda na Europa

A Arval considera que o menor interesse se deverá a limitações técnicas destes veículos.



As oficinas das redes oficiais 
ainda têm um caminho a 
percorrer na aproximação 
aos preços dos reparadores 
multimarca, de acordo com o 
country manager para Portugal 
da consultora de pós-venda 
GiPA, Guillermo de Llera. 
Questionado se as oficinas 
de marca estão a aproximar 
os preços das multimarca, o 
especialista responde que “de 
uma forma geral a resposta tem 
de ser negativa”. “Os nossos 
estudos demonstram que a 
imagem que os condutores em 
Portugal têm destas oficinas, 
melhora em vários critérios 
(como qualidade, horários ou 
atendimento), mas piora no 
critério preço, sendo que sempre 
foi muito negativo. Isto é, se 
realmente estão a aproximar os 
preços, o condutor o ignora”, 
avisa em entrevista à “Vida 
Económica”.
AQUILES PINTO
aquilespinto@vidaeconomica.pt

Vida Económica – As oficinas multimar-
ca têm comunicado a possibilidade de 
poderem efetuar serviços de manutenção 
sem perda de garantia. Como comenta?

Guillermo de Llera – Estão no seu direi-
to, já que a lei assim o permite. E na realidade 
do mercado, quatro de cada cinco conduto-
res não conhece esta possibilidade, pelo que 

a comunicação é muito oportuna. A referir 
que esta comunicação tem sido feita pelas 
oficinas multimarcas em rede, o que permi-
te também  dar a conhecer as próprias redes, 
que precisam também reforçar a sua notorie-
dade entre os condutores, por serem ainda 
um canal de reparação não muito conhecido 
nem bem caracterizado pelos condutores, 
pelo que a utilidade destas campanhas é clara.

VE - As oficinas multimarca afirmam 
ter os preços bastante mais baixos do 
que as de marca. Os vossos números 
confirmam-no?

GL – Nesse aspeto, achamos que os núme-
ros lançados nas comunicações não corres-
pondem a valores reais e introduzem algum 
“ruído” na comunicação, e em nenhum caso 
são valores facilitados por nós. Temos feitos 
estudos para algumas das empresas que fa-
zem comunicação, mas em nenhum caso te-
mos realizado comparações de preços, sendo 
estas comparações, assim como o cálculo dos 
valores médios anunciados na comunicação, 
da responsabilidade das redes que os comu-
nicam. O que podemos afirmar é que os cus-
tos da mão de obra nas oficinas autorizadas 
é sensivelmente superior ao das multimarca 
(incluindo as redes), e que nos preços co-
municados pelas redes são “fechados” (uma 
demanda muito sensível dos condutores) e 
naturalmente “minimizam” as operações a 
realizar, com o que é claro que estes preços 
são inferiores aos praticados pelas oficinas das 
marcas. Mas insistindo em que nem sempre 
as comparações correspondem a operações 
comparáveis.

VE - As marcas estão a fazer o seu tra-
balho e a aproximar os preços das multi-
marca?

GL – De uma forma geral, a resposta tem 
de ser negativa. Os nossos estudos demons-
tram que a imagem que os condutores em 
Portugal têm destas oficinas melhora em vá-
rios critérios (como qualidade, horários ou 

atendimento), mas piora no critério preço, 
sendo que sempre foi muito negativo. Isto é, 
se realmente estão a aproximar os preços, o 
condutor o ignora. O que é certo é que estão 
a fazer um esforço significativo na comunica-
ção com os clientes, mas a maioria das cam-
panhas apelam a outros valores que não aos 
preços (indiretamente, algumas campanhas 
fazem apelo ao valor do investimento).

VE - Os tempos definidos e a alegada 
maior rapidez das redes de marca para 
efetuarem certos serviços são uma mais-
valia para as marcas nesta questão dos 
preços do serviço?

GL – Os tempos definidos são também 
aplicados nas oficinas multimarcas que são 
ativas neste mercado. E, normalmente estas 
redes têm imagem de dar serviço rápido, pelo 
que não parece que este aspeto seja uma van-
tagem para as oficinas das marcas.

VE - Normalmente, os carros mais re-
centes vão à marca e os mais antigos à
multimarca. É a opção certa?

GL – É a opção “clássica” e justificada
pela falta de capacidade técnica que as
multimarcas tinham para fazer as opera-
ções das garantias. Esta situação está em
plena transformação, pelos imperativos das
novas leis, e por isso é que temos estas lu-
tas no mercado. Arriscaria a dizer que com
o tempo ambos os canais devem penetrar
mais nas franjas etárias dos carros que não
eram objetivo prioritário. As oficinas au-
torizadas deverão tentar fidelizar os seus
clientes durante toda a vida dos carros e
as multimarcas estão a capacitar-se tecni-
camente para dar serviços aos carros em
garantia. A partir daí, o cliente poderá es-
colher em função de outros critérios: con-
fiança na reparação, preço, proximidade,
serviços oferecidos, etc.

GUILLERMO DE LLERA, COUNTRY MANAGER PARA PORTUGAL DA CONSULTORA GIPA, AVISA

Oficinas multimarca ainda têm preços mais baixo 
do que as de marca

MAIS RECENTES TESTES DO EURONCAP CONFIRMAM-NO

Marcas mais preocupadas 
com segurança dos peões

BMW Série 3, Hyundai i30, Mazda 
CX-5 e Peugeot 208 receberam classifi-
cação de cinco estrelas nos mais recentes 
testes de segurança do EuroNCAP. “To-
dos os quatro veículos mostram que os 
fabricantes de automóveis estão a desafiar 
os requisitos de cinco estrelas do organis-
mo para a segurança dos veículos novos 
na Europa, especialmente na área da pro-
teção dos peões, cujos limites foram au-
mentados significativamente este ano.

O BMW Série 3 atingiu um louvável 
resultado 78% na proteção dos peões, um 
bom resultado para um carro executivo 
sem capot ativo. O Peugeot 208 teve 61% 
na proteção de peões, pouco acima dos 
60% exigidos nas cinco estrelas. O Mazda 
CX-5 teve 64% e o Hyundai i30 67%. 
Em ambos os testes de impacto lateral, o 
Mazda CX-5 marcou o máximo de pon-
tos, o carro só da mais recente versão para 
o fazer. Por outro lado, o i30 mostrou 

uma proteção fraca do peito, embora a 
sua pontuação para proteção de ocupan-
tes crianças tenha sido o maior nesta ro-
dada de testes.

O Mazda CX-5 conseguiu cinco estre-
las e, em conjunto com o BMW Série 3, 
oferece um sistema de travagem de emer-
gência automática (AEB). Estes sistemas 
agem em ambiente urbano, indepen-
dentemente de o condutor travar ou não 
parar o carro. “Se todos os carros fossem 
equipados com sistemas AEB, muitos 
acidentes poderiam ser minimizados ou 
evitados nas estradas europeias. O Mazda 
CX-5, que tem AEB montado em grande 
parte como equipamento de série na Eu-
ropa, é, portanto, um bom exemplo para 
que outros fabricantes seguem como Eu-
roNCAP pretende avaliar AEB em pro-
cedimentos futuros”, disse Michiel van 
Ratingen, secretário-geral da Euro NCAP.

Além disso, a Audi recebeu o cobiçado 

EuroNCAP Advanced pela sua tecnolo-
gia “Pre Sense front plus”. Esta tecnologia 
está disponível no Audi A6, que conse-
guiu cinco estrelas em 2011. Com dois 
radares de longo alcance posicionados 
na frente do carro, o sistema da Audi foi 
concebido para ajudar a evitar ou atenuar 
acidentes na parte traseira dos carros que 
vão à frente. O sistema, disponível como 

uma opção para toda a União Europeia, 
pode detetar veículos em frente que o car-
ro é provável bater se não forem tomadas 
medidas pelo condutor. Através da Eu-
roNCAP Advanced, a organização acre-
dita que “continua a aumentar a cons-
ciencialização dos consumidores sobre os 
sistemas que oferecem um benefício de 
segurança significativo”.
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BMW Série 3 (na foto), Hyundai i30, Mazda CX-5 e Peugeot 208 foram testados. Todos rece-
beram cinco estrelas.

Guillermo de Llera refere que as marcas “estão a fazer um esforço significativo na comunicação 
com os clientes”



A quebra nas vendas de au-
tomóveis ligeiros de passageiros 
em maio face a igual período de 
2011 foi de -27,5% (para 10 668 
unidades). Esta descida é inferior 
à registada nos últimos meses, o 
que terá como justificação o facto 
de a descida nas vendas se ter co-
meçado a agudizar por esta altura 
no ano passado e o aumento das 
vendas para rent-a-car que apre-
sentam uma elevada sazonalidade. 

O acumulado de janeiro a 
maio de 2012 revela uma quebra 
de -43% face a igual período de 
2011, com as vendas de automó-
veis ligeiros de passageiros a atin-
girem 42 601 unidades. Por mar-
cas, também neste acumulado, a 
Renault não só segura a liderança 
como amplia a vantagem face à se-
gunda classificada, a Volkswagen 
(a marca francesa vendeu 1269 

unidades em maio, contra 1035 
da alemã). O pódio é fechado pela 
Peugeot. 

Comerciais também perdem

Quanto ao mercado de veícu-
los comerciais ligeiros, em maio 
de 2012 voltou a verificar-se 
queda. Com 1319 matrículas, a 
descida deste segmento face ao 
mês homólogo foi, desta feita, de 
-56,1%. Nos primeiros cinco me-
ses do ano em curso, o mercado 
não foi além das 6484 unidades, 
tendo registado uma descida de 
-55,3%em relação a igual período 
de 2011. 

Em relação ao mercado de ve-
ículos pesados, registou-se em 
maio de 2012 uma queda de 
-33,5%, tendo sido comercializa-
dos 183 veículos. No que se refe-

re aos primeiros cinco meses de 
2012, as vendas atingiram as 869 
unidades, tendo-se verificado uma 

contração de 48,4% relativamen-
te ao período homólogo do ano 
passado.

A Nissan anunciou vendas de 
52 354 unidades em maio na Eu-
ropa, elevando o volume de ven-
das nos primeiros cinco meses do 
ano acima das 300 mil unidades, 
mais 10 200 do que as registadas 
em igual período de 2011. “Ape-
sar da incerteza económica em 
alguns mercados europeus, a qual 
continua a afetar todos os fabri-
cantes, a gama diversificada de 
produtos da Nissan tem ajudado 
a manter o bom nível das vendas. 
O sólido desempenho mensal, 
relativo ao período Janeiro-Maio, 
significa que a quota média da 
Nissan no mercado europeu se 
situa perto dos 4%, compara-
tivamente aos 3,7% durante o 
mesmo período do ano anterior. 
A procura do crossover Qashqai, 
fabricado em Sunderland, conti-
nua tão forte como a popularida-
de da crescente gama de veículos 
comerciais ligeiros da Nissan”, 
pode ler-se num comunicado da 
marca.

“É óbvio que a procura global 
na Europa continua a ser afetada 
pela incerteza económica mais 
abrangente, em especial no sul 
da região”, disse o vice-presiden-
te de vendas da Nissan Europa, 
Guillaume Cartier. “Contudo, 

neste contexto, o desempenho da 
Nissan na Europa tem sido, este 
ano, até à data, extremamente 
encorajador e o nosso volume de 
vendas subiu cerca de 3,5% du-
rante os primeiros cinco meses”, 
acrescentou Cartier. “Tal deve-se 
à nossa vasta gama de modelos, a 
qual nos permite competir firme-
mente em muitos segmentos di-
ferentes, sendo que a nossa cres-
cente presença na Rússia – onde a 
procura permanece em alta – tem 
ajudado a equilibrar mercados 
com vendas em baixa”, rematou 
o vice-presidente de vendas da 
Nissan Europa.

Furgão elétrico a partir 
de 2013

Entretanto, a gama de comer-
ciais ligeiros da marca japonesa 
irá receber um novo estímulo 
no próximo ano fiscal quando 
o furgão e-NV200 100% elétri-
co começar a ser produzido em 
Barcelona. Baseado no existente 
NV200 com alimentação tradi-
cional, o qual também é fabrica-
do em Barcelona, o modelo irá 
realçar a aposta da Nissan no seg-
mento de veículos elétricos e con-
tribuir para o objetivo da empresa 

de se tornar o maior fabricante de 
comerciais ligeiros do mundo até 
2016, um dos pilares do plano a 
médio prazo Nissan Power 88. 
Em 2011, a marca atingiu um 
marco histórico ao vender mais 
de um milhão de veículos co-
merciais ligeiros. Espera-se que o 
novo modelo, que representa 100 
milhões de euros em investimen-
to, crie cerca de 700 novos postos 
de trabalho na fábrica e em toda 
a sua plataforma de fornecedores. 
Como única unidade de produ-

ção do e-NV200, Barcelona for-
necerá os mercados mundiais.

O e-NV200 ter uma autono-
mia similar à do Nissan Leaf com 
um único carregamento (cerca 
de 150 km) e um desempenho 
idêntico. “O e-NV200 represen-
ta uma verdadeira revolução no 
que diz respeito aos veículos co-
merciais e dá um destaque ainda 
maior à liderança da Nissan no 
segmento dos veículos elétricos”, 
disse Andy Palmer, vice-presiden-
te executivo da Nissan.

DESCIDA ACUMULADA NOS PRIMEIROS CINCO MESES VAI, NO ENTANTO, EM -43%

Quebra nas vendas abrandou em maio

A Renault não só segura a liderança como amplia a vantagem face à segunda classificada.

Portugueses 
não estão 
dispostos 
a renunciar 
ao veículo 
pessoal 

Somente pouco mais de um 
terço dos automobilistas portu-
gueses (34%) estariam, de acor-
do com a sexta edição do Cader-
no Automóvel do Observador 
Cetelem, dispostos a renunciar 
a um veículo pessoal, para pri-
vilegiar a utilização de um veí-
culo partilhado, de acordo com 
as suas necessidades, apesar do 
lançamento de novas soluções 
de mobilidade. Reunir num 
mesmo veículo várias pessoas 
que percorrem o mesmo trajeto, 
a fim de partilharem despesas de 
deslocação (o princípio da uti-
lização conjunta de viatura) ou 
ainda alugar um veículo quando, 
ocasionalmente, há necessidade 
de o fazer (o princípio da par-
tilha do veículo) são tendências 
que têm vindo a afirmar-se entre 
os utilizadores de automóveis.

No entanto, esta opção tem 
conquistado poucos adeptos na 
Europa. Apenas 36% estariam 
dispostos a prescindir de qual-
quer veículo pessoal e a tornar-
se somente um utilizador de um 
alugado sempre para partilhar 
quando necessário. Este com-
portamento é mais aceite em Itá-
lia (56%) e na Turquia (55%), 
do que no Reino Unido (27%), 
na Bélgica (24%) e na Alemanha 
(20%), os “campeões” na posse 
de automóvel próprio. 

“O veículo privado, tal como 
é utilizado hoje em dia, encon-
tra-se numa fase de profundas 
alterações. Já há alguns anos que 
se observa a separação entre a 
posse e a utilização do veículo 
pessoal. Na utilização conjunta 
ou de partilha de viatura, os au-
tomobilistas têm cada vez mais 
tendência em racionalizar as suas 
opções de mobilidade. No en-
tanto, continuam a ser compor-
tamentos com um crescimento 
modesto de ano para ano”, afir-
ma Diogo Basílio, responsável 
pelo Observador Cetelem em 
Portugal.

Nesta sexta edição do Cader-
no Automóvel do Observador 
Cetelem o perímetro do estudo 
foi alargado a dez países. Pela 
primeira vez, a Rússia e a Tur-
quia integraram o estudo, jun-
tando-se à Alemanha, Bélgica, 
Espanha, França, Itália, Polónia, 
Portugal e Reino Unido. As aná-
lises económicas e de marketing, 
bem como as previsões, foram 
efetuadas em colaboração com 
a sociedade de estudos e con-
sultoria BIPE (www.bipe.com). 
Os inquéritos no terreno foram 
conduzidos pela TNS Sofres, 
em setembro de 2011. Na tota-
lidade foram inquiridos seis mil 
europeus, representativos da po-
pulação total.
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Nissan aumenta quota de mercado na Europa

O NV200 elétrico (aqui na versão concept) vai começar a ser produzido em 
2013.

RENAULT CONFIRMA LIDERANÇA
JANEIR0 A MAIO

Unidades
% Var.

% no Mercado

 2012 2011 2012 2011

Renault 4.678 8.549 -45,3 10,98 11,44 

Volkswagen 4.210 7.089 -40,6 9,88 9,49 

Peugeot 3.739 6.512 -42,6 8,78 8,72 

BMW 2.769 3.610 -23,3 6,50 4,83 

Opel 2.703 5.599 -51,7 6,34 7,49 

Audi 2.619 3.115 -15,9 6,15 4,17 

Ford 2.472 5.215 -52,6 5,80 6,98 

Mercedes 2.218 2.973 -25,4 5,21 3,98 

Fiat 2.212 3.597 -38,5 5,19 4,81 

Citroën 2.188 4.620 -52,6 5,14 6,18 
Fonte: ACAP
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O subsídio de desemprego é um 
valor em dinheiro que é pago em 
cada mês a quem perdeu o empre-
go de forma involuntária, e que se 
encontre inscrito para emprego no 
centro de emprego. O subsídio de 
desemprego destina-se a compensar 
a perda das remunerações de traba-
lho. O subsídio de desemprego tem 
novas regras de atribuição a partir de 
1 de abril de 2012.
Quem tem direito ao 
subsídio de desemprego?
• Trabalhadores que tiveram um 
contrato de trabalho e que descon-
taram para a Segurança Social (ou 
que tenham o contrato suspenso 
por salários em atraso);
• Pensionistas de invalidez desem-
pregados que passem a ser conside-
rados aptos para o trabalho;
• Trabalhadores do serviço domésti-
co desde que:

Sejam contratados ao mês em re-
gime de tempo inteiro e tenham ce-
lebrado um acordo por escrito com 
o empregador para descontarem so-
bre o salário real;

O acordo tenha sido entregue no 
competente serviço de segurança 
social e se verifiquem as condições 
para ser considerada como base de 
incidência de contribuições a remu-
neração efetiva;
• Trabalhadores agrícolas, inscritos 
na Segurança Social a partir de 1 de 
janeiro de 2011;

• Trabalhadores agrícolas indife-
renciados, inscritos na Segurança 
Social até 31 de dezembro de 2010, 
desde que:

Sejam contratados sem termo e a 
tempo inteiro e tenham celebrado 
um acordo escrito com o seu empre-
gador, antes de terem completado 
60 anos de idade, para descontarem 
sobre o salário real;

O acordo tenha sido entregue no 
Centro Distrital de Segurança Social 
competente;

O valor do salário não seja inferior 
ao salário mínimo nacional;
• Trabalhadores nomeados para car-
gos de gestão desde que, à data da 
nomeação, pertencessem ao quadro 
da própria empresa como trabalha-
dores contratados há pelo menos 
um ano e enquadrados no regime 
geral de segurança social dos traba-
lhadores por conta de outrem;
• Trabalhadores contratados que, 
cumulativamente, são gerentes (só-
cios ou não) numa entidade sem 
fins lucrativos (ex: uma sociedade 
recreativa sem fins lucrativos), des-
de que não recebam pelo exercício 
dessas funções qualquer tipo de re-
muneração;
• Professores do ensino básico e se-
cundário;
• Trabalhadores do setor aduaneiro;
• Ex-militares em regime de contra-
to e em regime de voluntariado.

Quem não tem direito ao 

subsídio de desemprego?
• Trabalhadores independentes (a 

recibos verdes ou empresários em 
nome individual)

Nota: Os trabalhadores inde-
pendentes que prestem serviço 
maioritariamente a uma entidade 
contratante e da qual dependem 
economicamente, ou seja, desde que 
80% ou mais do valor total anual 
dos rendimentos da atividade inde-
pendente seja obtido dessa entidade, 
passam a ter apoio no desemprego a 
partir de 2013 desde que satisfaçam 
as condições de atribuição.
• Administradores, diretores e ge-
rentes de empresas (embora com 
exceções)

• Trabalhadores contratados e 
que sejam gerentes noutra empresa 
com fins lucrativos, onde exercem as 
funções de gerente, mesmo que não 
sejam remunerados pelo exercício 
dessa atividade;

• Trabalhadores no domicilio;
• Pensionistas de invalidez e ve-

lhice;
• Quem, à data do desemprego, já 

puder pedir a Pensão de Velhice.
Quais as condições 
necessárias para ter acesso 
ao subsídio de desemprego?
• Ser residente em Portugal;
• Se for estrangeiro, ter título válido 
de residência ou outra autorização 
que lhe permita ter um contrato de 
trabalho;

• Se for refugiado ou apátrida, ter 
um título válido de proteção tem-
porária;
• Ter tido um emprego com contra-
to de trabalho;
• Ter ficado desempregado por ra-
zões alheias à sua vontade (desem-
prego involuntário);
• Não estar a trabalhar [se trabalhar 
a tempo parcial como trabalhador 
por conta de outrem (TCO) ou 
como independente (TI), poderá 
ter direito ao subsídio de desempre-
go parcial desde que a retribuição 
do trabalho por conta de outrem ou 
o rendimento relevante da atividade 
independente seja inferior ao valor 
do subsídio de desemprego];
• Estar inscrito, à procura de em-
prego, no Centro de Emprego da 
área onde vive;
• Ter pedido o subsídio no prazo de 
90 dias a contar da data de desem-
prego (ver situações em que o prazo 
de 90 dias pode ser alargado);
• Cumprir o prazo de garantia.

Qual é o prazo de garantia?
Para ter direito ao subsídio de 

desemprego tem de ter trabalhado 
como contratado e descontado para 
a Segurança Social ou para outro re-
gime obrigatório de proteção social 
durante pelo menos 450 dias nos 
24 meses imediatamente anteriores 
à data em que ficou desempregado.

A partir de 1 de julho de 2012, 
para ter acesso ao subsídio de de-

semprego tem de ter trabalhado 
como contratado e descontado 
para a Segurança Social durante
pelo menos 360 dias, nos 24 meses
imediatamente anteriores à data em
que ficou desempregado. Este novo 
prazo de garantia só se aplica aos re-
querimentos apresentados a partir 
de 01-07-2012, ainda que o desem-
prego tenha ocorrido em data ante-
rior. Se tiver trabalhado menos dias,
pode ter direito ao Subsídio Social 
de Desemprego.
O que conta para o prazo de 
garantia?
• todos os dias que trabalhou como 
contratado;
• os dias que trabalhou no mês em
que foi despedido;
• os dias de férias a que tinha direito 
e que foram pagos mas que não fo-
ram gozados;
• os dias em que esteve a receber
subsídio da segurança social no
âmbito da proteção na doença e 
na parentalidade, com exceção dos 
subsídios sociais parentais;
• os dias que trabalhou num país da 
União Europeia ou Suíça;
• os dias que trabalhou, na Islândia, 
Noruega ou Listenstaina; 
• os dias que trabalhou em paí-
ses com os quais Portugal tenha
acordos de segurança social, que 
permitam contabilizar o período
de descontos nesses países para ter 
acesso ao subsídio de desempre-

O subsídio de desemprego
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go português (terá de apresentar o 
formulário respeitante a cada país 
preenchido pela segurança social do 
país onde trabalhou);
• até 120 dias em que esteve receber 
um subsídio da Segurança Social de 
doença ou maternidade que tenha 
determinado o registo de remune-
rações por equivalência, se for traba-
lhador doméstico ou agrícola.

Até quando se pode pedir?
Até 90 dias depois da data do de-

semprego; no entanto, apenas tem 
direito a receber a partir da data de 
entrega do pedido. Se entregar o re-
querimento após o prazo de 90 dias, 
os dias correspondentes ao atraso 
serão descontados no período de 
concessão das prestações de desem-
prego.

A contagem dos 90 dias fica sus-
pensa enquanto o trabalhador estiver 
numa destas situações:
• Baixa por doença (se a baixa se 
prolongar por mais de 30 dias, tem 
de ser comunicada à Segurança So-
cial e confirmada pelo Sistema de 
Verificação de Incapacidades; caso 
contrário, retoma-se a contagem 
dos 90 dias do prazo a partir do 31.º 
dia de doença);
• A receber subsídio por risco clíni-
co durante a gravidez, subsídio por 
interrupção da gravidez, subsídio 
parental (subsídio parental inicial, 
subsídio parental inicial exclusivo 
do pai, subsídio parental inicial ex-
clusivo da mãe e subsídio parental 
inicial a gozar por um progenitor 
em caso de impossibilidade do ou-
tro) e subsídio por adoção;
• A desempenhar funções de mani-
festo interesse público;
• Detido em estabelecimento pri-
sional e outras medidas de coação 
privativas da liberdade;
• À espera que a Autoridade para 

as Condições de Trabalho (antiga 
Inspeção-Geral do Trabalho) passe 
a declaração de situação de desem-
prego (quando a entidade emprega-
dora se recusa ou não pode fazê-lo).

Quanto se recebe?
Recebe 65% da remuneração de 

referência. Ver exceções em Valor 
mínimo e máximo.

Se for ex-pensionista de invalidez 
considerado apto para o trabalho, 
recebe � 335,38 por mês (se viver so-
zinho) ou � 419,22 por mês (se viver 
com familiares). Se este valor ultra-
passar o valor da pensão de invalidez 
que estava a receber antes, recebe 
apenas o valor da pensão.

O montante mensal do subsídio 
de desemprego não pode, em qual-
quer caso, ser superior ao valor líqui-
do da remuneração de referência que 
serviu de base de cálculo ao subsídio 
de desemprego.

O valor mensal do subsídio de 
desemprego não pode ser superior a 
duas vezes e meia do valor do IAS (� 
1.048,05). Este limite máximo só se 
aplica aos os subsídios requeridos a 
partir de 01-04-2012.

O valor mensal do subsídio de 
desemprego não pode ser superior a 
75% da remuneração líquida de re-
ferência que serviu de base de cálculo 
ao subsídio de desemprego.

No caso dos ex-pensionistas de in-
validez, o valor máximo do subsídio 
de desemprego é o valor da pensão 
de invalidez que estavam a receber.

O valor do subsídio de desempre-
go não pode ser inferior ao IAS.

Porém, nos casos em que 75% do 
valor líquido da remuneração de re-
ferência seja inferior ao IAS, o valor 
do subsídio de desemprego é igual 
ao menor dos seguintes valores: IAS 
ou valor líquido da remuneração de 
referência.

Majoração do montante 
do subsídio de desemprego:
a) Nos casos em que no mesmo 
agregado familiar ambos os cônju-
ges ou pessoas que vivam em união 
de facto se encontram a receber 
prestações de desemprego e tenham 
filhos ou equiparados a cargo titu-
lares de abono de família (incluin-
do o escalão 4) ou caso não sejam 
titulares de abono mas cumpram 
os requisitos para serem titulares, 
o montante do subsídio de desem-
prego é majorado em 10% do seu 
montante para cada titular da pres-
tação;
b) Tratando-se de um agregado mo-
noparental, o montante do subsí-
dio de desemprego é majorado em 
10% se o titular das prestações de 
desemprego for o único adulto a 
viver com a(s) criança(s) titular(es) 
de abono de família e desde que não 
receba pensão de alimentos decreta-
da ou aprovada pelo tribunal.

Beneficiam da majoração do sub-
sídio de desemprego todos os benefi-
ciários que em 1 de abril de 2012 já 
tenham requerido ou se encontrem 
a receber subsídio de desemprego e 
todos os que requeiram o subsídio 
de desemprego até 31-12-2012.

Esta medida estará em vigor até 
31/12/2012.
Redução do montante 
do subsídio de desemprego:

Ao fim de 180 dias seguidos de 
concessão, o valor diário do subsídio 
de desemprego é reduzido em 10%. 
Esta redução só se aplica aos subsí-
dios requeridos a partir do dia 1 de 
abril de 2012.
Durante quanto tempo 
se recebe?

Depende da idade que tiver e do 
número de meses com descontos 
para a Segurança Social, desde a úl-

tima vez que esteve desempregado 
com direito a subsídio.

Para a contagem dos meses com 
descontos conta, além do tempo 
que trabalhou com contrato ou a 

recibos verdes, o tempo em que es-
teve a receber subsídio de doença 
ou subsídios no âmbito da proteção 
na parentalidade, concedidos após 
o fim do período de concessão das 
prestações devidas pela última situ-
ação de desemprego. Não conta o 
tempo que esteve a receber subsídio 
de desemprego.

Os beneficiários que, em 31 de 
março de 2012, já têm garantido, 
nos termos do quadro seguinte, de-
terminado período de concessão do 
subsídio, tendo em conta a idade e o 
período de descontos naquela data, 
mantêm esse período de concessão 
do subsídio na primeira situação 
de desemprego subsidiado ocorrida 
após 01-04-2012:

 Os beneficiários que fiquem de-
sempregados a partir de 01-04-2012 

e que, em 31-03-2012, não tinham 
prazo de garantia para aceder ao sub-
sídio de desemprego, os períodos de 
duração do subsídio são os referidos 
no quadro seguinte:

 Nota: Um beneficiário que esteja 
a receber, subsídio de desemprego, se 
for trabalhar no decurso dos primei-
ros seis meses de atribuição daquele 
subsídio, o período de registo de sa-
lários que contou para atribuição do 
subsídio de desemprego que estava a 
receber, também conta para a deter-
minação do período de concessão e 
acréscimos numa posterior situação 
de desemprego, mas não conta para 
prazo de garantia.
A partir de quando se tem 
direito a receber?

Desde o dia em que pede o sub-
sídio.

No caso dos ex-pensionistas de 
invalidez, a partir do dia 1 do mês 
seguinte àquele em que lhe foi co-
municada a decisão de aptidão para 
o trabalho.

Idade do beneficiário nº de meses com 
descontos para a SS

Durante quanto tempo recebe
Nº de dias Acréscimo

Menos de 30 anos
24 ou menos 270 -
Mais de 24 360 +30 dias por cada 5 anos com regis-

to de remunerações
Igual ou superior a 30 anos 
e inferior a 40 ans

48 ou menos 360 -
Mais de 48 540 +30 dias por cada 5 anos com regis-

to de remunerações
Igual ou superior a 40 anos 
e inferior a 45 anos

60 ou menos 540 -
Mais de 60 720 +30 dias por cada 5 anos com regis-

to de remunerações

Mais de 45 anos
72 ou menos 720 -
Mais de 72 900 +30 dias por cada 5 anos com regis-

to de remunerações

Idade 
do beneficiário

nº de meses com 
descontos para a SS

Durante quanto tempo recebe
Nº de dias Acréscimo

Menos de 30 
anos

Menos de 15 150
+30 dias por cada 5 anos com 

registo de remunerações nos últimos 
20 anos

Igual ou superior a 15 e 
inferior a 24 210

Igual ou superior a 24 330

Igual ou superior 
a 30 anos e infe-

rior a 40 anos

Menos de 15 180 +30 dias por cada 5 anos com 
registo de remunerações nos últimos 

20 anos

Igual ou superior a 15 e 
inferior a 24 330

Igual ou superior a 24 420
Igual ou superior 
a 40 anos e infe-

rior a 50 anos

Menos de 15 210 +30 dias por cada 5 anos com 
registo de remunerações nos últimos 

20 anos

Igual ou superior a 15 e 
inferior a 24 360

Igual ou superior a 24 540

Mais de 50 anos
Menos de 15 270 +30 dias por cada 5 anos com 

registo de remunerações nos últimos 
20 anos

Igual ou superior a 15 e 
inferior a 24 450

Igual ou superior a 24 540
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Na compra e venda de um bem, por 
exemplo um veículo automóvel novo 
ou usado, este beneficia de uma garan-
tia, devendo o comerciante de automó-
vel garantir que o bem está conforme ao 
contrato de compra e venda celebrado.

A garantia legal e contratual e garan-
tia da reparação regem-se pelo Decreto-
Lei nº 67/2003, de 8 de abril, com as 
alterações que lhe foram introduzidas 
pelo Decreto-Lei nº 84/2008, de 21 de 
maio.

Sempre que um consumidor compra 
um veículo a um comerciante de auto-
móveis, a lei atribui-lhe direitos, que 
devem ser assegurados pelo vendedor 
do veículo e que se consubstanciam no 
que se designa por garantia legal. Assim, 
“o vendedor tem o dever de entregar ao 
consumidor bens que sejam conformes 
com o contrato de compra e venda”

A lei presume que os bens não estão 
conformes com o contrato de compra e 
venda, nomeadamente se:

a) não estão “conformes com a des-
crição que deles é feita pelo vendedor”;

b) não serem adequados ao uso es-
pecífico para o qual o consumidor os 
destine e do qual tenha informado ao 
vendedor;  

c) não forem “adequados às utiliza-
ções habitualmente dadas aos bens do 
mesmo tipo”;

d) “não apresentarem as qualidades 
e o desempenho habituais nos bens do 
mesmo tipo e que o consumidor pode 
razoavelmente esperar, atendendo à 
natureza do bem e, eventualmente, às 
declarações públicas sobre as suas carac-
terísticas concretas feitas pelo vendedor, 
pelo produtor ou pelo seu representan-
te, nomeadamente na publicidade ou 
na rotulagem”.

Caso o veículo apresente defeitos, a 
lei atribui ao consumidor o direito a 
que o bem seja reposto em conformi-
dade com o contrato, sem quaisquer 
encargos. Pelo que o veículo pode ser 
sujeito a reparação ou substituição, 
ou pode ainda ser reduzido adequada-
mente o preço ou resolvido o contrato. 
E embora o comprador possa escolher 
qualquer destes meios para a resolução 
do problema, o meio escolhido deve ser 
proporcional ao problema a resolver.

 Aos mencionados direitos acresce o 
direito à indemnização pelos prejuízos 
patrimoniais e morais.

 Porém, estes direitos devem ser exer-
cidos em determinados prazos:

• o consumidor deve denunciar ao 
vendedor os defeitos, num prazo de 2 
meses, a contar da data em que os tenha 
detetado.

• após o consumidor efetuar a de-
núncia, os direitos que lhe são atribu-

ídos devem ser exercidos no prazo de 
2 anos a contar dessa data. Este prazo 
suspende-se durante o período em que 
o comprador estiver privado do uso dos 
bens com o objetivo de realização das 
operações de reparação ou substituição, 
bem como durante o período em que 
durar a tentativa de resolução extrajudi-
cial do conflito de consumo que opõe o 
consumidor ao vendedor.

• consideram-se abrangidos na ga-
rantia todos os defeitos que se manifes-
tarem dentro de um prazo de 2 anos a 
contar da entrega do veículo. Este prazo 
pode ser reduzido a um ano, no caso de 
veículos usados, desde que exista acordo 
entre as partes. 

• O prazo de garantia suspende-se a 
partir da data da denúncia dos defeitos, 
durante o período em que o consumi-
dor estiver privado do uso dos bens.

Quanto à garantia contratual, decor-
re da vontade das partes e, sem excluir 
a garantia legal, transfere parcialmente 
a responsabilidade do vendedor para 
outra entidade. São garantias prestadas 
por empresas, cujas condições são, ha-
bitualmente, apresentadas em «livro» 
entregue ao comprador no ato da venda 
e que devem obrigatoriamente ser re-
duzidas a escrito ou entregues em qual-
quer outro suporte duradouro a que 
aquele tenha acesso.

As garantias contratuais são válidas 
nos exatos termos acordados entre as 
partes, ou seja, podem ser estabelecidos 
limites, a título de exemplo, temporais, 
diferentes dos admitidos pela lei para a 
garantia legal, ou exclusões. 

Sucede com frequência que, da com-
pra e venda de um veículo decorre a 
existência, em simultâneo, de uma ga-
rantia legal, assegurada obrigatoriamen-
te pelo vendedor, e uma garantia con-
tratual, assegurada por uma empresa de 
garantias, ou pelo próprio fabricante do 
veículo.

Assim importa referir que 
• a existência de uma garantia não ex-

clui a validade da outra;
• a abrangência da garantia legal é, 

normalmente, mais ampla do que a ga-
rantia contratual, porque apenas pode 
ser limitada ou restringida na exata me-
dida em que a lei o permite. 

Assim, sempre que o veículo tenha al-
gum problema, deve o comprador dar 
conhecimento, em simultâneo, ao ven-
dedor, que responde nos termos da lei, 
e à entidade que responde pela garan-
tia contratual, nos termos do contrato. 
Sempre que não beneficiar da garantia 
contratual, pode acionar a garantia le-
gal, embora tenha de informar o ven-
dedor da existência dos defeitos até 2 
meses após o seu conhecimento.

A garantia legal e a garantia contratual

sexta-feira, 22 de junho 2012VIII
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FINANÇAS

Portaria nº 150-A/2012. D.R. nº 96, 
Suplemento, Série I de 2012-05-17
Define os procedimentos necessários à exe-
cução da Lei nº 63-A/2008, de 24 de no-
vembro, no âmbito de operações de capitali-
zação de instituições de crédito com recurso 
a investimento público.

Decreto-Lei nº 107/2012. D.R. nº 97, 
Série I de 2012-05-18
Regula o dever de informação e a emissão de 
parecer prévio relativos à aquisição de bens 
e à prestação de serviços no domínio das 
tecnologias de informação e comunicação.

Decreto-Lei nº 111/2012. D.R. nº 
100, Série I de 2012-05-23
Disciplina a intervenção do Estado na de-
finição, conceção, preparação, concurso, 
adjudicação, alteração, fiscalização e acom-
panhamento global das parcerias público-
privadas e cria a Unidade Técnica de Acom-
panhamento de Projetos.

Portaria nº 176/2012. D.R. nº 106, 
Série I de 2012-05-31
Aprova a terceira alteração à Portaria nº 
1098/2008, de 30 de setembro, que aprova 
as taxas relativas a atos e serviços prestados 
no âmbito da propriedade industrial e revoga 
a Portaria nº 418/98, de 21 de julho.

AMBIENTE

Decreto Legislativo Regional nº 
24/2012/A. D.R. nº 107, Série I de 
2012-06-01
Aprova as normas que regulamentam a ges-
tão de fluxos específicos de resíduos.

RODOVIÁRIA & TRANSPORTES

Portaria nº 142-A/2012. D.R. nº 94, 
Suplemento, Série I de 2012-05-15

Terceira alteração à Portaria nº 1147/2001, 
de 28 de setembro, que aprova o Regula-
mento do Transporte de Doentes.

Decreto Legislativo Regional nº 
25/2012/A. D.R. nº 107, Série I de 
2012-06-01
Primeira alteração ao Decreto Legislativo 
Regional nº 7/2010/A, de 5 de março, que 
estabelece o regime jurídico aplicável ao 
transporte rodoviário de mercadorias por 
conta de outrem efetuado na Região Autó-
noma dos Açores por meio de veículos com 
peso bruto igual ou superior a 2500 kg.

Declaração de Retificação nº 27-
A/2012. D.R. nº 107, Suplemento, 
Série I de 2012-06-01
Retifica a Portaria nº 142-B/2012, de 15 
de maio, do Ministério da Saúde, que defi-
ne as condições em que o Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) assegura os encargos com o 
transporte não urgente de doentes que seja 
instrumental à realização das prestações de 
saúde, publicada no Diário da República, 1.ª 
série, nº 94, 1º suplemento, de 15 de maio 
de 2012.

Portaria nº 178-B/2012. D.R. nº 
107, Suplemento, Série I de 2012-
06-01
Primeira alteração à Portaria nº 142-B/2012, 
de 15 de maio, que define as condições em 
que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) as-
segura os encargos com o transporte não 
urgente de doentes que seja instrumental à 
realização das prestações de saúde.

TRABALHO & SEGURANÇA 
SOCIAL

Decreto-Lei nº 117/2012. D.R. nº 
109, Série I de 2012-06-05
Regula a organização do tempo de trabalho 
de condutores independentes em atividades 
de transporte rodoviário, transpondo a Dire-
tiva nº 2002/15/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 11 de março de 2002.

Resolução do Conselho de 

Ministros nº 51-A/2012. D.R. nº 114, 
Suplemento, Série I de 2012-06-14
Aprova o Plano Estratégico de Iniciativas 
de Promoção de Empregabilidade Jovem 
e Apoio às Pequenas e Médias Empresas - 
«Impulso Jovem».

Portaria nº 190/2012. D.R. nº 115, 
Série I de 2012-06-15
Fixa o valor mínimo do seguro obrigatório 
de responsabilidade civil a celebrar pelas 
entidades inspetoras das redes, ramais de 
distribuição e instalações de gás e revoga a 
Portaria nº 138/2011, de 5 de abril.

Decreto-Lei nº 116/2012. D.R. nº 
104, Série I de 2012-05-29
Estabelece o regime jurídico do acesso ao 
mercado e do exercício de direitos de tráfego 
no transporte aéreo regular extracomunitário.

ECONOMIA

Decreto Regulamentar nº 42/2012. 
D.R. nº 99, Série I de 2012-05-22
Aprova a orgânica da Direção-Geral das Ati-
vidades Económicas.

Decreto-Lei nº 112/2012. D.R. nº 
100, Série I de 2012-05-23
Altera os limites legais de participação no 
capital social do operador da Rede Nacional 
de Transporte de Eletricidade, no capital so-
cial das empresas concessionárias da Rede 
Nacional de Transporte, Infraestruturas de 
Armazenamento e Terminais de GNL e no 
capital social do operador da Rede Nacional 
de Transporte de Gás Natural.

Portaria nº 181/2012. D.R. nº 111, 
Série I de 2012-06-08
Aprova o Regulamento de Armazenamento 
Subterrâneo de Gás Natural e revoga a Por-
taria nº 1025/98, de 12 de dezembro.

JURISPRUDÊNCIA

Acórdão do Tribunal 
Constitucional nº 187/2012. D.R. 

nº 97, Série I de 2012-05-18
Declara a ilegalidade, com força obrigatória 
geral, da norma constante do artigo 27º do 
Decreto Legislativo Regional nº 6/2011/A, 
de 10 de março (regime jurídico das far-
mácias de oficina na Região Autónoma dos 
Açores), por violação do artigo 59º, nº 2, alí-
nea e), do Estatuto Político-Administrativo 
da Região Autónoma dos Açores.

Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça nº 4/2012. D.R. nº 98, 
Série I de 2012-05-21
O prazo de seis meses para o exercício do 
direito de queixa, nos termos do artigo 115º, 
nº 1, do Código Penal, termina às 24 horas 
do dia que corresponda, no 6º mês seguinte, 
ao dia em que o titular desse direito tiver 
tido conhecimento do facto e dos seus auto-
res; mas, se nesse último mês não existir dia 
correspondente, o prazo finda às 24 horas 
do último dia desse mês.

Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça nº 5/2012. D.R. nº 98, 
Série I de 2012-05-21
O Ministério Público, em processo penal, 
pode praticar ato processual nos três dias 
úteis seguintes ao termo do respetivo pra-
zo, ao abrigo do disposto no artigo 145º, nº 
5, do Código de Processo Civil, sem pagar 
multa ou emitir declaração a manifestar a 
intenção de praticar o ato naquele prazo.

Acórdão do Tribunal 
Constitucional nº 229/2012. D.R. 
nº 100, Série I de 2012-05-23
Declara a inconstitucionalidade, com força 
obrigatória geral, da norma constante da 
parte final do nº 1 do artigo 51º do Regula-
mento de Disciplina Militar, aprovado pela 
Lei Orgânica nº 2/2009, de 22 de julho, na 
medida em que prevê que o cumprimento 
da pena de prisão disciplinar tenha lugar 
logo após ter sido negado provimento ao 
recurso hierárquico apresentado, sem que 
seja garantida, no Regulamento de Disci-
plina Militar, a possibilidade de impug-
nação junto do tribunal competente, em 
tempo útil.



A partir de julho de 2012 
todos os pneus dos veículos 
ligeiros de passageiros e dos 
veículos comerciais ligeiros e 
pesados produzidos na União 
Europeia vão passar a ser dis-
ponibilizados no mercado 
com um rótulo de informa-
ções referentes a parâmetros 
como a sua eficiência energé-
tica, a sua aderência em piso 
molhado e o valor de emissão 
de ruído de rolamento. O 
sistema proposto e aprovado 
em plenário, através do regu-
lamento CE Nº 1222/2009, 
apresenta-se muito semelhan-
te ao atualmente utilizado pe-
los eletrodomésticos.

Devido principalmente à 
sua resistência ao rolamen-
to, os pneus são responsáveis 
por cerca de 20% a 30% do 
consumo de combustível dos 
veículos. A redução desta re-
sistência ao rolamento pode 
contribuir de uma forma 
significativa para a eficiência 
energética dos transportes ro-
doviários, bem como para a 
redução das emissões poluen-
tes devido à redução do con-
sumo de combustível. A re-
dução da emissão do ruído de 
rolamento visa reduzir o ruído 
de tráfego, visto que, além 
de incomodativo, tem efeitos 
prejudiciais para a saúde. 

A utilização de um rótulo 
normalizado para a prestação 

de informações sobre os parâ-
metros dos pneus é suscetível 
de influenciar as decisões de 
compra dos utilizadores fi-
nais no sentido de adquirirem 
pneus mais seguros, mais si-
lenciosos e mais eficientes em 
termos energéticos.

O novo rótulo de eficiência 
dos pneus possui sete classes, 
de «A» a «G», sendo a classe 
«A» de cor verde, a mais efi-
ciente, e a classe «G» de cor 
vermelha, a menos eficiente. 
Ao lado desta informação, o 
consumidor encontra outra 
coluna também com sete clas-
ses, de «A» a «G», que classi-
fica a aderência do pneu ao 
piso em condições molhadas, 
desta vez sem cores. Por fim, 
em baixo, consta o nível de ru-
ído, em decibéis, que o pneu 
produz.

Este novo regulamento cria 
obrigações aos distribuidores 
de garantirem que, no ponto 
de venda, os pneus ostentem 
em local claramente visível 
o autocolante relativo à efi-
ciência energética de forma 
a informar os consumidores 
acerca desta antes de efetua-
rem a compra, além de criar 
a obrigação de declarar nas 
faturas entregues ao utilizador 
final no momento da compra 
ou juntamente com estas, a 
classe de eficiência energética, 
o valor medido do ruído exte-

rior de rolamento e, se for o 
caso, a classe de aderência em 
pavimento molhado. 

O novo sistema de rotula-
gem de pneus aplica-se aos 
pneus das classes C1, C2 e 
C3.

O sistema de rotulagem 
“sensibilizará também os con-
sumidores para as diferenças 
significativas (quer no plano 
ambiental, quer no plano eco-
nómico) existentes entre os 
vários tipos de pneus — no 
caso dos automóveis ligeiros 
de passageiros, essa diferença 
pode atualmente atingir os 
10% de combustível consu-
mido pelos pneus de melhor e 
de pior rendimento”. 

Um estudo de impacto 
identificou um potencial de 
poupança de 0,56 a 1,51 mi-
lhões de toneladas de combus-
tível por ano. Este número é o 
equivalente à retirada de meio 
milhão a 1,3 milhões de auto-
móveis ligeiros de passageiros 
das estradas da UE.

A área da Segurança e Higiene no Tra-
balho tem por objetivo a identificação, 
avaliação e o controlo das condições de 
trabalho e da atividade profissional.

A avaliação de riscos é o processo de 
avaliação dos riscos para a segurança e 
a saúde dos trabalhadores decorrentes 
de perigos no local de trabalho. É, pois, 
uma análise sistemática de todos os as-
petos do trabalho, que identifica aquilo 
que é suscetível de causar lesões ou da-
nos; a possibilidade de os perigos serem 
eliminados e, se tal não for o caso e as 
medidas de prevenção ou proteção que 
existem, ou deveriam existir para con-
trolar os riscos.
Como avaliar os riscos

Os princípios orientadores que devem 
ser tidos em consideração no processo 
de avaliação de riscos podem ser dividi-
dos em cinco etapas.

Etapa 1 — Identificação dos perigos e 
das pessoas em risco

Análise dos aspetos do trabalho que 
podem causar danos e identificação dos 
trabalhadores que podem estar expostos 
ao perigo.

Etapa 2 — Avaliação dos riscos
Apreciação dos riscos existentes (gra-

vidade e probabilidade dos mesmos, 
etc.) e classificação desses riscos por or-
dem de importância. É essencial definir 
a prioridade do trabalho a realizar para 
eliminar ou evitar os riscos.

Etapa 3 — Decisão sobre medidas 
preventivas

Identificação das medidas adequadas 
de eliminação ou controlo dos riscos.

Etapa 4 — Adoção de medidas

Aplicação das medidas preventivas e 
de proteção, através da elaboração de 
um plano de prioridades (provavelmente 
não será possível resolver imediatamen-
te todos os problemas) e especificando 
a quem compete fazer o quê e quando, 
prazos de execução das tarefas e meios 
afetados à aplicação das medidas.

Etapa 5 — Acompanhamento e revisão
A avaliação deve ser revista a inter-

valos regulares, para assegurar que se 
mantenha atualizada. Deve ainda ser 
revista sempre que se verifiquem na or-
ganização mudanças relevantes, ou na 
sequência dos resultados de uma inves-
tigação sobre um acidente ou um «quase 
acidente».

O empregador tem o dever de garan-
tir a segurança e a saúde dos trabalha-
dores em todos os aspetos relacionados 
com o trabalho. Deve organizar a avalia-
ção de riscos e selecionar a ou as pessoas 
que efetuarão a avaliação garantindo que 
sejam competentes. As pessoas responsá-
veis poderão ser nomeadamente: o em-
pregador; trabalhadores designados pelo 
empregador ou técnicos de segurança e 
serviços externos caso não exista pessoal 
competente no local de trabalho.

Existem numerosos recursos que po-
dem prestar apoio às empresas na reali-
zação da avaliação de riscos. A escolha 
do método dependerá das condições 
existentes no local de trabalho, tais 
como o número de trabalhadores, o tipo 
de atividades laborais e de equipamentos 
de trabalho, as características específicas 
do local de trabalho e os riscos especí-
ficos.
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A aplicação de películas nos vi-
dros é talvez a modificação com 
mais aderentes no mundo auto-
móvel.

As películas de controlo solar 
para vidros automóveis oferecem 
elegância, privacidade, conforto 
ao ambiente interior, eficiência na 
proteção de materiais interiores, 
bem como controlo solar, sendo 
que este último é o fator mais so-
licitado, prevenindo assim o apare-
cimento de doenças de pele.

O Decreto-Lei n.º 40/2003, 
de 11 de março, alterado e re-
publicado pelo Decreto-Lei n.º 
392/2007, de 27 de dezembro, 
aprova o Regulamento Relativo 
aos Vidros de Segurança e aos Ma-
teriais para Vidros dos Automóveis 
e seus Reboques.

Este diploma estabelece as con-
dições para a aplicação de películas 
coloridas nos vidros dos automó-
veis, estabelecendo igualmente as 
regras de instalação de películas 
plásticas coloridas não homologa-
das, conjuntamente com os vidros. 
Estas últimas devem ser aplicadas 
no lado interior de vidros homolo-
gados, em todas as janelas de auto-
móveis das categorias M1 (Veícu-
los projetados e construídos para o 
transporte de passageiros, que não 
tenham mais que oito assentos, 
além do assento do motorista) e 

N1 (Veículos projetados e cons-
truídos para o transporte de cargas 
e que contenham uma massa má-
xima não superior a 3,5 t).

O Conselho Diretivo do Institu-
to da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, I.P. (IMTT, I.P), pelo 
Decreto-Lei n.º 392/2007, de 27 de 
dezembro, deliberou, entre outros:

A concessão de uma homologa-
ção nacional bem como a corres-
pondente marcação devem obede-
cer ao seguinte:

a)   Por cada modelo de película 
homologado, o IMTT emite um 
certificado de homologação, do 
modelo constante do anexo I à 
presente deliberação;

b)   As películas correspondentes 
a um modelo homologado devem 
apresentar uma marca de homo-
logação constituída por grupos de 
carateres separados por traços, sen-
do formada pelas iniciais IMTT 
– PL, o número de homologação 
atribuído pelo Instituto da Mobi-
lidade e dos Transportes Terrestres, 
I.P., formado por 5 dígitos, segui-
do de dois dígitos que correspon-
dem a eventuais extensões, como a 
seguir se exemplifica:

IMTT – PL – xxxxx - xx
c) A cada pedido de homologa-

ção nacional de modelo de pelícu-
la plástica colorida devidamente 
instruído, o IMTT atribui, a título 

condicional, um número de ho-
mologação nacional, convertendo-
se este em definitivo logo que seja 
rececionada no IMTT uma amos-
tra de película plástica colorida, de 
produção corrente com a marca de 
homologação previamente atribu-
ída.

A homologação nacional, con-
cedida para um modelo de pelí-
cula plástica colorida, obedecendo 
aos requisitos fixados na presente 
deliberação, é válida por um perí-
odo de 5 anos a partir da data de 
emissão do respetivo certificado de 
homologação nacional de modelo.

As homologações válidas, e res-
petivas marcas, concedidas por ou-
tros estados membros são conside-
radas equivalentes à homologação 
nacional.

Marca de homologação (Artigo 
21.º)

1 - As películas devem conter 
marca de homologação, a defi-
nir por despacho do presidente 
do Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes Terrestres, I. P.

2 - A marca referida no número 
anterior deve ser claramente legível 
e indelével quando a película esteja 
afixada no vidro.

3 - As marcas de homologação 
concedidas por outros Estados 
membros constituem prova sufi-
ciente da homologação válida de 

um tipo de película noutro Estado 
membro, reconhecida como equi-
valente à homologação nacional.

Especificações de instalação (Ar-
tigo 22.º)

1 - As películas não podem ser 
afixadas em vidros de veículos que 
estejam marcados como ‘saída de 
emergência’, ou qualquer outra 
marca de significado equivalente.

2 - A afixação de película no 
vidro à retaguarda do veículo im-
plica, para todos os veículos em 
utilização, a obrigatoriedade de 
instalação de dois espelhos retro-
visores exteriores, um à esquerda 
e outro à direita do condutor, ho-
mologados nos termos do Regu-
lamento Relativo à Homologação 
de Dispositivos para Visão Indi-
reta e de Veículos Equipados com 
Estes Dispositivos, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 215/2004, de 25 
de agosto, com a última redação 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 
191/2005, de 7 de novembro.

Controlo das condições de visi-
bilidade (Artigo 23.º)

As condições de visibilidade em 
que permanecem as películas de-
vem ser objeto de comprovação 
nas inspeções técnicas periódicas, 
nomeadamente a verificação da 
existência de bolhas de ar ou o 
descolar da película do vidro, que 
comprometam as condições de vi-

sibilidade do condutor. 
Fator de transmissão (Artigo 

24.º)  
O fator de transmissão regular 

das amostras de vidro, com pelícu-
la colorida afixada do lado interior, 
medido de fora para dentro, não 
deve ser:

a) Inferior a 75 % para os para 
-brisas;

b) Inferior a 70 %, no caso de 
vidros não destinados

a para -brisas, à frente do pilar B.
Averbamento (Artigo 25.º)
1 - A afixação de películas nos 

vidros é considerada como uma 
transformação das características 
do veículo.

2 - A circulação de veículos com 
afixação de películas nos vidros 
fica condicionada à aprovação do 
veículo em inspeção extraordinária 
a realizar num centro de inspeção 
técnica de veículos (CITV) da ca-
tegoria B.

3 - Os veículos que tenham pelí-
culas afixadas nos vidros devem ter 
essa indicação expressa no certifi-
cado de matrícula.»

Até à data, o IMTT, I.P informa 
que foram consideradas equiva-
lentes à homologação nacional, as 
marcas constantes apresentadas na 
listagem de películas com homolo-
gação reconhecida, disponível no 
site do IMTT; I.P (www.imtt.pt).

Aplicação de películas nos vidros de automóveis

Novo sistema de rotulagem de pneus 

incentiva uma escolha mais eficiente
Avaliação de riscos – funções 
e responsabilidades
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OBRIGATORIEDADE LEGAL

  FORMAÇÃO  EM SEGURANÇA, 
HIGIENE E 

SAÚDE NO TRABALHO

De acordo com os nºs 1 e 6 do artigo 20º, 
da Lei nº. 102/2009 de 10 de setembro, o tra-
balhador deve receber uma formação adequada 
no domínio da segurança e saúde no traba-
lho, tendo em atenção o posto de trabalho e o 
exercício de atividades de risco elevado (nº.1). 
Constitui contraordenação grave a violação do 
disposto no nº. 1 (nº. 6).

Assim, todos os trabalhadores duma empresa 
são obrigados legalmente a terem formação na 
área de Segurança, Higiene e Saúde no Traba-
lho.

Para mais informações, contacte 
o Departamento de Formação 

Profissional da ARAN 

OBRIGATORIEDADE LEGAL

Curso de Atestação de Técnicos para Intervenções 
em Sistemas de Ar Condicionado Instalados em Veículos a 

Motor
 
 De acordo com o Decreto-Lei nº 56/2011 e Regulamento (CE) nº 307/2008, só 

podem proceder a intervenções em sistemas de ar condicionado, que contêm gases flu-
orados com efeito de estufa, instalados em veículos a motor, os técnicos detentores do 
atestado de formação, obtido por frequência de curso realizado em entidades reconheci-
das como Organismos de Atestação pela Agência Portuguesa do Ambiente.

A criação de organismos de atestação, prevista na lei, levou ao aparecimento de enti-
dades com oferta formativa nesta área, como é o caso do CEPRA – Centro de Formação 
Profissional da Reparação Automóvel.

 O curso para obtenção de Atestado de Formação de técnico para intervenções em 
sistemas de ar condicionado instalados em veículos a motor, que contenham gases fluora-
dos com efeito de estufa, tem duração de 25 horas e o atestado de formação obtido após 
frequência com aproveitamento do curso do CEPRA tem validade de 7 anos.  

Para mais informações, contacte o Departamento de Formação 
Profissional da ARAN.  

FORMAÇÃO À  MEDIDA 
DA SUA EMPRESA

Aposte em si! 
Aposte na sua empresa!

Lembre-se da obrigatoriedade legal de 35 
horas anuais por funcionário que tem que 

cumprir. 
CONTACTE A ARAN

A ARAN – Associação Nacional do Ramo Automóvel in-
forma que se encontra disponível para se deslocar às instala-
ções dos seus associados aos sábados e durante a semana em 
horário pós-laboral para ministrar formação, desde que sejam 
formadas pelo menos turmas de 10 formandos. As ações po-
dem também ser dadas nas instalações da ARAN.

Os principais cursos disponíveis são: Gestão Oficinal; Ges-
tão Ambiental no Setor Automóvel; Implementação do Sis-
tema de Gestão da Qualidade ISO9001l; Imagem e Comu-
nicação – Marketing de Empresa; Inglês (Inicial; Intermédio; 
Comercial); Estratégias de Vendas; Condução Defensiva, 
Económica e Ambiental; Atendimento de Excelência; Gestão 
do Tempo; Assertividade na Empresa; Gestão de Conflitos 
/ Motivação Empresarial; Regras para o Exer- cício da 
Atividade de Pronto Socorro…

Os associados interessados devem con-
tactar o Departamento de Recursos Hu-
manos e Formação Profissional da ARAN.

sexta-feira, 22 de junho 2012X
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Emprego ARAN
As empresas Associadas da ARAN usufruem deste espaço, de forma gratuita, para colocação de ofertas de emprego. Os interessados deverão contactar o Departamen-

to de Recursos Humanos enviando todos os requisitos referentes à contratação que pretendem efetuar.

OFERTAS DE EMPREGO:

 • Referência 01/12 - Empresa do Ramo Automóvel sediada no Porto pretende recrutar:  Mecânico Auto
 • Requisitos:  - Experiência;                                           - Idade entre os 35 e 40 anos.

Resposta a Departamento de Recursos Humanos ARAN 22 509 10 53     



AQUILES PINTO
aquilespinto@vidaeconomica.pt

O novo Ford Focus 1.0 litros EcoBoost 
teve um rápido começo no seu primei-
ro mês de vendas em toda a Europa. Em 
abril, mais de 4700 clientes em toda a Eu-
ropa encomendaram um Focus 1.0 Eco-
Boost, correspondendo a 23,3% de todas 
as encomendas do modelo do segmento C 
nos 19 mercados europeus tradicionais da 
Ford. “O motor EcoBoost de 1.0 litros é 
um exemplo de uma inovação que chega 
ao mercado no momento certo quando 
os clientes estão à procura de um motor 
a gasolina muito eficiente em consumo de 
combustível, mas ainda assim muito di-
vertido de conduzir”, afirmou Roelant de 
Waard, vice-presidente de marketing, ven-
das e serviço da Ford Europa. “Raramente 
assisti a um louvor universal, da impren-
sa, concessionários e clientes como o que 
recebemos para o Focus 1.0 EcoBoost”, 
acrescenta De Waard.

Na Suíça, 60% de todas as encomendas 
dos clientes para o Ford Focus foram para 
o EcoBoost 1.0, seguido pelas encomen-
das dos clientes gregos, com 37%, e dos 
clientes holandeses, com 35%. Nos dois 
maiores mercados da Ford, Reino Unido e 
Alemanha, as preferências dos clientes para 
a referida motorização foram de 28%. As 
encomendas dos clientes franceses em abril 
atingiram os 17%, em Itália 16% e em Es-
panha 18%.

Em Portugal, as vendas do motor estão 
em linha com as europeias. “O novo Focus 
1.0 EcoBoost tem apenas um mês com-
pleto de vendas (maio) e felizmente está a 
ser muito bem recebido pelos clientes. Em 
termos percentuais as vendas destas moto-
rizações – cinco portas e SW – correspon-

deram a cerca de um quarto do total das 
vendas da gama Focus em maio, ou seja, 
perfeitamente em linha com os resultados 
a nível europeu dos 19 mercados tradicio-
nais da Ford. A campanha Edition de lan-
çamento manter-se-á até final de junho e, 
depois desta data, a sua manutenção está 
ainda a ser equacionada. Podemos ainda 
acrescentar que durante o referido mês ti-
vemos muitas encomendas para estas ver-
sões, embora não tenha de momento os 
números, mas foram certamente mais de 
meia centena. Com os volumes de retalho 
que temos atualmente no nosso mercado, 
certamente que reconhecerá que é muito 
bom”, disse à “Vida Económica” Anabe-
la Correia, a diretora de comunicação da 
Ford Lusitana.

Considerado Motor do Ano

O novo motor EcoBoost turbocompri-
mido de injeção direta é o mais pequeno 
motor a gasolina da Ford e também o de 
maior potência de sempre, proporcionando 
o desempenho de um motor convencional 
de 1.6 litros, com melhor eficiência de com-
bustível e emissões de CO2. “O Focus 1.0 
EcoBoost é líder da categoria em economia 
de combustível e emissões de CO2 no seg-
mento C para veículos com motores a gaso-
lina”, segundo a marca. O novo Focus 1.0l 
EcoBoost de 100cv consome 4,8 l/100 km 
e tem emissões de CO2 de 109 g/km. Com 
125 cv, o modelo consome 5l/100 km com 
emissões de CO2 de 114 g/km.

Pesando apenas 97 kg, o EcoBoost de 
1.0 litros é suficientemente pequeno para 
assentar numa folha de papel A4. Para 
além do Focus, o motor também estará 
disponível no Ford B-MAX e no Ford C-

MAX ainda este ano. A Ford confirmará 
outras aplicações para o novo motor Eco-
Boost mais perto do lançamento.

O motor foi, entretanto, hoje nomeado 
“International Engine of the Year” 2012. 
O pequeno motor de três cilindros foi 
também galardoado com outros dois pré-
mios – “Best New Engine” e “Best Engine 
Under 1.0-litre” – nos prémios apresen-
tados pela revista ‘Engine Technology In-
ternational’ e com base nos votos de 76 
jornalistas de 35 países em todo o mundo.

Esta é a primeira vez, nos 13 anos dos 
prémios, que a Ford vence o “International 
Engine of the Year”. Além disso, o EcoBo-
ost de 1.0 litros recebeu a pontuação mais 
alta na história destes prémios. “Colocá-
mos a fasquia incrivelmente alta quando 

começámos a desenhar o motor”, disse
Joe Bakaj, vice-presidente da Ford para as 
motorizações globais. “Queríamos propor-
cionar uma economia de combustível re-
ferencial, um desempenho surpreendente, 
silencioso e requintado e tudo a partir de 
um motor de três cilindros realmente pe-
queno”, acrescentou. “A equipa respondeu 
a este desafio, aparentemente impossível, 
com alguma inovação realmente espanto-
sa”, indicou Bakaj, para quem “o resultado 
é capaz de alterar as regras do jogo para os
motores a gasolina a nível global”.

Dean Slavnich, presidente do “Inter-
national “Engine of the Year” e editor da
revista Engine Technology International, 
afirmou tratar-se de “uma vitória adequada
para um motor verdadeiramente notável”.

Motor 1.0 EcoBoost já representa quase 25% 
das vendas do Ford Focus

A bolsa “Go Beyond” da Land Rover foi 
entregue este ano ao projeto “Pushing The 
Limits” (Superando os limites), equipa 
dirigida por Andy Campbell, aventurei-
ro incapacitado que promove o conheci-
mento da geografia circundante ao mesmo 
tempo que mostra que a exploração está 
ao alcance de todos, independentemente 
da sua condição física. Campbell ficou pa-
raplégico devido a um acidente em 2004 
enquanto fazia rapel.

Este aventureiro incapacitado e diretor 
da equipa “Pushing The Limits”, que ser-
viu 14 anos (até ao momento do aciden-
te) uma unidade das forças armadas bri-
tânicas, considera que sair dos caminhos 
trilhados, seja a bordo de um caiaque, de 
um skate, de um parapente, de uma bici-
cleta de mão ou de um veículo, é um repto 
muito mais exigente do que para a grande 
maioria de pessoas. “A vida é uma aventura 
que merece ser explorada e fazê-lo a bordo 
de uma cadeira de rodas obriga simples-
mente a ser-se um pouco mais engenhoso 
e obstinado para conseguir o que queres”, 
declara. “A Royal Geographical Society e 
a Land Rover oferecem-me uma excelente 
oportunidade para chegar a lugares que, de 
outra forma, não poderia fazê-lo”. 

A Land Rover, em colaboração com a 
Royal Geographical Society (com IBG) 
concedeu em 2007 a sua primeira bolsa 
“Go Beyond”, destinada a apoiar as ini-

ciativas dos aventureiros que desejam em-
preender numa expedição que os leve mais 
além dos seus próprios limites e na qual 
intervenha um veículo Land Rover. A ver-
ba concedida em 2012 será, pela primeira 
vez, de 30.000 libras.

A equipa partiu no dia 7 de junho da 
sede londrina da Royal Geography Society 
até Dover para atravessar o canal em dire-
ção a França, a partir de onde atravessará 
a Europa a bordo de um Land Rover De-
fender 110 equipado especificamente para 
o evento. A expedição seguirá, na maior 
parte do seu trajeto, o curso do rio Danú-
bio, desde a cidade alemã de Ulm até ao 
Mar Negro, onde prevê chegar no início 
de setembro. 

Aventura a bordo de um Defender

A equipa vai partilhar a viagem e intera-
gir através de diversas redes sociais, com os 
seus seguidores, que gosta particularmente 
que sejam sugeridos “desvios” que permi-
tam explorar áreas de particular interesse 
geográfico com potencial para demonstrar 
as capacidades do Defender 110 para che-
gar a qualquer parte.

“O Andy e a sua equipa agarraram na 
perfeição o espírito do projeto ‘Go Beyond’ 
e é uma enorme satisfação para todos nós 
apoiar a sua iniciativa de promover a aven-
tura e experimentar realmente a paisagem, 

e não simplesmente atravessá-la”, disse 
Mark Cameron, da Land Rover. “Graças 
ao Defender, a equipa poderá chegar até 
lugares geralmente inalcançáveis para os 
utilizadores de cadeiras de rodas. Con-
fiamos servir de exemplo para que outras 
pessoas incapacitadas realizem os seus de-
sejos de desfrutar de atividades ao ar livre”, 
acrescentou Cameron.

A equipa “Pushing The Limits” procura 
servir de inspiração para que outros experi-
mentem o prazer da aventura nos mais di-
versos ambientes naturais. Ainda que a rota 

esteja sujeita a alterações, o propósito da 
aventura é inamovível. Paul Rose, vice-pre-
sidente de expedições e trabalhos de campo 
da Royal Geographical Society,  acrescenta: 
“O programa “Go Beyond” da Land Ro-
ver oferece aos beneficiários da verba uma 
incomparável oportunidade para conhecer 
em profundidade as pessoas, lugares e en-
volvências, e desfrutar plenamente dessa ex-
periência. Esta viagem vai demonstrar que 
a exploração não se limita a alcançar um 
lugar determinado mas tem muito mais a 
ver com um estado de espírito”.
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Na Suíça, 60% dos Focus vendidos em abril tinham este motor.

Aventureiro paraplégico vence bolsa “Go Beyond” da Land Rover

Andy Campbell ficou paraplégico em 2004.
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A cumprir a sexta época no 
WTCC (do inglês Campeonato 
do Mundo de Carros de 
Turismo), o português Tiago 
Monteiro não tem vontade de 
mudar de ares. “O objetivo é ser 
campeão de mundo de Turismo, 
não há dúvidas, por isso 
quero passar mais anos neste 
campeonato” afirma. Numa 
entrevista à “Vida Económica” 
em que fala na qualidade de 
piloto, mas também de manager 
de António Félix da Costa e 
de administrador da equipa 
de GP2 e GP3 Ocean Racing 
Technology, Tiago Monteiro 
recorda o retorno mediático que 
o desporto automóvel oferece 
aos patrocinadores. A Ocean 
Racing Technology oferece, 
além disso, oportunidades 
a engenheiros e mecânicos 
nacionais ao estar baseada em 
Portugal (nos arredores do 
Porto).
AQUILES PINTO
aquilespinto@vidaeconomica.pt

Vida Económica – Que balanço faz da 
época no WTCC até ao momento?

Tiago Monteiro – O balanço é positivo. 
A época começou bastante mal, mas dentro 
do que esperávamos. A partir do momento 
em que eu soube que não ia ter o novo mo-
tor [1.6 Turbo a gasolina] da Seat, já foi um 
problema, pior foi quando mesmo o motor 
do ano passado não foi possível de montar 
no carro e tive que começar a época com o 
motor diesel [2.0 TDI]. Aí foi mesmo um 
desastre e quase impossível entrar nos 15 
primeiros, ainda por cima em Monza, que 
é uma pista rapidíssima. Depois, lá conse-
guimos colocar o motor do ano passado e 
continuámos bastante mal, pois as especi-
ficações do motor este ano são muito dife-
rentes. Felizmente, nas últimas três, quatro 
corridas, conseguiu-se trabalhar na eletróni-
ca do motor antigo e os engenheiros fize-
ram um excelente trabalho ao conseguirem 
melhorar ao máximo e, por isso, tive umas 
corridas bastante eficazes. Conseguimos an-
dar perto do “top” cinco, o que, em compa-
ração ao início da época, é muito bom.

VE – Mas o novo motor faz falta.
TM – Faz uma falta enorme, obviamen-

te. Não tenho meios para lutar pelas vitórias 
e mesmo os pódios é praticamente impossí-
vel, pelo que esta não é uma situação agra-
dável. Mas já passei por situações difíceis na 
minha carreira e temos que aceitar a fazer o 
melhor possível com o que temos.

VE – Ainda conta ter o novo motor este 
ano?

TM – A grande questão era ter o motor 
para Portugal [Portimão, 1 a 3 de junho] 
e não foi possível. A partir de agora, fran-
camente, não sei. A minha grande preocu-
pação era, pelo menos, ter o motor para a 

segunda fase do campeonato, a partir de 
Portugal. Não foi possível, agora não sei 
mesmo, não me preocupei com isso. Se 
conseguirem [o novo motor ainda esta épo-
ca] tudo bem, se não conseguirem, tenho de 
fazer o máximo com o que tenho. Quero o 
motor, obviamente, e sei que estão a traba-
lhar para isso, mas vamos ver quando chega, 
veremos se é possível para o Brasil, temos 
um mês [Curitiba, 20 a 22 de julho].

VE – O Tiago Monteiro já está no WTCC 
desde 2007. A médio prazo, prevê con-
tinuar no WTCC ou gostaria de experi-
mentar outras disciplinas do desporto 
automóvel?

TM – O objetivo é ser campeão de mun-
do de Turismo, não há dúvidas, por isso 
quero passar mais anos neste campeonato. 
Para ser campeão do mundo é preciso es-
tar numa equipa forte, ser muito regular e, 
claro, também ter uma dose de sorte. Neste 
momento, não estou nessas condições, mas 
espero vir a estar. Quando a Seat dominava, 
já estive nessa situação. Por isso, por mim 
daqui a cinco, dez, 15 anos ainda estou nes-
te campeonato. Temos exemplos fantásti-
cos, como o Gabriele Tarquini, que tem 50 
anos, ou o Yvan Muller, que tem 42. Por-

tanto, o WTCC é um campeonato em que 
se pode fazer carreira. Temos jovens com 17 
anos e pessoas com 50 anos. Não é uma ca-
tegoria de passagem, como uma GP2, é um 
campeonato em que se faz carreira, como 
os GT, o DTM ou, entre outros exemplos, 
a Nascar. Por isso, eu vejo-me muito bem 
neste campeonato mais anos. Até porque 
tenho sempre a oportunidade de ir fazendo 
outras coisas, tenho feito Le Mans, V8, etc. 

VE – E será sempre com Seat, até por-
que neste momento a Chevrolet é mais 
competitiva, ou dentro do WTCC estaria 
aberto a outras marcas?

TM – A minha carreira no WTCC co-
meçou com a Seat e estive sempre com eles, 
já vou no sexto ano. Por isso, obviamente, 
tenho uma relação muito forte com eles. 
Agora, sou piloto profissional, quero estar 
nas melhores condições possíveis. Acredito 
que a Seat pode oferecer essas condições, 
não foi no ano passado, não é este ano, mas 
já sabíamos que ia ser assim. A Seat casa-
mãe quer regressar ao WTCC a nível oficial 
e estamos na expectativa de ver se isso acon-
tece. No entanto, estou aberto a conversa-
ções com outros construtores e temos pro-
postas, estou a falar com muita gente. Não 

escondo nada à Seat, que sabe disso. Já faço 
parte do lote de pilotos com experiência 
no WTCC, pelo que já sou procurado por 
outras marcas, é uma questão de analisar o 
que é melhor. Agora, se tenho preferências? 
Gosto muito da Seat e é uma marca que é 
uma família já – tanto a Seat casa-mãe como 
a Seat Portugal –, estou numa situação mui-
to confortável. Agora, eu quero ganhar e o 
meu objetivo é estar na equipa que má mais 
hipóteses de ganhar. 

Félix da Costa na Fórmula 1 em 
quatro anos

VE – Foi o último piloto português na 
Fórmula 1 [esteve lá em 2005 e 2006]. 
Acha viável que possamos ter de novo 
um português naquela categoria no mé-
dio prazo?

TM – Acho viável. Obviamente que é 
sempre muito difícil, como foi para mim e 
para os restantes portugueses e como é para 
os pilotos estrangeiros, apesar de às vezes 
haver mais hipóteses. Agora, diria que, num 
prazo de dois a quatro anos, poderemos ter 
o António Félix da Costa [atualmente na 
GP3], que é o piloto que está mais bem pre-
parado nesta fase, na Fórmula 1. Eu sou o 
seu manager e estamos a preparar tudo para 
num prazo máximo de quatro anos – dois a 
três anos será o lógico – o António estar na 
Fórmula 1.

VE – Tem a perspetiva de piloto, de 
manager e, também, de equipa, através 
da Ocean Racing Technology. Como é 
que se negoceia com empresas interna-
cionais, sendo português e não de uma 
economia maior, e portuguesa (agora 
que estamos em período de campeonato 
da Europa de futebol)?

TM – São abordagens diferentes. Se 
for uma empresa portuguesa, estamos a 
vender um ídolo nacional e retorno em 
Portugal. Já sabemos que o futebol dá o 
retorno que dá neste país – não haja dú-
vidas –, mas a Fórmula 1 deu um retorno 
incrível a qualquer dos parceiros que este-
ve ligado a mim. E voltará a dar quando 
houve de novo um português na Fórmula 
1. O problema é que temos experiência 
disso e nenhum responsável de marketing 
português alguma vez teve ligado profissio-
nalmente à Fórmula 1, pelo que não tem, 
naturalmente, a noção do potencial de es-
tar ligada a uma equipa ou um piloto. As 
melhores equipas do mundo inteiro estão 
ligadas à Fórmula 1 e não é por coincidên-
cia. É porque veem que há um retorno e é 
interessante para o seu negócio. Ninguém 
lá está por carolice, é muito dinheiro, pelo 
que tem de ser rentável. Eu não acredito 
na teoria que somos pequeninos, não te-
mos interesse. Nem todas as empresas têm 
de investir 240 milhões de euros como o 
Santander, mas com muito menos inves-
timento consegue-se também um retorno 
interessante. Cabe-nos a nós demonstrar 
isso às empresas, pois não conhecem. O 
grande trabalho que fizemos na altura da 
minha passagem pela Fórmula 1 foi per-
ceber quais os objetivos das empresas com 
quem íamos falar e encaixarmo-nos dentro 
disso. No caso de uma empresa internacio-
nal, além de perceber qual é o seu target, 
perceber quais são os países que mais lhes 
interessa e fazer propostas específicas e 
muito direcionadas a esses mercados. Eu 
tenho patrocinadores estrangeiros, que 
não têm interesse em Portugal, mas utili-

“A Fórmula 1 deu um retorno incrível a qualquer dos parceiros que esteve ligado a mim”, recorda 
Tiago Monteiro.

TIAGO MONTEIRO SOBRE A CONTINUAÇÃO NO WTCC

“O objetivo é ser campeão do mun 



Pedro Lamy venceu de forma brilhante 
a 80ª edição das 24 Horas de Le Mans na 
categoria LM GTE AM ao volante de um 
Corvette C6-ZR1, que pilotou em conjun-
to com Patrick Bornhauser e Julien Canal. 
Depois de uma corrida imprópria para car-
díacos, com uma luta intensa pela primeira 
posição a durar até ao final da prova, o pi-
loto português acabou por levar a melhor e 
ser o primeiro piloto a receber a bandeira de 
xadrez no mítico circuito de La Sarthe.

Pedro Lamy voltou a demonstrar porque é 
considerado um dos melhores pilotos de re-
sistência do mundo. Com um carro menos 
potente que o dos seus principais adversários, 
o piloto português levou a bandeira de Portu-
gal ao degrau mais alto do pódio da categoria 
naquela que é considerada a mais prestigiada 
e desafiadora prova de resistência automobilís-
tica internacional. Os pilotos do Corvette da 
Larbre Competition realizaram uma corrida 
exemplar, com o piloto português a conseguir, 
nos momentos finais, arrecadar a tão esperada 
vitória portuguesa em Le Mans.

No final da prova, Lamy estava, natu-
ralmente, muito satisfeito. “Foi uma luta 
intensa ao longo das 24 horas de prova. 
Parecia mais uma corrida de ‘sprint’, onde 
tivemos que dar o máximo ao longo de toda 
a jornada. Foi uma corrida dura, mas com 

um sabor especial. Estou muito satisfeito 
com esta vitória e quero agradecer a todos o 
grande apoio que me têm dado ao longo de
todos os momentos da minha carreira. Esta
vitória não é só minha, é de todos nós”, disse 
o piloto de Aldeia Galega.

Audi vence no absoluto

O vencedor absoluto (categoria LPM1) da 
80ª edição da mítica prova foi a Audi ,que 
conquistou os três primeiros lugares. Os 
vencedores foram o trio formado pelo suíço 
Marcel Fassler, o alemão Andre Lotterer e o
francês Benoit Treluye, seguidos por Rinaldo 
Capello, Tom Kristensen e Allan McNish (a
uma volta) e por Marco Bonanomi, Oliver
Jarvis e Mike Rockenfeller (a três voltas). 

Aquela que foi a primeira vitória na prova 
de um carro com tecnologia híbrida diesel 
(o E-Tron Quattro) assinalou o 11º triunfo
da Audi nas 24 Horas de Le Mans: a marca 
alemã venceu seis das últimas sete provas. A
marca com mais títulos na história da prova é 
a Porsche, com 16 primeiros lugares. A Toyo-
ta era considerada a principal concorrente da
Audi na prova e chegou a assumir a liderança
na quinta das 24 horas. Porém, osseus dois
carros tiveram que abandonar, um devido a
acidente e outro por questões técnicas.

As duplas Sébastien Loeb/Daniel Elena e 
Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen obtiveram 
a terceira dobradinha do WRC (campeona-
to do mundo de ralis) de 2011 no Rali da 
Acrópole (Grécia), depois das conseguidas 
no México e na Argentina. Denominada rali 
dos deuses pelos organizadores, a ronda grega 
(disputada de 24 a 27 de maio) do mundial 
de ralis viu, com efeito, a formação da Ci-
troën Total World Rally Team tocar o céu, al-
cançando um soberbo resultado final. Com 
isso, Sébastien Loeb e a Citroën alargaram a 
vantagem no topo dos respetivos mundiais, 
ao passo que Mikko Hirvonen subiu para se-
gundo na tabela do mundial de pilotos.

Após dois longos dias de competição, a úl-
tima etapa do Rali da Acrópole parecia mais 
fácil. Os 65 km de especiais eram cumpridos 
em duas rondas, intervaladas por uma pas-
sagem de 30 minutos pela assistência. Com 
apenas 10 segundos de vantagem sobre Pet-
ter Solberg, Sébastien Loeb entrou na classi-
ficativa de Aghii Theodori ao ataque. Após 
alguns km, no visor do DS3 WRC apareceu 
uma mensagem a dizer que podia aliviar um 
pouco. “Tive a indicação que o Petter estava 

parado na especial e por isso deixei de forçar 
tanto o andamento. Depois de passar por ele 
pensei que seria difícil manter aquele ritmo
até ao fim, pois havia muitos buracos e pe-
dras no chão”, disse Loeb. O abandono de 
Solberg permitiu a Mikko Hirvonen subir
para segundo. Isto era a demonstração que o
Rali da Acrópole pode ser muito imprevisto 
e cheio de voltas e reviravoltas.

“Quando olhamos para as condições do 
piso que os carros e os pilotos tiveram de en-
frentar neste rali, só temos de admirar a per-
formance global da equipa”, enfatizou Fré-
déric Banzet, diretor-geral da Citroën. “Os
DS3 WRC e as duas duplas de pilotos foram 
perfeitos. A Citroën, o Sébastien e o Daniel
aumentaram a vantagem no campeonato do 
mundo, por isso quando estamos a chegar ao 
meio da temporada, os nossos resultados são 
muito positivos. Como tem acontecido nos 
ralis mais recentes, o Mikko e o Jarmo con-
seguiram uma performance sólida, que lhes 
permite subir para segundo no campeonato
de pilotos. Mais uma vez estou muito orgu-
lhoso da melhor equipa de ralis do mundo”, 
referiu Banzet.
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Citroën com terceira dobradinha 
da época no Rali de Acrópole

VITÓRIA ABSOLUTA NA 80ª EDIÇÃO DA MÍTICA PROVA FOI PARA A AUDI

Pedro Lamy vence Le Mans 
na categoria LM GTE AM

zam como embaixadores nos países aonde 
eu, no WTCC, vou e nos quais essas em-
presas têm interesse. Claro que é difícil – 
num ano falo com 50 ou 60 empresas no 
mínimo e daí saem dois, três parceiros –, 
mas consegue-se.

VE – De acordo com estudos, o des-
porto automóvel é, talvez a par do ciclis-
mo, das modalidades com maior retor-
no. Pelo que refere, no entanto, muitas 
vezes os responsáveis de marketing não 
têm essa noção.

TM – Depende dos países. Em Portugal 
não têm essa noção, porque não há tradi-
ção. No caso que indicou do ciclismo, há 
empresas que têm ligações de há anos à mo-
dalidade e vão continuar. Cá em Portugal 
não temos muito isso. Antes pelo contrário, 
temos empresas que deveriam estar ligadas 
ao desporto automóvel, pois esse é o seu 
“core business” e não estão. É algo que não 
se percebe, somos dos poucos países onde 
há petrolíferas que não estão ligadas ao des-
porto automóvel, o que não acontece em 
mais nenhum país. 

Emprego para engenheiros e 
mecânicos portugueses

VE – Que balanço faz da Ocean Ra-
cing Technology, a equipa que criou em 
2008 e que além da GP2 também parti-
cipa, desde esta época, no GP3?

TM – O balanço é muito positivo. Em 
quatro anos já conseguimos obter vitórias, 
muitos pódios e “pole positions”, com pilo-
tos variados. Temos vindo a crescer a todos 
os níveis: hoje temos 27 empregados, esta-
mos baseados em Portugal, o que é muito 
importante, pois não há mais projetos a este 
nível cá e disputamos provas com as melho-
res equipas do mundo no patamar anterior 
à Fórmula 1. A performance tem sido boa, 
pelo que considerámos que estava no mo-
mento de dar mais um passo e decidimos 
avançar com a GP3 no início deste ano, 
com mais três carros, com três pilotos com 
idades entre os 17 e os 22 anos. Isso é bom a 
nível de pilotos, mas também a nível de me-
cânicos e engenheiros. Temos pessoas com 
um pouco menos de experiência, sendo que 
os melhores podem dar o salto para a GP2.

VE – Numa altura em que se fala tan-
to em desemprego, o facto de estarem 
sediados em Portugal também é uma 
forma de haver oportunidades para en-
genheiros e mecânicos nacionais?

TM – Nós temos, obviamente, alguns es-
trangeiros connosco, porque, inicialmente, 
sobretudo na GP2, não havia engenheiros 

e mecânicos portugueses com este nível de 
experiência, pois nunca houve nenhuma 
empresa cá, os portugueses que estão liga-
dos a este meio, a este nível, estão fora. Por 
isso, no início, tivemos de recorrer a alguns 
profissionais de outras nacionalidades, mas 
sempre com alguns portugueses numa posi-
ção de formação, mas hoje, ao fim de qua-
tro anos, já temos engenheiros portugueses 
a nível da engenharia de dados. Ainda não 
são engenheiros de pista, mas já estão quase, 
mais um ou dois anos e chegam lá. Além 
disso, já temos mecânicos número um por-
tugueses e que três ou quatro anos eram 
mecânicos normais. Portanto, temos cada 
vez mais portugueses e queremos que assim 
continue. Não é uma obrigação, mas que-
remos fazê-lo. Para isso foi importante tê-lo 
connosco e permitir-lhe crescer.

VE – A ponte com o ISEP e a FEUP 
existe?

TM – Existe. Aliás, vários deles foram 
estagiários e temos sempre um ou dois es-
tagiários connosco. Os nossos engenheiros 
passaram quase todos por essas instituições.

VE – Que planos tem para a Ocean Ra-
cing Technology no médio prazo?

TM – Aqui é mais difícil fazer previsões, 
até porque temos ainda uma carreira curta. 
Tudo é possível, tanto podemos continuar 
nesta categoria como ir para outra ou até dar 
um salto à frente – se bem que à frente só a 
Fórmula 1, o que não é fácil. Tudo é possível. 
Francamente, fazemos planos a médio prazo, 
mas não a longo prazo. Está a ser uma expe-
riência fantástica e é para crescer, mas em que 
direção depende das oportunidades. 

VE – Como é que, como empresário 
e como português, vê a crise que afeta 
a economia portuguesa e a capacidade 
para dar a volta?

TM – Capacidade vamos ter de ter, de 
uma forma ou de outra, o país não vai aca-
bar. Mas está numa fase crítica e vai pas-
sar por pior, na minha opinião, pois é um 
círculo vicioso que está criado, em que os 
bancos não emprestam dinheiro às empre-
sas, as empresas sem esse dinheiro não têm 
liquidez para investir e arriscar e, por isso, 
param e também não recebem de clientes. 
Está tudo bloqueado. Eu sou uma pessoa 
otimista, mas creio que isto ainda seja o 
princípio e que a situação ainda vai piorar 
e vai haver uma limpeza grave de empresas 
e particulares, que vão passar por um mau 
bocado. No entanto, de uma forma ou de 
outra, vamos voltar à mó de cima. Quanto 
tempo vai demorar? Não sei, mas segura-
mente três ou quatro anos. 

Piloto pontuou nas duas corridas de Portimão

Tiago Monteiro pontuou nas duas corridas do WTCC que 
se realizaram no Autódromo Internacional do Algarve 
(3 de junho), com um sétimo e um oitavo lugares. Na 
primeira corrida Tiago saiu do oitavo lugar da grelha, 
fez um bom arranque, subiu posições e defendeu-se 
o melhor que pôde dos seus adversários. Na segunda, 
a sair da terceira posição, as expectativas do público 
eram enormes, mas o piloto português estava ciente que 
iria ter a mais dura das tarefas.   
Num circuito tão difícil como o de Portimão, o piloto cedo percebeu que não poderia ir mais 
além: “Poderíamos ter feito um bocadinho melhor, mas o motor não dava para mais. Temos de 
trabalhar com o que temos à disposição. Vamos ter de evoluir um bocadinho mais este motor 
porque nesta pista a diferença notou-se mais para os nossos adversários. Enquanto não tiver 
motor novo, há que fazer o melhor possível com o que à disposição”. A próxima prova do WTCC 
acontece no Brasil a 21 e 22 de julho.

do de Turismo”

O piloto português venceu a categoria num Corvette C6-ZR1.
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Yaris Hybrid é a mais recente 
“arma” da Toyota para o mercado 
europeu, sempre preocupado com 
as questões ambientais. Desenha-
do para o segmento médio e com 
um preço que rondará os 20 mil 
euros em Portugal, o Yaris Hybrid 
conjuga versatilidade, economia 
e boa prestação em circuito cita-
dino. O motor elétrico funciona 
até aos 50 Km/hora e durante 
os dois primeiros quilómetros, 
acionando-se de seguido o sistema 
convencional. Mas, mesmo neste 
registo, o consumo é reduzido, re-
gistando-se valores testados pouco 
acima dos 4/l 100 Km/h.

O Yaris Hybrid é o terceiro da 
sua geração e rivaliza com um seu 
“primo”, o Prius, que foi o veículo 
mais vendido na Europa, dentro 
do seu segmento. O novo Yaris dá 
particular destaque à aerodinâmi-
ca e à componente multimédia. A 
sua função é responder às exigên-
cias citadinas, usando a “full efi-
cienty” e reduzindo drasticamente 

as emissões de CO2. Não é um 
desportivo, longe disso, mas res-
ponde bem em cidade. Peca por 
alguma lentidão nas decisões de 
ultrapassagem e é incapaz de “ex-
plodir”, mas tem uma condução 
agradável, suave e concentrada. 
Destina-se a todos os públicos, da 
primeira à última geração e aquilo 
que lhe falta em “agressividade” 
no motor tem no espaço e no con-
forto ao nível de tecnologia mul-
timédia. A nível de concorrência, 
a Toyota quer explorar as preocu-
pações estéticas e ambientais dos 
consumidores citadinos e bem in-
formados, ao mesmo tempo que 
aproveita a taxação que favorece 
os híbridos em vários mercados 
europeus.

Na prova de estrada cumpre 
sem denotar caraterísticas excecio-
nais e atinge a velocidade máxima 
permitida para circular em auto-
estrada, embora sacrifique as mé-
dias de consumos. O construtor 
realçou o facto de se estar perante 
um veículo que registou a melhor 
performance no segmento “B” e 

que responde à sua necessidade 
de mobilidade sustentada, com 
redução do CO2 emitido e a me-
lhoria da qualidade do ar a nível 
da motorização diesel. A Toyota 
acredita, por outro lado, estar em 
frente a tecnologia do futuro e não 
rejeita o facto de se estar perante 
um veículo essencialmente urba-
no. Aliás, este modelo foi o Toyo-
ta mais vendido em Portugal no 
exercício de 2010/2011.

Pré-vendas em junho 
e julho

O Yaris Hybrid está a registar 
pré-vendas durante os meses de 
junho e julho, prevendo a Toyota 
disponibilizar o veículo em Portu-
gal a partir do final de julho. Sou-
sa Campos, diretor da divisão de 
marketing e vendas da Toyota Ca-
etano Portugal, afirmou que este é 
um lançamento fundamental para 
a marca. O segmento B, afirma, “é 
dos mais importantes e represente 
30 a 35% do mercado”.

Recorde-se que os segmentos 

“b” e “c” cobrem cerca de 80% 
do mercado português de auto-
móveis. A opção pelo “full hy-
brid” é justificado pelo gestor 
pela possibilidade de o veículo se 
mover apenas no modo elétrico, e 
que tem sido uma exigência deste 
tipo de consumidores. A potência 
é sacrificada em favor da eficiên-
cia. Sousa Campos acredita que o 
novo Yaris será o carro mais vendi-

do da Toyota, podendo represen-
tar 15% das vendas em Portugal. 
A marca vendeu no país e no ano 
passado, cerca de oito mil unida-
des e a perspetiva para este ano 
é ultrapassar as cinco mil uni-
dades, muito embora a volati-
lidade do mercado torne difícil 
fazer previsões, salientou Sousa 
Campos em declarações à “Vida 
Económica”.

TERCEIRO ELEMENTO DA NOVA FAMÍLIA “PREMIUM” DA MARCA FRANCESA

Citroën DS5 já em Portugal

TOYOTA YARIS HYBRID

Citadino com brio e presença

O DS5, o terceiro elemento 
da nova família “premium” 
da Citroën, já foi lançado 
no mercado nacional. Com 
base na mesma plataforma 
do C5, tem 4,52 metros de 
comprimento e 1,85 metros 
de largura e, apesar da aposta 
no luxo, não deixa de oferecer 
uma boa capacidade de carga 
na bagageira (465 litros).

AQUILES PINTO
aquilespinto@vidaeconomica.pt

O Citroën DS5 é o primeiro modelo da 
marca a beneficiar da tecnologia Hybrid4 
(também disponível nos Peugeot 3008 e, 
mais recentemente, no 508 RXH), que 
associa o diesel à propulsão elétrica, com 
tração às quatro rodas. A marca anuncia 
emissões de CO2 de 99 g/km. O Citroën 
DS5 Hybrid4 foi a escolha do novo Pre-
sidente da República Francesa, François 

Hollande, para a tomada de posse
Além desta versão Hybrid4, a gama do 

DS5 é composta pelas conhecidas 1.6 e-
HDi de 112cv (com stop-start) e o 2.0 
HDi de 163cv, assim como os 1.6 THP a 
gasolina, com 156 e 200cv.

Quanto a preços, o Citroën DS5 varia 
entre os 32 229 euros (versão 1.6 e-HDi 
de 112 cv) e os 46 810 euros (2.0 HDi 

Hybrid4 Sport Chic). Pelo meio estão dis-
poníveis o 2.0 HDi de 163 cv, 40 120 a 
44 120 euros) e a única versão a gasolina 
disponível, o 1.6 THP de 200cv: 36 420 
euros.

Ao volante do 2.0 HDi 160

A “Vida Económica” teve oportunida-
de de conduzir o Citroën DS5 160 Sport 
Chic (preço de 44 120 euros) e compro-
vou aquilo que se previa: que, até por ser o 
maior dos três “irmãos”, o DS5 é o expo-
ente máximo dos atuais DS e o que mais 
remete para o imaginários dos antigos DS. 
Para o pior e para o melhor.

Para o pior – e menos importante, diga-
se –, pela quantidade de botões para todas 
as (muitas) funcionalidades disponíveis na 
unidade ensaiada. Exemplo disso são os 
três botões para o “head up display” (que 
projeta informações no para-brisas), um 

botão para cada um dos tetos panorâmi-
cos, dois à frente (divididos por um painel 
em que estão, justamente, estes botões) e 
um atrás, fora outras funções que se en-
contram um pouco por todo o habitáculo.

Para o melhor – e mais importante, 
diga-se –, pela qualidade reinante a bordo 
(justificou, aliás, a escolha do novo Pre-
sidente da República da França, François 
Hollande) e pela qualidade dinâmica do 
modelo. Com um motor sempre disponí-
vel, uma caixa muito bem escalonada e um 
chassis a condizer, a condução deste DS5 
é um prazer.

Preços entre ��32 229 e ��46 810
1.6 e-HDi 110 Airdream CMP6 Chic ��32 229

1.6 e-HDi 110 Airdream CMP6 So Chic ��34 930

1.6 THP 200 CVM6 So Chic ��36 420

2.0 HDi 160 CVM6 So Chic ��40 120

2.0 HDi 160 CVM6 Sport Chic ��44 120

2.0 HDi 200 Hybrid4 Airdream CMP6 So Chic ��42 810

2.0 HDi 200 Hybrid4 Airdream CMP6 Sport Chic ��46 810

François Hollande 
elege versão 
Hybrid4 para 

tomada de posse
 

O Citroën DS5 Hybrid4 foi a escolha do 
novo Presidente da República Francesa 
para descer os Champs-Elysées, em 
Paris, por ocasião da sua tomada de 
posse, que ocorreu no passado dia 
15 de maio. Construído na fábrica de 
Sochaux, o modelo, na cor cinzento 
“gris galéna”, está equipado com 
a tecnologia Hybrid4 e foi alvo de 
transformação para contar com um 
tejadilho de abrir.

O DS5 é o expoente máximo dos atuais Citroën DS.
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A Jaguar é o fabricante “número um” em Inglaterra, se-
gundo a última edição do inquérito de satisfação de clien-
tes. O referido inquérito é realizado anualmente no Reino 
Unido pela JD Power and Associates e a publicação “What 
Car?”. Os resultados são baseados nas respostas de quase 18 
mil proprietários do Reino Unido, que avaliaram a experi-
ência como proprietários do seu veículo. Após um período 
de dois anos, são considerados aspetos como as prestações, 
design, conforto, qualidade, fiabilidade, custo de utilização, 
consumo e satisfação com o serviço do concessionário. Os 
resultados neste estudo da consultora são mais uma boa no-
tícia para o fabricante inglês do grupo Tata, que tem vindo a 
aumentar as vendas: em 2011, as vendas na China cresceram 
60%.

A “What Car?” é o meio de comunicação parceiro da JD 
Power no Reino Unido. “Estes resultados representam um 
verdadeiro reconhecimento para todos os membros da equi-
pa Jaguar. São uma demonstração clara de que os clientes 
estão realmente satisfeitos com os seus veículos e esse é um 
feito impressionante para qualquer fabricante do setor”, co-
mentou Chas Hallet, redator chefe da publicação.

Adrian Hallmark, diretor global de marca da Jaguar Cars, 
comentou que o prémio é um feito notável para a marca: “É 
excecional o reconhecimento que o nosso compromisso para 
com a qualidade, a tecnologia e a experiência de proprieda-
de recebeu dos clientes. Este galardão é um feito notável e 

representa uma grande honra para todos nós. E agora que 
o conseguimos, iremos trabalhar com mais energia para o 
mantermos”.

Pela sua parte, Grant McPherson, diretor de operações da 
Jaguar Castle Bromwich, recordou que o galardão é o re-
conhecimento do esforço comum. “Todos os membros da 
equipa de Castle Bromwich, incluindo os nossos fornecedo-
res, aspiram a continuar a aumentar a satisfação das expecta-

tivas dos nossos clientes. Este galardão é um reconhecimento 
justo dos esforços que todos têm vindo a realizar há anos.
A qualidade é a pedra basilar do processo de produção da
Jaguar e encoraja-nos constatar que estamos a evoluir na di-
reção correta. Continuaremos a esforçar-nos para que essa
qualidade superior continue a distinguir os próximos mo-
delos Jaguar, entre eles, o novo XF Sportbrake e o F-Type”, 
disse McPherson.

APONTA ESTUDO DA CONSULTORA JD POWERS

Jaguar lidera na satisfação dos clientes 
em Inglaterra
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 Os resultados são baseados nas respostas de quase 18 mil proprietários do Reino Unido.

PUB



BP PLUS. Soluções para a gestão da sua frota. 
É preciso muito trabalho para manter a sua frota a funcionar com a máxima efi ciência. Agora o cartão BP PLUS faz tudo isso e muito mais. 
Dá aos motoristas Liberdade para utilizarem cerca de 18.000 postos de abastecimento em toda a Europa, garantindo-lhe a si o Controlo de 
todas as transacções efectuadas, através dos Serviços Online BP PLUS, com o máximo de Segurança durante todo o processo.

Para qualquer necessidade da sua frota, visite o site www.bpplus.pt e veja o que um simples cartão pode fazer.


