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Um click muda a sua vida. Use o cinto



BlueTecEco. Chega mais longe.
Poupa combustível, poupa o ambiente.

Combinar economia com ecologia é a chave da nova tecno-
logia BlueTecEco. Os veículos Mercedes-Benz dotados com 
esta inovação, são mais eficientes e não perdem as suas 
históricas características. Desempenho, conforto e fiabilida- 
de em harmonia com o ambiente e com a boa prestação  

no seu negócio. BlueTecEco. Mais um contributo da 
 Mercedes-Benz. www.mercedes-benz.pt

Trucks you can trust. Camiões de confiança
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EDITORIAL

Recordar Junho de 2008

Quando os homens tinham coragem vinham para a rua
lutar pela defesa dos seus direitos. Num acontecimento
inédito, em Junho de 2008 os protestos juntaram 
do mesmo lado da barricada empregados e empre-
gadores. Daí para cá, tudo está pior. 
A Antp, associação saída do protesto de Junho, rapi-
damente se transformou num espectáculo pirotécnico. 
É mais o barulho do que os resultados. Tem-se afogado
no desconhecimento e até ignorância técnica, sobre as
matérias que afectam o negócio do frete, de Silvino
Lopes e no protagonismo doentio de António Lóios, que
fala do que não sabe com uma vulgaridade arrepiante.
Desta figura que ninguém sabe de onde veio e por que
é que veio para o sector, nem lhe conhecemos um
camião, já o ouvi falar de coisas que o definem. Desde
a ridícula reivindicação dos transportadores poderem
deduzir (?!) o IA – Imposto Automóvel, quando com-
pram um camião até à convocação de uma marcha
lenta – que não mobilizou um camião -, passando pela
ameaça de três paralisações no espaço de dois meses
ou a brincadeira – por mim denunciada – de uma 
pretensa paralisação ibérica, quando os transpor-
tadores espanhóis nunca colocaram essa hipótese sobre
a mesa. Deste personagem começo a formular a mais
reles opinião que posso ter sobre um humano. Como e
porque é que ele teima em fazer como o azeite, que
anda sempre na tona, ou como os concorrentes dos
Reality Shows, que se travestem para alcançar as luzes
da ribalta, é para mim uma intriga. Nada tenho contra
o cidadão Lóios, que com frontalidade critico e ao
mesmo nível de rigor e objectividade dou notícia das
suas aparições, mas isso não apaga as minhas dúvidas
sobre se um qualquer António já não teria sido “quei-
mado” ou no mínimo “chamuscado” depois de voci-
ferar tanta baboseira em nome de uma classe tão
respeitada.
O País está carente de uma associação de transpor-
tadores e intervenientes no negócio do frete rodoviário,
que com frontalidade assuma uma posição construtiva
junto do poder político. 
Os governos e os governantes têm de interiorizar que
lhes fica mais barato encarar com coragem as reivin-
dicações e resolver de forma determinada os graves
problemas que afectam o sector, e consequentemente a
perda de competitividade das indústrias exportadoras
nacionais, do que andar permanentemente a financiar
o silêncio reivindicativo com esmolas milionárias.

Ao fim de alguns anos como jornalista especializado nestas questões é chegada a hora de dizer: BASTA!
O lixo intelectual, os esquemas e as negociatas de M€RD@, metem nojo a quem tem coluna vertebral e a quem não aceita 
ser marioneta num palco conspurcado pelos dejectos que palhaços de fato e gravata deixam em passadeiras vermelhas, como
assinatura. 
Com os transportes a resistir para sobreviver à maior crise em décadas, Parece que vivemos no país da Alice no reino das 
maravilhas. Quem tem problemas não é ouvido, quem faz críticas é silenciado e apenas quem é fantoche, criado em gabinetes
ministeriais é tratado como um senhor e venerado como parceiro.
M – Manipulação da verdade a qualquer preço.
€ - Euros a jorrar para alimentar vícios e calar protestos.
R – Reles e Ratos de Esgoto são aqueles que são fabricados como representantes dos transportadores sem aos transportes 

pertencerem.
D – Dejectos engravatados causam danos irreparáveis aos transportadores.
@ - Artimanha e arquitectura das palavras pagas e criteriosamente escolhidas falseiam a verdade e vendem a mentira.
36 anos depois do Dia da Liberdade, vivo no pesadelo de assistir à compra do silêncio.
Tirem-me deste filme de mentira, que já não tenho pachorra para esta M€RD@.

Scut
O esquema maquiavélico e fascizante de, através de gabinetes de comunicação, difundir mensagens com o objectivo de 
fabricar como verdade que quem usa as Estradas/Vias do Estado (por razões de marketing e ódio político apelidadas de 
SCUT – Sem Custos Para os Utilizadores) tem de pagar um bem público é um verdadeiro esquema mafioso de dividir e 
amedrontar para reinar.
Lamento que quem falou em nome dos transportadores com verborreias, agora apareça a falar sobre o assunto com um dis-
curso que foi de oito para o 800. Será que tomaram a poção mágica, que lhes fez perder a memória das reivindicações gra-
tuitas e das ameaças que anunciaram (como que a disputarem quem dizia o maior disparate)?
É simplesmente assustadora a forma como gente reles e ratos de esgoto falam em nome dos transportadores, com o objectivo 
de acrescentar algo mais à sua conta bancária.

Os PIIGS (Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha) …
Os “senhores” da finança e os mesmos personagens que não detectaram ou omitiram vigarices da economia subterrânea 
geminada e alimentada na América, como a fraude Madoff, para salvar a sua pele de grandes pensadores da análise de risco,
andam atrás dos países mais vulneráveis e atiram-se a eles como gato a bofes. Tal como cá com os argumentos baixos em torno
das Scut, estes “cautelosos” analistas escolhem os argumentos e os alvos. Debaixo de fogo estão países como Portugal, Irlanda,
Itália, Grécia e Espanha, que são apelidados de PIGS (porco). Como é possível que se aceite como boa a opinião daqueles 
que são os primeiros responsáveis pelo grave momento económico mundial?

Afastar a banca do negócio
A ideia pode parecer uma brincadeira de mau gosto ou no mínimo um disparate, mas tendo em conta que o excesso e a 
facilidade de crédito colocado no mercado europeu, concretamente de veículos pesados, geraram uma oferta de veículos muito
acima das necessidades e que agora em período de crise não há crédito para comprar um parafuso, é imperioso que a 
banca seja controlada e não seja o carrasco do sector.
As marcas de veículos, algumas das quais já possuem o negócio do financiamento, como grandes conhecedores das diver-
sas realidades têm de assumir um papel mais exigente nas transacções. Deverão chamar a si um papel mais interventivo na 
concessão de crédito ou sujeitam-se a estar a alimentar em lume brando novas crises.

44 toneladas? Por que não?
Quando nos grandes fóruns de debate das questões dos transportes rodoviários, a questão de relevo rola em torno da aceita-
ção de camiões com a configuração 25,25 metros e 60 toneladas, é estranho como é que as associações de cada Estado 
comunitário não puxam o debate em torno de questões realisticamente mais concretas. Preocupa-me que Portugal, que é cada
vez mais vítima de uma cegueira contra o camião e a circulação por estrada (que nos condena a ultraperiféricos e a he-
morróides da Europa), não assuma uma posição sobre a liberdade de circulação de camiões com 44 toneladas. É triste ver 
o deserto de ideias e da falta de sentido prático de reivindicações em nome da indústria. É importante abrir uma discussão 
em torno do assunto, visto que temos mais a ganhar do que a perder.
Tal como no caso dos MegaCamiões (25x25m, 60 ton’s), Portugal continua teimosamente e irresponsavelmente só e sem
capacidade e competência para trazer para a agenda comum problemas que podem ajudar a encarar os entraves à circulação
de camiões que circulam de e para o nosso território.

Protocolo ou tropas ao colo?
Um recente acordo do governo, segundo dizem em forma de protocolo, leva água no bico. Sobre o conteúdo sabe-se que 
nada diz de técnico e de fundamentado. Questionado o ministro António Mendonça sobre os objectivos e razão do protocolo
ficamos a saber que “vale o que vale”. Brincamos ao faz-de-conta ou andamos a empurrar os problemas para debaixo do
tapete e a dourar a pílula com uma cápsula?
Sendo sabido que a Antram atravessa graves problemas, será que estes protocolos silenciosos servem para moeda de 
troca? Vem aí um balcão que vai explicar o silêncio?
Depois da Antp ter deixado evidente que não mobiliza ninguém, nem um camião, para um protesto, marcha lenta ou 
paralisação por que é que o governo teima em andar ao colo com a associação, que ao mesmo tempo que assina o “protocolo
da treta” perdeu as pilhas do fervor reivindicativo?
Será que com os protocolos que, mais parecem previsíveis descargas intestinais depois de uma feijoada, alguém quer mandar
às malvas os problemas dos transportadores e resolver os seus problemas? É o mesmo filme promíscuo já visto em Junho 
de 2008, quando as questões respeitantes aos gravíssimos problemas que afectavam as empresas e empresários que, já 
em desespero e em defesa da honra e de uma vida dedicada à profissão, avançaram de peito aberto, com uma coragem nunca
vista para os bloqueios, mas foram deliberadamente ignoradas?

Esquemas de M€RD@?
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PESADOS: MARCAS & PRODUTOS
NOVIDADES IVECO - Paolo Mon-
ferino, administrador delegado da
Iveco anunciou um novo plano
estratégico para 2010/2014, que
passa pela renovação das gamas,
reforço da posição na América
Latina (através da fábrica brasi-
leira) e na China. Para 2011 está
garantida a renovação estética

(face lift) do Daily e uma unidade totalmente nova para 2013, ano em
que surgirá um novo veículo da gama média e 2014 os novos camiões
da gama alta.

ACTROS ESCOLHIDO… - Os prémios para escolher os melhores veículos
sucedem-se. Para além dos anuais de reconhecida competência, em 1994
o GLR da Berliet foi eleito Camião do Século, agora o Actros 3 da
Mercedes-Benz foi eleito o camião da década pela revista Truck & Driver.

… AINDA MAIS MUNDIAL - Depois do lançamento
em 1996, com produção na fábrica de Worth, na
Alemanha, em 2009 a fábrica turca de Aksaray, o
Mercedes-Benz Actros passará em 2011 a ser produ-
zido na fábrica brasileira de Juiz de Fora. A decisão

surge quando o mercado brasileiro regista um crescimento de 95% na
procura de unidades novas pesadas e de 45% de ligeiros.

MERCEDES-BENZ NO BRASIL - Entre Janeiro e Abril
a Mercedes-Benz registou vendas que demonstram o
excepcional momento daquele mercado. 4417
camiões vendidos representam um crescimento de
90%, relativamente ao mesmo período de 2009. Os

modelos rodoviários Axor 2544 e 2540 e os veículos fora de estrada
Axor 3344 e 2726 da Linha Tradicional foram os que mais de des-
tacaram neste primeiro quadrimestre.

VOLVO ECOLÓGICO - Em diversos mercados 
os clientes da Volvo que possuam um FE ou
FL passam a poder realizar uma análise
detalhada de impacto ambiental do veículo
ao longo do ciclo de vida. 

100 MIL MIDLUM - Depois do lançamento em 2000,
a penetração do Midlum da Renault Distribuição, 
tem-se mostrado de pleno sucesso, pelo que não 
é estranho o facto de em 10 anos ter alcançado as
100 mil unidades vendidas.

PRÉMIO MB NO BRASIL - O bom momento da
Mercedes-Benz no Brasil valeu-lhe a distinção
como a marca de camiões preferida naquele 
mercado, tendo recebido a distinção uma vasta
equipa de profissionais. Sergio Galhardo, João
Batista, Gilson Mansur, Ari Gomes de Carvalho,

Tania Silvestri, Bart Laton e Jens Burger (da esquerda para a direita). 

COLABORAÇÃO MAN – SCANIA - O bom momento
das vendas da MAN, perspectivam para este ano ven-
das superiores em 10 mil veículos, serviu para o pre-
sidente da marca, Georg Pachta-Reyhofen, que está
curso a aposta na rentabilização de investimentos através das sinergias
com a Scania através da aquisição de componentes standard e comuns.

CAT NA CHINA - Os americanos da Caterpillar Inc. e
Navistar Interna-tional finalizaram um investimento de 
4 biliões de yan (586 milhões de dólares, 473 milhões
de euros), destinado a criar uma fábrica com a chinesa
Jianghuai Auto. Depois dos gigantes da indústria de

pesados Iveco, Daimler AG e MAN realizarem grandes investimentos
na China, todas as marcas mostram interesse pelo mercado.

CONTINENTAL E ZF - No âmbito do programa FUEL (Futuro Eléctrico),
do governo alemão, a ZF, Continental e ADS-tech juntaram-se para
desenvolver baterias destinadas aos veículos pesados híbridos (camiões
e autocarros).

VOLVO CRESCE - Depois da
crise vem a bonança. Assim
o comprovam os resultados
do grupo Volvo no primeiro
quadrimestre do ano. Com
um crescimento vendas -
13.030 unidades só em Abril

(Volvo Trucks, Mack, Renault Trucks, UD Trucks e Eicher) o grupo sueco
registou no conjunto dos meses um incremento de 21% com 50 mil
unidades comercializadas.

SCANIA POUPA NAS EMISSÕES CO2 - Por ocasião do lançamento 
do motor V8 a Scania anunciou redução de 100 toneladas nas emissões
de dióxido de carbono. Para além das inovações ambientais com o Euro 5
e EEV a marca está a desenvolver os padrões para ganhos com o Euro 6.

VOLVO (RE)EMPREGA - A unidade de Gotemburgo, Suécia, admi-
tiu 200 trabalhadores que haviam sido suspensos durante o período
agudo da crise mundial na indústria de pesados. 

CHINA COM VOLVO - Não há amor como o primeiro, é o que prova a
Volvo que decidiu terminar a colaboração com com os chineses da
National Heavy Duty e consolidar a parceria com a Dongfeng e
Shandong para criar uma nova empresa.

NOVA FÁBRICA DONGFENG - Shiang, na província de Hibei, foi o
local escolhido pelos chineses da Dongfeng para criar uma fábrica em
conjunto com a Nissan. Com o arranque da produção prevista para
2011 de 40 mil unidades por ano. O limite de produção são 80 mil
veículos pesados.

VW GIUGIARO - A I taldesign
Giugiaro foi adquirida em 90 por
cento pela Volkswagen. Depois do
sucesso com a imagem das gamas G,
P, R e T da Scania, do Eurocargo 
e Daily da Iveco, o criador de Turim, Itália, irá assinar os novos camiões
da marca alemã.

KERAX REFORÇA PREFERÊNCIA
- O sucesso de uma marca ou de
uma gama passa muito pelo que
se faz no mercado britânico. O
Kerax da Renault está em cres-
cimento nas terras da ilha de sua
majestade, tendo merecido a pre-

ferência da Reymond Brown, que reforçou a sua vasta frota com quatro
unidades 410.32 na configuração 8x4.

MAN CHINA - A presença, desde
2203, da MAN no mercado chinês está
a sair reforçada com a crescente pe-
netração da sua gama de camiões
autocarros e motores. Actualmente a
subsidiária da MAN Nutzfahrzeuge AG
está envolvida em grandes fornecimentos para os serviços municipais,
militares e de transporte de passageiros, com propostas em cima da
mesa para os motores e configurações de camiões de elevada resis-
tência consolidarem a posição de grandes fornecedores ao exército. 

AINDA MAIS LONGE - Por ocasião da Bauma,
que decorreu em Munique, Alemanha, a Altec
Worldwide apresentou uma nova configuração
para camiões equipados com grua. Uma unidade
Iveco Trakker exibia as potencialidades de uma
grua com 38 metros de lança e com capacidade
de movimentação de 36 toneladas. O mesmo
equipamento pode movimentar um cesto com duas
pessoas a 50 metros.

EDIÇÃO ESPECIAL FH - Diversos mercados
europeus vão receber parte da série limitada
do FH da Volvo. Apresentado em negro meta-
lizado, destaca-se pelas jantes de alumínio,
spoilers por baixo do pára-choques, enquanto
no interior a qualidade é cinco estrelas.

MAIS KERAX - Para construção da principal auto-estrada na Bulgária 
a Renault forneceu 100 unidades Kerax, sendo 80 com a configuração
8x4 e as restantes 6x4.

NEGÓCIOS DE OCASIÃO - A crise
em Espanha levou as empresas 
de renting a criar um negócio
próprio para escoar as milhares
de unidades provenientes de negó-
cios que entraram em ruptura, mas
também de veículos de contratos
concluídos. Quanto aos veículos
provenientes de falta de paga-
mento dos clientes parece haver compreensão do mercado, 
o mesmo não acontecendo com a questão dos usados de con-
tratos finalizados, o que é visto como concorrência ao negócio 
das marcas.

KAMAZ E DAIMLER - Arrancam com 
a produção na Rússia, na fábrica 
de Naberezhnye, de unidades com
identidade Mercedes-Benz e Fuso, 
que serão comercializadas ao abrigo
de dois acordos de parceria (Kamaz
Fuso Trucks Rus e Mercedes-Benz
Trucks Vostok), um assume a comer-
cialização e importação e outro a pro-
dução industrial.

CHECK-UP RENAULT - Até finais de Julho a rede nacional da 
Renault Trucks oferece um teste de verificação de funcionamento e 
eficiência dos sistemas ligados à refrigeração e temperatura. Os clientes
que visitem a rede pode vir a ser contemplados com uma viagem 
às Caraíbas, prémios financeiros e tratamentos. h

O MAN FOLHETO CONSUMO - O
sucesso alcançado pela MAN com
a baixa dos consumos nos camiões 
da série TGX, na viagem de longo
curso entre Espanha e Alemanha,
está a despertar a curiosidade do
mercado em geral, que vê no pro-
duto a possibilidade uma maior operacionalização da frota e dos custos 
de gestão. A procura de veículos disponíveis nos distribuidores das marcas
em Portugal, para um contacto em condições reais de trabalho, é um sinal
de como a baixa de consumo não deixa ninguém indiferente. h





Depois de durante o tempo das vacas gordas ter-
mos assistido à entrada em força no mercado

de veículos desadequados à função de distribuição,
ora porque faltavam camiões para entrega ora
porque o crédito tinha a torneira a jorrar, o momento
económico actual exige investimentos acertados à

medida das necessidades, pelo que os pequenos
veículos estão a ressurgir nos tráfegos especia-
lizados.
O LF45.210 é um pequeno trabalhador que tem a
agilidade de um corredor de 100 metros e a resis-
tência de um fundista, com a mesma frescura atlé-

tica desde o primeiro minuto. Para as
operações mais longas uma cama, que
apesar das generosas dimensões não
atrofia o espaço na cabina, permite revi-
gorar a ossada.
Com aspecto compacto, proporcionado
pelo conjunto do deflector com o anel
aerodinâmico, permite acesso rápido à
cabina e ao posto de condução, mesmo
para os mais corpulentos, que se sentem
refastelados no banco com suspensão
pneumática. O painel de controlo é de
fácil consulta, o contacto com os instru-
mentos é imediato e a visibilidade da
envolvente é significativa, tanto através
dos espelhos como da ampla superfície
vidrada. Os padrões de qualidade e 
eficiência são recalcados do irmão 
mais velho CF. Em termos de conforto 
a nota é máxima. Fadiga e ruído não
entram na cabina.
Com uma carga composta por bacalhau
e vinho verde, a jornada de trabalho
começou bem cedo nas instalações da
Evicar Norte, em Matosinhos, de onde
rumamos a Penafiel, Paredes e Valongo,
e daí começamos uma segunda jornada
com destino a Viana do Castelo. 
Suave no arranque e vigoroso nas subi-
das, mostrou atributos para todas as
exigências e tipo de estrada. Com a
carga completa, para que uma inclina-
ção maior não se transforme numa lenta
marcha o condutor apenas tem de ata-
car com antecedência o obstáculo. O LF
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que seguramente não é uma lebre a subir, pode
ultrapassar todos os problemas sem entraves, a
ponto de em zonas de média dificuldade dar a sen-
sação de ter potência ao nível da motorização de 
um tractor.
À facilidade de manobrabilidade em espaço urba-
no o LF junta o argumento de alcançar a potência
máxima e a velocidade sem grandes pressões sobre
o acelerador, o que se mostrou excepcional quando
precisamos de potência de reserva para enfrentar as
rajadas de vento, que teimaram em acompanhar a
nossa viagem.
Dentro de Penafiel acertamos em cheio com um dia
de feira, pelo que todos os argumentos do LF foram
postos à prova. Desde uma manobrabilidade aman-
teigada até ao controlo do desgaste físico, tudo
esteve em teste. Até uma mãe que deixou o filho fugir
da mão e saltar do passeio para a rua nos obrigou a
fazer um verdadeiro teste do alce. Guinadela e
travão a fundo: o LF disse presente e a mãe, que
deveria levar umas chapadas, ainda teve tempo para
abanar a criança como uma árvore com fruta da
época.
E como o aperto e entraves para circular em espaço
urbano está cada vez mais sujeito ao respeito de
normas ambientais rígidas, a DAF dotou o LF45.210
com a garantia de emissões EEV (Enhanced Environ-
mentally Vehicles/Veículos Ecológicos Avançados),
que assegura a emissão mais limpa do mercado.
Para quem procura um veículo para cargas ligeiras,
mas por vezes lá vem um cliente que quer mais
tonelagem ou cubicagem, por razões óbvias o
LF45.210 é o veículo com o potencial optimizado
para quem não quer estragar material nem perder
clientes. É uma semente que custa mais qualquer
coisita que um furgão, mas garante boa colheita
A fórmula LF da DAF é o sinal de como é possível
combater o uso indevido de pesados desajustados
em espaço urbano, contra os quais são crescentes os
protestos das populações. Para além das dimensões
o LF agrada a quem o vê pelas linhas suaves. h

Guiamos um maquinão da DAF, com um motor 
de 4,5 litros e 210 cavalos, que se mostrou capaz 
de transportar sem constrangimentos para qualquer 
tipo de carga, até às 12 toneladas. O LF45.210 FA, 
que nos passou pelas mãos deixou um forte sinal 
de versatilidade e operacionalidade. Ficamos com 
a certeza de ser o camião ideal para quem tem 
de realizar transportes, serviços de higiene e limpeza 
e operações de socorro, num raio de acção 
muito amplo. Os resultados alcançados com o baixo
consumo e o conforto e frescura com que o motorista
terminou a jornada de trabalho, levam-nos 
a atribuir-lhe cinco estrelas no segmento.

Teste/contacto DAF LF45.210

Para a cidade 
e tudo à volta



Perante uma mudança de conceito de veículos para 
o segmento de obras adaptados de outras gamas,

que até agora eram adaptados de outros modelos, Claes
Nilsson começou por referir que o mercado está perante
uma nova filosofia com o lançamento de um camião
totalmente pensado, concebido e construído para função.
Acreditando que agora o mercado tem o FMX e os 
outros, deixou evidente que não duvida que mais marcas
vão seguir a mudança, tanto mais que um negócio tão
específico tem enorme potencial.
Dentro do universo Volvo está a Renault Trucks, pelo 
que a questão da sinergia de produto se coloca como 
via para a rentabilidade, mas para já nada avança. 
O FMX não vai ter irmãos gémeos nos próximos anos,
mas com a identidade da marca sueca os objectivos 
de vendas são para a liderança do mercado com uma
quota de 15%.
Para o líder europeu do negócio de pesados da Volvo,
as expectativas com o FMX são exequíveis visto que para
conceber o produto final foi criada uma selecção dos
melhores profissionais, que tiveram a missão de desen-
volver uma ruptura de conceitos e criaram um camião
pleno de versatilidade e eficiência, em sintonia com 
o que os clientes e utilizadores sugeriram.
Depois de anos excepcionais nas vendas de pesados 
veio uma profunda crise, sendo evidente que muito do
que está mal se deve ao excesso de crédito, pelo que
importava saber como é que as marcas de camiões, que
lideram em inovação e em desenvolvimento não foram
capazes de prever que estavam a produzir e a vender
muito para além do que o mercado real consome. Para 
o responsável da marca sueca não há qualquer dúvida
que a economia mundial esteve perante um movimento
especulativo gerado no excesso de crédito fácil, do qual
é preciso retirar lições duradouras.
Mas se a generalidade dos mercados europeus estão
pesarosamente a arrastar-se para sair da crise, a verda-
de é que os mercados em desenvolvimento BRIC – Brasil,
Rússsia, Índia e China estão a viver um momento flores-
cente. Atenta a essa realidade a Volvo está a direccionar
e a reconfigurar investimentos, tendo todos os mercados
emergentes como destinatários de novos negócios. Em
fase muito avançada está o reforço do negócio industrial
no Brasil, com mais uma fábrica, e os investimentos na
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Rússia, mas ali ao lado 
a Polónia também está
debaixo de olho para a
ampliação do universo
Volvo e a Índia é incontor-
nável o reforço industrial
naquele mercado.
Como de África há aqui
e ali sinais de crescimen-
to, ficamos a saber como
é que a marca se está a

preparar. A resposta de Claes Nilsson foi com o rea-
lismo dos factos. A Volvo está apostada numa forte
parceria com a portuguesa Auto Sueco (que além de
importador para Portugal de pesados, representa a
marca em vários mercados mundiais em diversas áreas
de negócio, nomeadamente com maquinaria nos
Estados Unidos da América) para uma presença muito
forte em Angola, onde além dos investimentos na rede

do importador há sinais claros de opções industriais.
Aproveitando a fase de grande volume de obras e cons-
trução de infra-estruturas no país irmão, o homem forte
da Volvo fez questão de recordar que aquele é um 
mercado onde querem trabalhar em força com o FMX 
e fazer dos resultados alcançados uma referência para
o mercado mundial.
Apesar da abertura de unidades industriais num Mundo
cada vez mais global, não ficaram dúvidas de que 
as fábricas europeias vão continuar a corresponder à
procura crescente e direccionar as suas produções para
o abastecimento à Europa. Fez mesmo questão de
deixar claro que os investimentos nos novos mercados
são estratégicos, através de uma presença directa ou
em parcerias, mas não anulam investimentos ou
reduzem produções na Europa. Pelo contrário, os com-
ponentes mais delicados podem sair das fábricas
europeias para abastecer a rede industrial mundial da
marca. h
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Nortenha Continental
Quando no final dos anos 80 e princípio dos anos 90, 

do século passado, a Recauchutagem Nortenha 
criou uma imagem e uma linha de produtos ligadas 

à ecologia e ao ambiente, estava a escancarar as portas
para hoje ser reconhecida como líder em inovação 

e ganhar a confiança dos agentes económicos, 
nomeadamente os que operam no negócio 

dos transportes. Criou uma imagem verde, quando para 
a generalidade dos mortais isso era pregar aos peixes.

Perante essa mais-valia não é de estranhar que as iniciativas que regularmente faz para merca-
dos alvo encontrem retorno junto dos destinatários. Em 2009 juntou realizou uma iniciativa, que
culminou com uma acção de formação no Centro de Condução Avançada de Guilhabreu, onde
estiveram presentes dezenas de decisores. Este ano a iniciativa visou a inovação e o parceiro foi 
a Continental, que deu a conhecer as mais recentes novidades para o negócio de pesados e 
lembrou o sucesso em torno dos mais recentes lançamentos.
Para Pedro Teixeira, director comercial da marca, a vasta gama de produtos e o universo indus-
trial em Portugal, com cinco unidades, a Continental tem no negócio dos pneus para pesados 
uma identidade de sucesso, à qual não é alheia a imagem internacional dos pneumáticos 
produzidos na fábrica de Lousado, V.N. de Famalicão.
A aposta em produtos específicos para os segmentos de transporte de mercadorias, pessoas e construção,
capazes de ser os mais rentáveis para os clientes, são para Nuno Rebelo, director de marketing da marca
alemã, argumentos que a colocam no rumo da liderança.
Reconhecendo que os Continental não são os que apresentam os valores mais baixos do mercado, 
Nuno Rebelo fez questão de referir que é muito importante que o comprador de pneus assuma uma posição
de investidor e analise o valor real do pneu, tendo em conta os quilómetros percorridos. Com a aplicação
dessa fórmula não duvida que a marca oferece a melhor relação de preço vs. vida útil.
Como orientação estratégica, a Continental está apostada em que os pneus que comercializa ajudem 
a passar uma imagem de segurança, pelo que quer ser parte activa no combate às más notícias que 
afectam todo mercado sempre que há um acidente.
A grande novidade, que ainda está em fase de lançamento mundial, foi o HTL2 Eco Plus, que foi apre-
sentado fisicamente a todos os convidados, que de imediato quiseram saber mais sobre custos e ganhos
face à concorrência de outras marcas e das gamas antecedentes. A resposta segue na próxima edição, 
que também apresentará a revolucionária gama HD Hybrid, que promete fazer furor. h

Não é todos os dias que um dirigente máximo de uma marca 
de camiões se coloca ao dispor de um grupo de jornalistas portugueses.

De parabéns está João Pinheiro Torres, do Marketing da Volvo 
em Portugal (Auto Sueco), que preparou uma jornada de trabalho 

com excelentes resultados. Claes Nilsson respondeu a todas as perguntas,
mesmo às menos agradáveis. Com o FMX em pano de fundo, 

a conversa rolou á volta da revolução dos conceitos introduzidos
no mais recente membro da família para trabalhos duros e não só.

ENTREVISTA: Claes Nilsson

Presidente da Divisão Europeia da Volvo Trucks

O FMX, a Auto Sueco 
e os mercados emergentes



Tal como sempre foi hábito a conversa decorreu com
realismo de quem conhece o mercado como poucos.

Para Jaime Pignatelli depois da crise mundial ter partido 
a “bola de cristal” das previsões, o futuro tem de ser pre-
parado com novas armas. No caso concreto do programa
Optifuel a Renault pretende dotar os clientes de ferramen-
tas que operacionalizem a gestão, com a redução nos cus-
tos operacionais e ganhos em produtividade.
Quanto à crise não restam dúvidas que a economia mundial
andou a viver em roda livre, o que gerou, para além dos
problemas económicos, graves problemas sociais. Muito
para além dos discursos moralistas ou de optimismo exage-

rado, Pignatelli recorda as evidências do momento actual,
que ao contrários das crises anteriores em que se regis-
taram ciclos de queda e subida em V, a actual foi brusca 
e a retoma está a ser num lento e arrastado U.
No mercado ibérico a crise teve origem nas acções que
proporcionaram e incentivaram viver muito acima das 
possibilidades de empresas e particulares. Recorda que o
excepcional momento vivido na indústria da construção, no

caso espanhol, ditou um excesso de oferta, que hoje é
responsável pela fórmula 1+1+1M, por um milhão de
casas que não são concluídas, um milhão de casas sem
comprador e um milhão de casas em incumprimento. 
Para a retoma de áreas de negócio fundamentais (cons-
trução, turismo e indústria auto) no mercado ibérico, o
nosso entrevistado não tem dúvidas que vai ser deter-
minante o ponto de viragem dos mercados francês e
Alemão, não sen-
do nada positivo o
ataque que assis-
timos à economia
portuguesa e grega.
A retoma do mer-
cado de veículos
industriais que será
muito lenta, não
pode deixar ilusões
dos patamares em
que passará a vi-
ver. Para Portugal e Espanha a Renault Trucks aposta na
liderança, mas é com realismo que Jaime Pignatelli recorda
o bom momento da Iveco, com aposta no preço, da Volvo
que está com uma nova filosofia e a DAF que tem sido a
revelação.
Para 2010, a par da nova imagem, o desafio da Renault
segue uma linha de diversidade, com a gama global. O
novo Master para o segmento de ligeiros (2,8 e 4,5 tone-
ladas) é um trunfo, enquanto a imagem e uma maior pro-
ximidade aos clientes são argumentos para consolidar 
a defesa do transporte por estrada como fundamental para
o crescimento da economia europeia. h
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objectivo é refrescar conhecimentos e mudar hábitos peca-
minosos para quem quer enfrentar as brutais subidas do
gasóleo.
O Optifuel é um verdadeiro desafio às contas de gestão de
frotistas ou transportadores de pequena dimensão, que
facilmente rentabilizam o investimento. Para além de um
curso de condução – mata vícios – uma aplicação informá-
tica ajuda a corrigir erros e transforma-se em ferramenta
de quem tem ambições de alcançar ganhos de pelo menos
6,0% nos consumos de um veículo e de até uns impressio-
nantes 15% num conjunto de veículos.
Com o Optifuel da Renault Trucks os investidores e os ges-
tores de frota são confrontados com o querer mudar ou o
querer continuar a lamentar-se dos custos. Através de uma
acção de formação teórica e prática o profissional do
volante adquire saber para colocar o conta rotações a

girar na zona
verde e os ges-
tores sentem as
contas de cada
camião a sair do
vermelho.

Importância da Michelin
A unidade Renault que garante o sucesso nos ganhos estava
equipada com pneumáticos Michelin X-Energy-Savergreen
(montados em jantes de alumínio), com as configurações XF 
e XD, proporcionam uma maior economia de combustível,
um maior rendimento por quilómetro e maior segurança, em
resultado de uma menor resistência ao rolamento e a optimi-
zação do desgaste o que lhe confere vantagens com as reu-
tilizações por reescultura e recauchutagem.h

Em Coimbra a equipa da Renault Trucks Ibérica, capi-
taneada por Jaime Pignatelli desafiou umas dezenas de

clientes para através de um teste prático tomarem contacto
com as contrapartidas que oferece o conceito Optifuel.
Volta após volta, enquanto muitos matavam saudades de
uma conversa com o responsável da marca, outros agarra-
vam-se ao volante e faziam como S. Tomé. 
Acompanhados pelo antigo piloto espanhol Manuel Santos,
testamos um Premium Estrada e reforçamos o saber de que
os ganhos com a formação são um factor que não pode ser
desperdiçado. O recurso a uma unidade com 460 cavalos,
com selector Optidriver+, ajuda a conclusões rápidas. 
Para alcançar ganhos, mesmo que gota a gota, na gestão
de cada unidade o factor humano é determinante. Perante
este conceito da Renault Trucks tudo o que um motorista
sabe sobre condução é meramente complementar, pois o

Para os jornalistas portugueses estar à conversa
com Jaime Pignatelli, que protagonizou 
uma revolução à frente da Renault Trucks 
em Portugal, era coisa que se conjugava 
no passado desde que ele assumiu a liderança
da marca francesa para o mercado ibérico. 
Por ocasião da caravana Optifuel, o Beirão 
de Gema recebeu em Coimbra mais de 
duas centenas de convidados para falar 
do futuro e dos argumentos da marca. 
Com os órgãos de comunicação a conversa
rolou também à volta da crise e de críticas 
a quem cegamente ataca o transporte 
por estrada. Pignatelli foi igual a si mesmo. 
É um líder que fez amigos sinceros em Portugal.

Renault Trucks assume parceria

Optifuel é ferramenta

Num momento em que os transportadores querem 
ouvir falar mais em rentabilidade do que comprar camiões,
a Renault Trucks dá um passo em frente oferecendo 
aos seus clientes uma ferramenta de trabalho: 
Optifuel Solutions, para proporcionar ganhos efectivos 
na gestão de cada unidade produtiva. 
Homens e  máquinas são o alvo.

Entrevista Jaime Pignatelli

Big Show Pignatelli

Homenagem a Coelho Mariano
A Transportes Coelho Mariano escolheu uma unidade
Renault Magnum para colocar sobre rodas uma 
homenagem ao fundador da empresa leiriense. A sim-
bologia e simplicidade 
do gesto reproduz a
grandeza de senti-
mentos de quem usa 
a criatividade para
expressar os sentimen-
tos do coração.h



Scania. Destinada a liderar.

www.scania.pt

Scania Portugal, S.A.

As características da nova Scania Série R incluem o novo Scania Opticruise, agora disponível numa versão completamente 

automatizada, o Scania Driver Support, um sistema único que lhe permite poupar combustível, e ainda os novos depósitos de 

combustível com capacidade até 1500 litros. O novo e exclusivo interior apresenta novas opções de cores e materiais, um painel de 

instrumentos suave, novas opções em áudio e navegação, uma nova cama extensível e diversas soluções de arrumação inteligente. 

A cabina apresenta ainda um novo design da grelha, luzes LED e novas saias laterais. Saiba mais informações em www.scania.pt

A nova 
Série R 
da Scania.
SUBLIME EM CADA DETALHE.
Seja porreiro. Ofereça aos seus motoristas o camiao 
dos seus sonhos. Relaxe e desfrute a recompensa: 
economia operacioneal fora de série, fiabilidade e 
vida útil imbatíveis. Dirigir um negócio de 
transportes pode ser o melhor trabalho do mundo. 
Basta olhar para a nova Série R da Scania. Sublime 
em cada  detalhe.
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Mercedes-Benz Truckmania
Na oitava edição do TruckMania, uma iniciativa da Mercedes-Benz, 
o profissionalismo do condutor foi mais uma vez posto à prova. 
Entre um e 30 de Junho, representantes de nove países (Alemanha, Suíça, 
Países Baixos, o Reino Unido, Itália, Polónia, República Checa, Roménia 
e África do Sul), que têm uma Liga Nacional de Motoristas 
(Drivers Nacional Legue), transformaram a actividade diária 
numa competição que visa as boas práticas.

Durante quatro semanas, cada viagem na actividade profissional transforma-se num desafio para o condutor que procura 
ganhar a liga nacional. Após uma análise detalhada do desempenho, com recurso ao FleetBoard Analysis, o candidato é admi-
tido a concurso. Para que isso aconteça o sistema selecciona os melhores entre os melhores, que se evidenciem pelo estilo de 
condução preventiva, a mudança de velocidade e a reacção e comportamento em condições normais e até perante situações 
que obriguem a uma reacção imprevista. Tendo em consideração o grau de dificuldade, o sistema fornece uma avaliação 
objectiva sobre o uso económico do camião.
Aos vencedores das etapas nacionais foi reservada uma final na Alemanha, onde será escolhido o campeão da edição de 2010.
O desafio TruckMania combina as capacidades de condução económicas com as desportivas, como forma de transmitir aos 
concorrentes ensinamentos ou até refrescar conceitos, que de forma eficiente e segura realizem as suas viagens com o registo 
de de ganhos na poupança de combustível e nas emissões de CO2.
Em conversa com a CAMIÂO, Markus Lipinsky, responsável da Daimler FleetBoard, este desafio está a ajudar a perceber 
quanto é que todos têm a ganhar se na sua condução mudarem algo.
Entre os parceiros envolvidos no desafio destaca-se a Michelin, como principal patrocinador, à qual se juntam a UTA, Merce-
des-Benz CharterWay, Mercedes-Benz Service, Mercedes-Benz Accessories GmbH, a Voith Turbo, Fernfahrer e Allianz, que no
final irão atribuir diversos prémios aos concorrentes. Para o vencedor este reservada uma presença na prova de Jarama,
Espanha, do europeu de camiões, enquanto a empresa terá ao seu dispor, durante três meses, um camião Mercedes-Benz com 
a gestão de veículos FleetBoard. O segundo classificado assistirá também a uma corrida de camiões no circuito alemão 
de Hockenheim, enquanto o terceiro receberá um conjunto selecção da Mercedes-Benz Acsessories.
Para as empresas que virem os seus camiões nas três primeiras posições a Michelin irá oferecer um jogo de seis pneus com 
pisos MICHELIN X ENERGY ™ ® SAVERGREEN XF e XD, que se destacam pela baixa resistência ao rolamento e elevadas
prestações por quilómetro percorrido.
Perante o sucesso desta competição profissional a abertura a outros mercados está a ser ponderada. h

Desde que o MAN HydroDrive® foi lançado no mercado, as suas
vantagens de eficiência e segurança convenceram muitos

clientes: Recentemente foi entregue a unidade cinco mil MAN com
HydroDrive®. A MAN Nutzfahrzeuge é mundialmente o primeiro e
actualmente único fabricante de camiões que oferece esta variante efi-
ciente entre a pura tracção de estrada e a tracção total clássica, nas
séries TGS e TGX. A MAN disponibiliza uma gama de seis configu-
rações de eixos, desde o veículo de dois eixos ao de quatro eixos. Os
veículos com HydroDrive® são comercializados em toda a Europa,
mas predominantemente na Áustria, Suíça, Alemanha e Escandinávia.
O MAN HydroDrive® é ideal para veículos que circulam sobretudo
na estrada mas que ocasionalmente precisam de tracção adicional.
Os exemplos típicos são a entrada e saída em estaleiros não pavi-
mentados com veículos de entrega de materiais de construção ou trac-
tores de semi-reboque basculante. Ou veículos de transporte de
madeiras, de combate a incêndios ou de recolha de leite, que têm de
chegar ao destino em segurança mesmo quando as condições clima-
téricas são adversas e em estradas não pavimentadas. 
Quando os caminhos são alagados pela chuva, muitas vezes a mera
tracção traseira não chega. Até as manobras são mais difíceis quan-
do um camião completamente carregado não dispõe de tracção nas
rodas dianteiras. Nestes casos seria necessário a tracção total. 

Mas será que se deve realmente equipar todos os veículos com trac-
ção total quando estes percorrem a maior parte dos quilómetros no
asfalto? Para estas situações, a MAN oferece o eficiente MAN
HydroDrive®. Este sistema oferece um acréscimo de tracção e segu-
rança, porém não requer caixa de transferência, diferencial do eixo
dianteiro e cardan dianteiro. Isto poupa combustível e baixa as emis-
sões de CO2. 
Comparado com um camião com tracção traseira, o aumento de peso
de um veículo com HydroDrive® é reduzido, comparado com a
tracção total clássica, pesa menos várias centenas de quilos. Isto signi-
fica também que os veículos HydroDrive® conseguem transportar
mais carga útil. Por isso, o HydroDrive® alarga a área de aplicação
dos veículos vocacionados para a estrada e, para vários operadores,
torna assim desnecessária a aquisição de um camião adicional com
tracção total. 
O MAN HydroDrive® propulsiona as rodas dianteiras através de
motores hidrostáticos que são alimentados por uma bomba hidráulica
com uma pressão até 420 bar. É possível activar confortavelmente a
tracção durante a viagem e sob carga através de um interruptor rota-
tivo, deste modo o condutor pode dominar de forma segura as
subidas, sem ter de parar. A tracção adicional está também disponível
na marcha-atrás e na desaceleração. h

Mega Camiões

Agora a favor
Depois de vários sectores e representantes do mercado europeu
do frete rodoviário terem assumido posição contrária à acei-
tação de Mega Camiões, com a configuração 25,25 metros
(capazes de movimentar até 60 toneladas), aos quais se jun-
taram diversas vozes oriundas do transporte ferroviário de 
mercadorias, eis que aparecem os defensores das serpentes
rodoviárias com argumentos para o uso na movimentação no
longo curso de mercadorias e passageiros.
Com uma posição expectante e prudente a IRU – União Inter-
nacional do Transporte Rodoviário participou recentemente 
num fórum internacional em Lipsia (Leipzig), Alemanha, com a
garantia de que não tinha posição formada sobre este tipo de
veículos, mas deixou evidente que considera indispensável
acompanhar todos os estudos para deles retirar resultados fun-
damentais para que se perceba se a proposta representa uma
solução viável para optimizar e promover o transporte mul-
timodal.
Por ocasião do evento alemão estiverem em exposição e em
demonstração em espaço limitado um camião Mercedes-Benz 
e um autocarro Van Hool. h

Galp Frota dá vantagens
Para quem opera no transporte de passageiros 
ou de mercadorias no mercado Ibérico o novo cartão 
Galp Frota Profissional inclui uma mão cheia de vantagens. 

O cartão Galp Frota Profissional proporciona um alargado
leque de vantagens. Para além de funcionar como meio de
pagamento a crédito no consumo de combustíveis, produtos e
serviços Galp distingue-se por facilitar o acesso a uma rede
estratégica de postos nas principais rotas da Península Ibérica
com condições adequadas às necessidades deste segmento, pro-
porciona ainda o pagamento de portagens, em Portugal,
através da Via Verde ou do seu cartão Galp Frota e, em
Espanha, através da Via T, com a segurança de um PIN de vali-
dação de pagamento válido em toda a Península Ibérica para
maior con-fiança e comodidade nos abastecimentos.
O serviço permite ao Cliente receber a sua facturação líquida 
de IVA, no valor associado ao gasóleo rodoviário (gasóleo A,
em Espanha) e às portagens. Assegura a gestão de multas,
para que o cliente mantenha as suas unidades sempre opera-
cionais, libertando os serviços das empresas da gestão adminis-
trativa destas penalizações.
E para que as necessidades dos utilizadores sejam satisfeitas 
em tempo, a Galp Energia criou um Centro de Atendimento 
ao Cliente, que está disponível em Portugal e Espanha 24 horas
por dia. 
Por todas estas razões, e porque triplicou o número de postos de
abastecimento em Espanha, a Galp Energia garante aos clien-
tes e usuários dos seus produtos e serviços que, no espaço da
Península Ibérica, está em todo o lado onde circule um cliente.
Para quem acompanha ao detalhe a frota a Galp Energia ofe-
rece o acesso ao Galp Frota Online, para que com toda a 
rapidez, faça a gestão da sua frota a partir da internet. h

MAN HydroDrive®

O clic que mudou o camião
Para responder a um dos mais sérios problemas de condução: a perda de tracção, 
há cinco anos, a MAN passou a instalar um simples interruptor no painel de instrumentos
para activar a tracção hidráulica adicional das rodas dianteiras dos camiões vocacionados
para a estrada, sem tracção integral. 
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Consequentemente Eficiente. 

30,67 l/100 km.
Avaliado por

Uma vez mais colocamos o nosso produto à prova. Tudo para

demonstrar um resultado excepcional, medido em condições

reais, 30,67 l/100 km. Novamente utilizando o nosso MAN 

TGX 18.480 4x2 BLS, desta vez com tecnologia  EURO5 SCR, 

percorremos a rota Madrid-Munique-Madrid sob condições 

metrológicas e de tráfego reais. Com um semi-reboque de lonas 

corrediças alugado à empresa Tip Trailer, carregado ao máximo. 

Como em anos anteriores, todo o teste foi acompanhado

e verificado pela empresa INSIA (Instituto Universitário 

de Investigação Automóvel).

Porque agora MAN também é Consequentemente Eficiente.

Porque os nossos veículos proporcionam mais quilómetros

por litro de diesel. Porque temos menores emissões de CO
2

e gastamos menos energia por tonelada-quilometro. 

Porque assim oferecemos uma redução dos gastos totais

de exploração. Porque o nosso objectivo é estar sempre 

do seu lado.
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Com o aliciante de uma exposição que juntou marcas
de veículos e fornecedores de equipamentos, peças e

serviços para o negócio do transporte de mercadorias, mi-
lhares de curiosos e profissionais ligados ao sector mar-

caram presença no parque
das cidades, junto ao estádio
Algarve, em Loulé, onde ao
longo dos dois dias se con-
centraram mais de centena 
e meia de camiões e três 
centenas de profissionais do
volante.
Na tarde de sábado, depois
de uma gincana muito dispu-
tada, uma bênção religiosa e
uma visita dos responsáveis
autárquicos, onde até foram

realizados baptismos
de condução, serviram
de lançamento para
uma noite com muita
música e animação.
No domingo o desfile
até ao Ameixial, com
romagem ao monu-
mento aos profissionais
do volante, juntou qua-
se duas centenas de
veículos ligeiros e pesados e atraiu para as bermas da
estrada milhares de curiosas que não resistiram ao cha-

mamento do roncar das gaitas e
buzinas, mas também muitos que
atempadamente se posicionaram
para assistirem a um momento ao

Loulé recebeu a segunda edição do encontro
de camionistas. Depois do calor humano 
da organização liderada por Norberto Neves
e João Martins, com o apoio determinado 
do presidente da Câmara Municipal de Loulé,
Seruca Emídio, terem transformado 
o encontro de motoristas realizado em 2009
numa etapa inesquecível. A cidade algarvia
voltou a ser o berço de uma iniciativa
imperdível, nos passados dias 12 e 
13 de Junho, que atraiu profissionais 
e camiões de todo o país.

2º Encontro de Camionistas em Loulé

Espectáculo e emoção

NuMoFreita

Um exemplo de núcleo
O Núcleo de Motoristas da Serra da Freita – Numofreita, pas-
saou para o terreno uma campanha de sensibilização dos
motoristas para os perigos da velocidade. A acção de sensibi-
lização que foi realizada em conjunto com a Câmara Municipal
de Arouca, aposta em mensagens como “Segura a tua vida”,
destinado aos  mais jovens e “Respeite a sua vida e a vida dos
outros, cumpra os limites de velocidade”, com os condutores
profissionais como alvo.
A dinâmica dos núcleos de profissionais do volante passa muito
pela capacidade de inovarem. A Numofreita, liderada por um
grupo de amigos, que procuram promover a imagem dos
profissionais do volante, tem em António Rouxinol um presi-
dente que sabe marcar a diferença. h

qual ninguém fica indi-
ferente.
A Câmara municipal de
Loulé e o seu presidente
voltam a estar de pa-
rabéns pela coragem
demonstrada para apoiar

uma iniciativa a que muitos ou-
tros fugiriam como o diabo da
cruz. Na próxima edição vamos
apresentar uma reportagem de-
talhada do que este ano acon-
teceu em Loulé. h

Portagens com desconto

Portugal adopta Directiva
Através do decreto-lei 68/2010, de oito de Junho, Portugal adoptou a Directiva
n.º 1999/62/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Junho, 
relativa à aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias 
pela utilização de certas infra-estruturas, alterada pela Directiva 
n.º 2006/38/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio.

O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia têm vindo a aprovar um conjunto de medidas legislativas destinadas 
a promover a harmonização das condições de concorrência entre os operadores de transporte de mercadorias dos Estados 
membros, bem como a estimular a adopção de práticas que contribuam para o desenvolvimento sustentável no sector dos 
transportes e a evitar as distorções existentes a nível do mercado interno.
No jornal oficial o governo português esclarece que o decreto-lei visa transpor para a ordem jurídica nacional os princípios e
regras das disposições comunitárias à realidade nacional, sempre no respeito das regras próprias da transposição de tais normas.
Inserida na política comercial dos concessionários da rede de infra-estruturas rodoviárias, é admitida a aplicação de descontos 
a utilizadores frequentes, no limite máximo de 13 % do montante da portagem em vigor. Estão, ainda, sujeitas a reduções 
ou isenções determinadas categorias de veículos devidamente especificados.
É, também, aberta a possibilidade de se modularem as portagens em função de objectivos específicos, como seja o combate 
a danos ambientais, a redução do congestionamento, a minimização dos danos causados à infra-estrutura, a optimização da 
utilização da infra-estrutura ou a promoção da segurança rodoviária. h
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As renovadas e alargadas instalações foram transfor-
madas num salão de festas onde era possível apreciar

as novidades das diversas gamas de produtos MAN, com
uma enorme variedade de transformações e aplicações à
medida das necessidades específicas de cada cliente. 
A gama TGX / TGS e a gama TGM estiveram expostas em
inúmeras variantes, desde unidades de estaleiro, contentores
frigoríficos ou veículos de recolha de lixo. Também o trans-
porte de passageiros estava representado por diversas con-
figuraçções da MAN e NEOPLAN, desde opções em chassis
até viaturas acabadas, para transporte urbano ou de 
longo curso, como por exemplo, o requintado autocarro 

de dois pisos.
Depois de vencer na Tunísia
o camião da equipa da
Elisabete Jacinto rumou para
o evento e teve o sucesso
esperado.
Os mais jovens não foram
esquecidos e tinham um es-
paço de animação e muitas
brincadeiras, com os rostos
pintados ou não, onde nem
deram pelo tempo passar.
Pelo bom comportamento
todos receberam um lindo
camião/peluche da MAN.
Antes de avançar para o
ataque estratégico a um
churrasco que rolava em
lume brando á porta, Carlos
Pais e Norbert Mast da
administração da MANPorto,
agradeceram a todos os 
presentes e reforçaram a
disponibil idade da MAN 

e concretamente das instalações da MAN Porto, no apoio 
constante aos clientes através de um trabalho conjunto. 
Luís Pereira, responsável de Produto e Marketing da MAN
Portugal, desafiou os convidados para a importância do evento
como um sinal de proximidade entre parceiros de negócio e
sugeriu aos convivas uma visita às diversas configurações em
exposição. 
O clube de motoristas profissionais MAN Trucker’s World
esteve presente, recolhendo as inscrições de todos os que 
se quiseram associar a este clube e desfrutar das vantagens 
do mesmo, distribuindo a todos os que já são membros 
alguns brindes do clube. h

Transportes Gonçalo

Competência profissional
Com uma forte presença no exigente mercado dos
transportes de indivisíveis, a Transportes Gonçalo
tem apostado de forma contínua na renovação da
sua frota e qualificação do quadro de pessoal. 

Com um conjunto de equipamentos que representam os mais altos investimentos realizados no sector 
a qualidade e competência dos profissionais que os conduzem são determinantes para a operacionalidade
e para a realização dos serviços sem constrangimentos. 
José Santos, é desde há vários anos um sinónimo de profissionalismo ao volante, operando a movimen-
tação de verdadeiras lagartas de grande tonelagem, com minúcia e rigor cirúrgico que fazem com 
que o seu trabalho também seja reconhecido pelas marcas de veículos que o vêem como a garantia 
de erro zero. h

Portas Abertas 
na MANPorto

Em ambiente familiar mais de três centenas de convidados 
da MANPorto marcaram presença no dia de Portas Abertas, 
em Matosinhos, Freixieiro. Um delicioso almoço servido 
a 200 pessoas, jogos populares e muita animação proporcionaram 
o contacto entre os clientes e profissionais que servem a marca, 
com a possibilidade de um contacto com a gama de veículos 
e animadas conversas e o convívio com aqueles que só de longe 
a longe se encontram, onde o tema era tudo menos trabalho.

TRANSIT 4X4 - Os 40 anos do mítico Transit da Ford estão a 
ser comemorados com as mais variadas novidades nos mercados. Uma
versão 4x4 com motor de 2,4 litros e 140 cavalos é uma das propostas
mais recentes.

SPRINTER ECO-START - Depois do verão a Mercedes-Benz vai colocar
no mercado o Sprinter com o recurso ao conceito EEV, que propor-
cionam ganhos de 33% nas emissões de partículas sobre a norma Euro
5. Através do recurso ao sistema Eco-Start a redução do consumo será
de oito por cento.

UNIMOG TURISMO - Para operar em qual-
quer lugar um Unimog U 4000 recebeu um
excepcional carroçamento, que proporciona
o transporte de passageiros num espírito 
de aventura em total segurança. As carac-
terísticas de distância ao solo e de suspensão

proporcionam uma viagem única. O Mercedes-Benz desenvolvido por
Michael Bocklet é um cinco estrelas.

MASTER CHASSIS-CABINA - Já
chegou ao mercado europeu o Master
da Renault Trucks chassis-cabina. 
A gama das 3,5 às 4,5 toneladas
será reforçada em breve com uma
versão de cabina dupla.

IVECO REFORCA - Paolo Monfe-
rino, president executive da Iveco,
demonstrou particular satisfação
pelos resultados da marca nos
primeiros quatro meses do ano.

Com vendas a crescer à volta de 10%, considerou que a gama dos pe-
quenos veículos industriais é a primeira a libertar-se da crise. h

UTILITARIOS Unex reforça frota com Fiat
Com serviços regulares para diversos mercados,
a Unex tem vindo a crescer na presença junto
de indústrias que requerem o transporte 
com rapidez, como forma de ultrapassar 
os constrangimentos causados por rupturas 
na produção ou nas linhas de montagem.

Depois de vários anos ao volante do seu camião, Eugénio Sá
reformulou o negócio e para além de camiões decidiu investir
em veículos especialmente adaptados para operações que
exigem valor acrescentado na
operacionalidade.
A mais recente aquisição é um
Ducato da Fiat que recebeu
uma carroçaria desenvolvida,
para proporcionar carga e
descarga até oito europaletes.  
A unidade comercializada pela
Soveco (V.N.Gaia) é um Fiat
Ducato Maxi 35ML 3.0 MJET
157cv. O carroçamento totalmente em alumínio, com piso em
contraplacado marítimo, apresenta uma caixa que oferece
4,10x2,05x2,05 nas medições interiores. Com um peso de car-
roçamento de apenas 550 kg o veículo pode carregar em pleno
1100 quilos.
Para Eugénio Sá a decisão de investimento corresponde a uma
tendência de crescimento da procura de veículos para operar 
em negócios muito específicos, que têm na urgência o único
prazo de entrega. A entrada em número crescente de empresas
no segmento não preocupa o Eugénio, que não dá muito futuro
a quem chega e tenta ganhar clientes pelo preço. Diz mesmo
que quem chega e se esquece de acrescentar valor ao serviço,
mais tarde ou mais cedo vai usar o veículo para outras funções,
pois o cliente está cada vez mais exigente em competência 
e eficiência. h
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divisíveis.
O Crafter Bli tz tem a
particularidade de ter o
chassis basculante para permitir um ângulo de entrada
ainda menor de modo muito rápido. Em 7 segundos
está pronto a carregar as viaturas mais baixas sem
necessidade de rampas complementares. A carga útil 
é igualmente de 3.000 kg. Quando circula em vazio
pode levantar um dos dois eixos traseiros, poupando
combustível e reduzindo o atrito e desgaste. A suspen-
são traseira é pneumática, permitindo um ajuste ins-
tantâneo da altura ao piso e uma circulação confortável
e segura.
O Crafter Space Trans junta muito espaço para tudo
poder levar. Com uma carga útil de 4.262 kg pode

OCrafter Roader com o seu chassis em alumínio 
e dois eixos, é uma solução mais robusta e

económica perfeitamente adaptada às características
das estradas e vias rápidas portuguesas. Com uma
carga útil de 3.000 kg, possibilita o transporte de 
qualquer viatura ligeira. Com um atrelado poderá
transportar 2 viaturas, sendo a carga útil do reboque
igualmente de 3.000 kg. É classe 2 nas portagens.
A abertura das rampas de acesso é totalmente auto-
mática, bem como o basculamento da caixa, de modo
a permitir carregar mais facilmente viaturas sinistradas
ou carros desportivos ultra baixos.
Em opção está disponível um toldo com estrutura 
de suporte integralmente em alumínio, para permitir
protecção das viaturas e maior volume das cargas

Prova de Karting Pascoal

Animação e muitos prémios
Em finais de Junho a Transportes Pascoal, organizou o 3º Grande
Prémio de Karting, uma iniciativa que juntou em pista e em convívio 
centenas de profissionais que marcaram presença em representação 
de um vasto conjunto de clientes da empresa dirigida por José Pascoal 
e pelo seu filho Nuno Pascoal

No Kartódromo de Vila Nova de Poiares os “pilotos” tiraram o caruncho aos pés e por
umas horas esqueceram as cargas e as pressas nas horas de fecho dos camiões e sentiram

que até tinham jeito para
essa coisa de andar em ve-
locidade, quase sentado no
chão. Apesar de sentirem
que os pulsos se zangavam
com os cotovelos não se
deixaram vencer e rolaram,
com trocas sucessivas entre
elementos da mesma equi-
pa, na arte de guiar um
“bólide”, até à bandei-
rola final.
Com o propósito do con-

vívio sempre presente, uma merenda ajudou a retemperar forças e um almoço ajudou a relaxar a tudo o que 
tremeu em pista.  
Entre Clientes e amigos a edição deste ano contou com a participação de catorze equipas, a Agility, a Garland 
Aveiro e Maia, a Rangel, a Rhenus, a Transportes Marquês de Pombal, a Universal Global Logistics, a Kuehne+Nagel,
a Gefco Norte e Sul, a Schenker, a DSV e a Transportes Pascoal Portugal e Espanha, para as quais estavam desti-
nados interessantes prémios. Pelo primeiro lugar a Transportes Pascoal Portugal e foi premiada com um troféu e 
um karting de competição e o reboque de transporte. No segundo e terceiro lugares ficaram a Agility e a Transportes
Pascoal Espanha, que foram contemplados com um troféu personalizado. 
Par o ano há mais!h

Iveco Daily com criatividade
Que a crise puxa pelo engenho para mudar pensamentos e
lamentos, já todos sabemos, por isso não estranhamos a ousa-
dia e irreverência da campanha da Iveco para a Gama Daily
no Brasil. 
Com o recurso a uma unidade de chassis-cabina dupla de 
carroçamento longo, o Daily transporta tudo: uma moto, um
veículo de caixa aberta e uma máquina … e um elefante.
A campanha aposta na mensagem “carregue quando precisa
tudo o que possa imaginar” foi desenvolvida pela agência
Domínio Público, de Belo Horizonte, Brasil. h

Um conceito com sucesso na Europa

Volkswagen Crafter 
– O polivalente

A Volkswagen Veículos Comerciais vai iniciar 
a comercialização de uma variada gama de reboques
com base no Crafter. Depois do lançamento em 2009 
do Transporter Roader, a Siva e Luís Mateus 
apresentam com três novos modelos.

transportar em simul-
tâneo até 3 viaturas
dependendo da sua
dimensão. Tudo pos-
sível graças ao sofis-
ticado semi-reboque
em alumínio que junta
resistência à leveza
extrema do conjunto.
O semi-reboque pode
ter um comprimento
máximo de 11 metros.
Para facilitar a carga

ou a descarga, dois elevadores pneumáticos levantam
a parte central do conjunto, possibilitando um ângulo
de ataque ao solo ainda menor.
O Crafter Space-Trans pode ser adquirido em cabina
simples ou dupla. Neste último caso, a parte traseira
da cabina pode adaptar-se para alojar uma cama,
dando argumentos essenciais para a sua utilização em
transporte de longo curso.
Todas estas viaturas foram realizadas em parceria com
a firma alemã ALGEMA, que tem uma experiência 
de 30 anos. Em Portugal a J. Amaral tem a chave 
do negócio. h
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em segurança. Quan-
do no interior sentimos
que não estamos den-
tro do camião que
vimos estacionado na
pedreira. A aposta na
renovação do interior
foi totalmente conse-
guida, ao ponto de
dispor de mesmo o

modelo base oferecer o conforto e mordomias de
um camião para longas missões.
Quando se a agarraram os comandos e se coloca o
motor em marcha, por instantes apetecia que em

cada momento fossem retirados os silenciadores e
demais factores ambientais das unidades de teste,
para lhe poder ouvir a alma. Como a insonorização
é total o motor só se sente se engrenar as velo-
cidades ou se olharmos para o conta rotações. 
Com uma panóplia de configurações de potências
(410, 450, 460 e 500 cavalos) e eixos com tracção
4x4, 6x4, 8x4 e 8x6, há muito por onde escolher
entre rígidos e articulados. Banco ajustado e cinto
amarrado só é preciso dar-lhe gás e ir trabalhar,

com qualquer tipo de super estrutura.
A subir, qualquer das potências, mesmo nas
condições mais adversas, rola como os gulosos
atrás de doces, enquanto a descer se assemelha a

De uma coisa os jornalistas europeus que estive-
ram presentes no evento ficaram cientes: Se a

vida correr mal como mensageiros da notícia,
podem dedicar-se a trabalhar como motoristas ao

volante de um Volvo FMX nas mais duras condições,
que seguramente se sairão na perfeição ao novo
desafio. 
Com um visual que concilia traços distintos de
robustez e linhas desportivas, ninguém se furta a 
dar uma espreitadela aos detalhes. À beleza do sor-
riso da grelha junta-se uma nova configuração do
bloco de luzes frontais que está concentrada num
invólucro único. Também a saltar à vista destacamos
a elevação e robustez do pára-choques e o avental
inferior, que combinam na perfeição com o exce-
lente ângulo de ataque inviabilizam contactos aci-
dentais com obstáculos. 
Com um degrau rebatível a pedir para o calcarem,
salta-se para o interior com um impulso rápido e 

Num cenário absolutamente real, 
na pedreira da Sand & Grus 

AB Jehander, em Gotemburgo, 
de onde sai o mais prestigiado

cimento da Escandinávia, 
a Volvo apresentou o novo FMX 

e desafiou os seus convidados 
para exercitarem a nova coqueluche

da marca nas mais severas
condições. Como brinde, 

os jornalistas ainda puderam assistir
a uma explosão programada 
e viveram o frenesim de uma 

evacuação de todos os humanos 
da montanha. Fantástico, 

talvez por isso até os sanitários 
tinham televisão, pelo que 

o espectáculo merece 
ser contado em várias edições.
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FMX da Volvo

O Extra Forte para
toda a obra
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um praticante de artes marciais chinesas. Rigoroso 
e vigoroso nos movimentos não se afecta com im-
previstos e guarda energias para actuar como um
campeão no passo seguinte.
Um bem elaborado leque de postos técnicos, mon-
tados para testes específicos levam os especialistas
da palavra a um rodopio entre veículos. A situação
não puxa qualquer fadiga, mas antes adensa a
expectativa sobre o que vem a seguir. E o que se
segue é sempre melhor do anterior.
De camião em camião antes de entrar na unidade
seguinte voltamos a rever a obra de arte e quase
como a soletrar uma tabuada recordamos a ampla
distância ao solo e o aspecto robusto e moderno,
com o contributo de uma nova grelha superior, uma
dianteira baixa agressiva, pára-choques de 3 peças
em aço e com cantos em aço com 3 mm de es-
pessura, placa antiderrapante robusta e barra de
protecção. 
O novo Volvo FMX baseia-se na extremamente 
bem sucedida plataforma FM, com provas dadas em
exigentes aplicações de construção, particularmente
nos mercados nórdicos, na Rússia e na Europa de
Leste. Os motoristas podem esperar um excepcional
desempenho da linha motriz com base na potência e
na eficácia do motor de 11 litros (330 a 450 cv) ou
de13 litros (380 a 500 cv). A versão de construção
recentemente actualizada com a caixa de velo-
cidades I-Shift permite ultrapassar quase todas as
situações. Mesmo quando à erros na distribuição 

ou pesagem na pesagem. Um sensor informações
precisas sobre o peso da mercadoria ao selector 
I-Shift, que engrena uma sequência de mudanças
ideal e um arranque suave. A impressionante 
potência de travagem, 375 kW às 2300 rpm, é 
facultada pelo Volvo Engine Brake Plus. 
Com o veículo certo (configuração, carroçamento 
e potência) para cada função, o FMX diz presente
mesmo ao trabalho mais imprevisto e nos terrenos
improváveis. O FMX tem argumentos para marcar 
a viragem em termos de conceito de unidades de
construção.h

Um sanitário com televisão. E esta!?
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numa ligação que já tem
décadas.
Para os responsáveis da
Tafanel a opção pelos
Renault tem sido alicer-
çada graças aos fantásti-
cos resultados alcançados
nas exigentes operações
diárias de distribuição.
Também a qualidade de
serviço após-venda aju-
dam nos argumentos para
se manterem ligados à
marca do losango. 
Desde há vários anos a
Tafanel está ligada a ino-
vações no conceito de
transportes. Nos anos de

1960 criou a sua própria intermodalidade, passando a
carga para os comboios e os camiões faziam apenas 
as pernas finais do percurso, o que a ajudou a tirar
centenas de camiões dos acessos à cidade luz. h

Ao operar em Paris o abastecimento para satis-
fazer as necessidades de 332 milhões de con-

sumos de cerveja, águas e sumos de fruta, realiza o
transporte maioritariamente com veículos Renault 

t ransformou-se
numa das mais
longas travessias
para este tipo de
desafio na Europa, marca-
do pela nostalgia e pela
liberdade de circulação em
estradas e locais até há
duas décadas inacessíveis
ao comum dos mortais.

Para percorrer os 14 mil
quilómetros entre Brest 

e Vladivostok, dois Iveco
Massif foram preparados

para cumprir os desafios e corresponder aos rigores de
40 dias (entre Maio e Junho) de um desafio ao desgaste
permanente. A ligação entre o Atlântico e o Pacífico ligou
os portos francês e russo, com etapas que tiveram em
destaque as cidades de Riga, Saint-Pétersbourg, Moscou,
Lekaterinbourg, Novossibirsk, Irkoutsk e Khabarovsk,
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Quando concluída a etapa promocional a viagens no 
conceito de desafio, os quatro amigos estavam tão frescos
como os Massif. Para além de umas gripes, os humanos
pouco mais sentiram do que as mudanças de temperatura,
enquanto os veículos só tiverem necessidade de se
sujeitarem a manutenções diárias e a mudanças de 
lubrificante. h

O maior operador francês na distribuição de bebidas, 
Tafanel, recebeu as chaves de um Maxity da Renault Trucks 
que assegura emissões zero. O prestígio da empresa, 
que se tem preocupada em possuir uma frota que combata 
os efeitos de estufa, casa em pleno com o veículo 100% eléctrico,
que zero emissões gasosas e sonoras.

JLS entre as maiores
Na edição do dia de S. João, 24 de Junho, do DN - Diário 
de Notícias a revista 1500 Pequenas e Médias Empresas, apre-
sentava os resultados relativos aos agentes económicos que
mais se destacaram em cada sector de actividade em 2009.
Na área dos Transportes e Logística a grande vencedora foi 
a JLS, de Viseu, que obteve o primeiro lugar em três itens:
Empresa Excelente; Maior Rentabilidade e Maior Geração 

de Emprego. Também em destaque a Rangel Expresso II, na rubrica maior crescimento e a Valpi,
que liderou em produtividade.
Sem grandes ondas de mediatismo, José e Nelson Sousa (pai e filho) colocam no mapa dos grandes
empreendedores uma empresa que consolida de forma sustentável o seu crescimento. h

Sítio em Destaque

Transportes Presunção
A qualidade de uma imagem vale por mil palavras,
parece ser a máxima em que aposta a Transportes
Presunção ao colocar fotografias que retratam momen-
tos na vida de diversos veículos da sua frota. 
A não perder uma visita a Transportes Presunção on
Flickr – Photo. h

Maxity Zero emissões

Desafio por estrada:

Com Iveco Massif

• Mudança de óleo e filtro

• Amortecedores e molas

• Revisões (velas, filtros, etc.)

• Subs. óleo dos travões

• Verificação de gases de escape

• Focagem de faróis

• Substituição do anti-congelante

• Montagem de pára-brisas

Rua Padre António Vieira, 164/180
4300-030 PORTO

Tel.: 22 537 23 43 • Fax: 22 537 23 41

Limite de velocidade
Ligeiros mais controlados
Um documento preliminar emanado do Parlamento Europeu
sugere o estabelecimento de um programa de acções, para
que nos 27 estados da União Europeia sejam implementadas
medidas para a limitação de velocidade máxima a 120 km/h
e para o corte das emissões de carbono dos veículos ligeiros
de trabalho.
Segundo o documento, os veículos de trabalho são de 
forma crescente detectados em velocidades muito superiores
às legalmente instituídas, apontando com imperioso evitar 
a sinistralidade e outros factores associados ao risco de 

sinistralidade e a concorrência desleal através da introdução de sistemas de limitação de velocidade.
Na Europa, Parlamento e Comissão estão empenhados em fazer a sua proposta. A Comissão propõe a redução de emissões
para os 175 gramas em 2016, o que representa uma redução de 14 por cento sobre os actuais 203 gramas.
Uma coisa é certa, para 2020 os fabricantes terão de cortar nas emissões poluentes ,quer seja com os valores propostos 
pela Comissão ou os propostos pelo Parlamento. Qualquer que seja o patamar a estabelecer, havendo quem defenda a 
regra imposta aos automóveis de passageiros, para já há a certeza de que os fabricante serão sancionados com penas de 
120 euros por grama de CO2 emitida por veículo que não atingir os objectivos.h
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e aquele em que acontece o
deslizamento de uma carga, na
travagem e na aceleração.
Seguindo o exemplo da Suécia,
onde a carga mal amarrada é
sempre imputada ao motorista,
que não escapa sem uma pesa-
da coima, os técnicos da Volvo
desenvolveram um programa
inovador, para o que junto um
amplo leque de especialistas
para desenvolverem um pro-
grama para profissionais do
volante.

De acordo com as estatísticas das autoridades suecas, todos 
os anos uma a duas pessoas morrem e entre 50 a 60 sofrem
lesões graves causadas pela queda de mercadorias. Preocupada
com a realidade a ECR – Euro Controle Route, uma associação
que agrupa 14 países europeus, estruturou uma inspecção ao
transporte rodoviário para impedir que 25 por cento dos 
acidentes e mais de 10mil perdas de mercadorias sejam cau-
sados por cargas com amarração incorrecta.
Em Abril a União Europeia desenvolveu legislação sobre as 
cargas, mas a realidade é que a generalidade dos países não

Assistimos nas pistas da Volvo a acções de treino, que
deixaram evidente que se o motorista se empenhar em

colocar em prática conceitos simples a segurança será outra.
Uma forte inclinação testa se um gerador eléctrico está bem
amarrado com duas cintas e se uma guia de madeira com 
quatro pontos de fixação o imobilizam por completo. Outro
teste visa transmitir os resultados entre o momento de segurança

tem em prática qualquer legislação específica, pelo que há 
uma determinação, pela restricção, para acabar com esse tipo
de sinistralidade. 
Para diversos mercados europeus a Volvo vai implementar 
um programa de 35 horas para de formação de motoristas,
que se enquadra nas normas europeias de reciclagem e forma-
ção obrigatórias de quem é profissional do volante.
O curso da Volvo é composto por 35 horas, divididas em 
sete aulas.
Condução eficiente: Os participantes aprenderão a poupar
combustível de forma eficiente e a utilizar o equipamento do
veículo de forma adequada. O curso pode se concentrar no
transporte de longa distância, as operações de construção. 
Condução segura: Os participantes estudam uma série 

de cenários de acidentes comuns iden-
tificados pela investigação de acidentes
da Volvo, que lança a discussão sobre
o que deveria ter sido feito para os 
evitar. 
Saúde e primeiros socorros: Os parti-
cipantes são levados a ver a vida de
outra maneira. Os motoristas aprendem
nutrição, fadiga e recebem ensinamen-
tos para interpretar os sinais do sono,
de modo a conhecerem como as suas
consequências afectam a saúde. O
módulo inclui ainda formação sobre
ressuscitação e procedimento a ter
quando chegar ao local do acidente.
Carga segura e segurança do trans-

porte: Como funcionam e quais os níveis de eficiência das 
cintas de amarração. Que regulamentação existe em cada 
estado europeu.
O sector dos transportes e da legislação: A estrutura dos 
transportes e as legislações em que se enquadra são trans-
mitidas aos profissionais, ao mesmo tempo que recebe forma-
ção base como definir o preço final de um frete. 
Tudo bem concentrado, a aposta da Volvo é em que tenhamos
estradas mais seguras e a imagem do transporte e os profis-
sionais do volante mais respeitados. h

Vialtis com nova organização
O Grupo Vialtis, conceituado perito em serviços rodoviários e líder em
redução de custos de gestão no negócio do transporte por estrada, deu a
conhecer uma nova organização e um variado leque de serviços de alto

valor acrescentado, no intuito de aumentar a
sua vantagem competitiva na Europa. 
No Programa de Optimização do Gasóleo 
a Vialtis aconselha de forma independente
os transportadores e oferece serviços de
gasóleo muito atractivos, suportados pelas
mais competitivas redes de gasóleo nas
estradas da Europa.
Hoje, a sua rede de parcerias inclui gaso-

lineiras independentes e locais que oferecem os melhores preços nos seus
mercados, assim como grandes petrolíferas internacionais. Para completar
este serviço, a Vialtis desenvolveu um website: myVialtis.com.
Além disso, a Vialtis ajuda os seus clientes a reduzir significativamente os
seus custos de abastecimento através do reembolso da todas as taxas a que
têm direito (França, Bélgica, Espanha, Eslovénia e Itália). A Vialtis oferece
uma perícia única sobre os procedimentos fiscais aplicáveis em cada
Estado, assim como uma gestão detalhada dos pedidos de reembolso das
taxas sobre o gasóleo até à sua efectiva transferência. h

As duas séries de camiões MAN TGX e MAN TGS, lançadas
na Europa em 2007 venceram o "Truck of the Year 2008" por
um júri de renome internacional. Isto faz da MAN Nutzfahr-
zeuge o primeiro fabricante de camiões a vencer esta distin-
ção valiosa em sete ocasiões. 
A MAN está actualmente a lançar o MAN TGX e TGS no 
mercado brasileiro, iniciando assim um novo capítulo da sua
história de sucesso – pela primeira vez no continente Sul-
-americano. A venda dos camiões MAN no Brasil é realizada
pela rede de concessionários VW da MAN Latin America.
Até 2011 será construído um parque de fornecedores na
proximidade imediata da fábrica de Resende. Deste modo,
três parceiros da MAN Latin America nomeadamente 
a ArvinMeritor (eixos), Maxion (montagem de chassis) e
Suspensys (suspensões), vão dispor de locais de produção
próprios em conexão com a fábrica da MAN. h

O mau acondicionamento das cargas
tem causado danos graves e até 

a morte de muitas pessoas 
nas estradas da Europa. Para melhorar

as competências dos motoristas 
sobre os riscos das cargas, a Volvo

assumiu-se como o primeiro fabricante
a desenvolver um programa 

de treino destinado ao mercado 
do velho continente.

Com uma capacidade para cinco mil camiões
das séries MAN TGX e TGS por ano, 
a fábrica brasileira da MAN Latin America,
em Resende, colocou em actividade 
uma nova linha de produção para camiões.

Nos próximos meses serão produzidos inicialmente veí-
culos de teste, preparando caminho para que os pri-

meiros veículos encomendados possam ser entregues no ano
de 2011 a três das maiores empresas de transporte brasileiras:
Julio Simões, Arcom e Binotto. Numa primeira fase os camiões
MAN brasileiros vão conter unidades importadas da Alemanha
e serão montados segundo o princípio SKD (Semi Knocked
Down). O objectivo a médio prazo é aumentar a percentagem
de produção local para, no mínimo, 60 por cento.

TELS.: 251 640800 – FAX: 251 640809 – MONTE REDONDO – TROVISCOSO – 4950-815 MONÇÃO
CAIXA POSTAL: APTDO, 26 – 4950-909 MONÇÃO (PORTUGAL)

Na próxima edição
Os excepcionais Scania 
decorados pela EuroCenouras.
Dois irmãos criaram 
uma forte identidade para 
os seus veículos de trabalho.

Há uns anos foi motivo de no-
tícia por conduzir um camião
apenas com 3 anos de idade.
Agora a SIC, através do
Perdidos e Achados voltou 
a pegar na história do irreve-
rente jovem. h

Volvo treina segurança

…e poupança

MAN cresce no Brasil

Nova linha de produção
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TORRESTIR RECEBE 45 VOLVO FH 13 - Com este investimento, a
empresa sedeada em Braga renova e aumenta a frota disponível
para operações de transporte de longo curso.
Uma relação profissional de anos, que tem na qualidade dos
camiões e na assistência pós-venda um extraordinário pilar a par
da fiabilidade e reduzido consumo de combustível, levaram a
Torrestir a eleger, de novo, a Volvo como parceira em operações
de transporte de mercadorias de longo curso.
Numa clara altura de crescimento do volume de negócios e opera-
ções, não só em Portugal como em vários países europeus e em África.
Este investimento contribui para consolidar a política de expansão
e manutenção da aposta na qualidade de serviço como factor
diferenciador.
Todas as 45 unidades Volvo FH13 420HP equipadas com I-shift,
foram entregues durante o mês de Junho.

INVESTIMENTOS TORRESLOG - Com a criação de meia centena
de postos de trabalho o Grupo TorresTir, através da sua subsi-
diária TorresLog, vai reforçar as operações em quatro plataformas
logísticas situadas em Alverca, Vialonga e Maio. 
Em mais de 16 mil metros quadrados de área de armazenagem 
a TorresTir opera regularmente mais de 17 mil paletes em dez
unidades, onde estão instalados os conceitos da Logística Lean e
como sistema tecnológico de controlo de armazém WMS, que é
operada segundo um sistema de rádio frequência e de código de
barras.
A TorresLog intervém em áreas distintas e de elevada especiali-
zação (farmacêutico, alimentar, químicos e grande consumo)
onde acrescenta valor na armazenagem, gestão de inventários 
e intervenção física, recepção e conferência de mercadorias, ras-
treio de mercadorias, preparação (Picking) de encomendas, 
por lotes, FIFO, LIFO, FEFO e PBL, Gestão de Cadeia de
Abastecimento, Manipulação de produtos (etiquetagem e

-instalar de fábrica as ligações para estes equipamentos,
assegurando tempos de entrega curtos e maior qualidade
na finalização posterior da montagem.
A nova entrada de ar fornece ar mais limpo ao motor. A
sua localização permite uma melhor visibilidade traseira
através dos espelhos retrovisores ao efectuar manobras
de marcha-atrás. Está agora disponível em todas as ver-
sões de cabina, incluindo a cabina curta.

OVolvo FM inclui agora os faróis actualizados e
melhorados recentemente introduzidos no chefe

de família. Os faróis passam a ser constituídos por dois
módulos distintos; os faróis auxiliares e de nevoeiro inte-
gram agora um módulo separado, localizado por baixo
do módulo principal.
Estão disponíveis como opção diversos tipos de luzes 
de trabalho ou, em alternativa, a possibilidade de pré-

A instalação do radar do ACC na grelha
inferior foi modificada, proporcionando
agora um funcionamento melhorado.
Os degraus dianteiros para limpeza do
pára-brisas foram redesenhados, incor-
porando também o anterior conceito de
extensão retráctil. A função antider-
rapante está integrada na estrutura 
em aço.
O símbolo Volvo é agora maior, trans-
mitindo uma afirmação de orgulho e
força.

Foram introduzidos como opção novos depósitos de
combustível de maiores dimensões em aço, que oferecem
quase a mesma altura em relação ao solo que os
depósitos actuais.
Novas cores para os estofos e cortinas na cabina, em
consonância com a gama FH, dão ujm toque ao interior
que ainda pode ficar mais requintado com a opção por
acessórios. h

Depois do lançamento 
em 2008, o FM da Volvo 

continua a inovar. As grelhas
superior e inferior da secção

frontal são inspiradas 
na forma e nas linhas 

do Volvo FH, ligeiramente
modificadas para se adaptar
às dimensões mais reduzidas

da secção frontal do FM.

Repacking), logística inversa, distribuição e cross docking, Dese-
nho e Consultadoria de Soluções Logísticas, entre outros.

PORTAGENS TOTAIS NA ALEMANHA - O governo alemão de-
cidiu que em 2011 em todas as estradas de quatro vias vão ser
aplicados aos pesados os sistemas de portagens que actualmente
vigoram nas auto-estradas. Só em 2009 a receita alcançada com
portagens valeu aos cofres de Berlim 4,4 milhões de euros, que
foram destinados a investimentos em infra-estruturas ferroviárias 
e vias navegáveis. Na Alemanha já se fala em aplicar portagens
para os ligeiros. 

PORTAGEM POR PESO - Na Alemanha está a funcionar em
regime experimental na auto-estrada Salzbourg/Munique um sis-
tema de portagens que se baseia no peso do veículo. Depois de
uma câmara infra-vermelhos ler o peso por eixo, são sugeridas
alterações, ou não, na distribuição de carga por eixo. O conceito
designado Asset - Advanced safety Support Essential Transport vai
ser implementado em 10 estados europeus. h

Comunicado da Comissão 
de Trabalhadores da Antram

A Autoridade para as Condições de
Trabalho (ACT) deu ordens à Antram
para que pusesse termo imediato à apli-
cação ilegal da medida de lay-off,
imposta no dia 26 de Outubro de
2009, a oito trabalhadores dos Serviços
Centrais da Antram. Na sequência da
decisão da ACT, datada de 20 de Abril

de 2010, os trabalhadores deveriam ter recebido instruções da
Antram para regressar aos seus postos de trabalho, o que não se
verificou. Só a 26 de Abril, por iniciativa própria, os trabalhadores
se apresentaram ao serviço.
De acordo com o Despacho do Director do Centro Local de Lisboa
Oriental da ACT, a que a Comissão Representativa dos Tra-
balhadores da Antram (CRT) teve acesso, a medida de lay-off foi
ilegalmente aplicada pela Direcção Nacional da Antram (DN). No
documento pode ler-se que a argumentação apresentada pela DN 
e reforçada pelo seu representante [e também Secretário-geral da
Antram (SG)] em reunião com os Inspectores da ACT, levou a enti-
dade que tutela as condições de trabalho a concluir que era
intenção da Antram extinguir os postos de trabalho em questão.
Sendo o lay-off uma medida de carácter temporário, que visa a
manutenção dos postos de trabalho, não tinha aplicação possível
nesta situação específica. De resto, a utilização desta figura jurídica
foi sempre rejeitada pelos trabalhadores em causa e, após a sua
constituição, pela Comissão de Trabalhadores da Antram (CT).
A Decisão da ACT confirma ainda a pertinência da oposição ao
prolongamento da medida, apresentada pela CT a 21 de Abril,
cinco dias depois de ter sido confrontada com a intenção da DN 
de estender, por mais seis meses, (até 26 de Outubro de 2010) a
aplicação desta medida ilegal.h

Ainda mais FM da Volvo

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

MAIS FORMAÇÃO CAMIÃO - Para corresponder às ne-
cessidades de aperfeiçoar as competências em condução, 
procurando proporcionar ganhos no consumo, na produ-
tividade e na segurança a Revista CAMIÃO vai oferecer 
mais um programa de formação para os profissionais do
volante.
Ao acompanhamento em estrada dos condutores, segue-se um
programa teórico e prático para correcção dos erros e dar sinais
positivos aos profissionais e às empresas.

ANTI-ÂNGULO MORTO - A sociedade holandesa PerLex 
criou um sistema para anular os pontos invisíveis para um con-
dutor de pesados quando se encontra ao volante em espaço
urbano ou em locais de manobras. O sistema detecta a presença

de corpos a uma distância entre os 500 e 1000 mm transmitindo
de imediato uma informação ao condutor.

MB ATEGO PARA TRÁFEGO - Destinado aos operadores de trá-
fegos rodoviários, empresas de assistência e construtores e
reparadoras de infra-estruturas rodoviária os holandeses da
Udenhout transformaram um Mercedes-Benz Atego  1224L com 
a designação Trafic, que oferece excelentes padrões de quali-
dade nas operações de sinalização da via.
Com o recurso a uma alteração no posicionamento das baterias 
e dos depósitos, o carroçamento permite que sejam colocados 
até 275 cones, com o camião a rolar a uma velocidade entre 
os 15 e os 25 km/h.
Sem qualquer intervenção humana no exterior, o que limita 

PREVENÇÃO & SEGURANÇA

a exposição dos trabalhadores a riscos e, por vezes, à inten-
péries, o sistema está a conquistar adeptos por toda a Europa, o
que poderá levar a que esta configuração seja alargada ao 
conceito de comercialização por catálogo. h
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Hybrid, que assegura a poupança de 30% no consumo de
combustível e redução idêntica nas emissões de CO2 é 
a mais recente novidade ambiental a circular nas ruas da
cidade alemã de Munique.  Depois de Hagen, Paris,
Barcelona, Milão e Viena o Lion City Hybrid alarga a sua
influência ecológica.

COMBATE A INCÊNDIOS - Seis fabricantes de autocarros,
EvoBus (Mercedes-Benz/Setra), Irisbus/Iveco, MAN
Nutzfahrzeuge AG (MAN/Neoplan), Scania, Solaris Bus,
VDL Bus & Coach e Volvo, assinaram um acordo para
instalar de série nos seus veículos um sistema de detecção
de incêndios no compartimento do motor.
As marcas envolvidas no protocolo, que representam 85%
das vendas de veículos na Europa, decidiram apostar no
incremento da segurança e da imagem do transporte de
pessoas por estrada.

MB TRAVEGO E IBÉRICA - A EvoBus Ibérica, criada em
1998 em Espanha, como subsidiária da EvoBus GmbH, do
grupo Daimler, assinalou os 12 anos de sucesso na pro-
dução de chassis para autocarros interurbanos, urbanos,
turismo e aeroportos, destinados ao mercado espanhol e
muito especialmente para a exportação para França,
Alemanha, Grã-bretanha e Portugal e América, Austrália 
e Ásia.

DAF RECEBE GALARDÃO DURANTE O ‘BUS WORLD ASIA’
- Por ocasião do salão World Asia Shanghaï, a DAF foi
distinguida com o prestigiado prémio que reconhece a
longevidade e excelente rendimento energético dos motores
Paccar PR de 9,2 litros e MX de 12,9 litros. A DAF foi o
primeiro fabricante a instalar motores com as emissões EEV
na Ásia para utilização em autocarros urbanos e de turismo.

CENTRAL DE VENDAS - A Iveco Irisbus criou uma central
de vendas onde agrupa para diversos mercados as ofertas
entre os 27 e os 63 lugares, em 400 modelos diferentes.

MAN HYBRID PARA MUNIQUE - Uma unidade Lion city
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VOLVO 7700 HYBRIDE - A Volvo Bus anunciou a entrada
na produção em série do autocarro Volvo 7700 híbrido,
na fábrica de Wroclaw, na Polónia. Com uma configu-
ração de 12 metros o chassis B5L híbrido é apresentado
com um piso duplo, que será posteriormente carroçado
pela Wrightbus, na Irlanda do Norte, destaca-se pelos
baixos consumos de energia fóssil, entre 30 e 35%, e pela
rentabilidade dos componentes provenientes de outras
séries.h

AUTOCARROS

Camião
descapotável

Não há nada melhor do que uma
boa oportunidade para que o artista
exiba a criatividade da sua obra. Um
acidente do caneco fez desfilar nas
ruas de Nova Deli um camião aci-
dentado, que mais parecia ter sido transformado para deixar o posto de
condução a nu.
É uma prova de muito mau gosto em termos de segurança, mas também
deixa evidente que o negócio nem dá para contratar o serviço de reboque
e pronto-socorro. h

CARVÃO LÍQUIDO - Os indianos da Tata e a petrolífera Sasol 
criaram uma parceria para produzirem até 2018 80 mil barris de
carvão líquido. Destinado a enfrentar os crescentes custos do
petróleo o recurso a fontes alternativas assume-se como prioritário.
O porjecto envolve oito mil milhões de euros. h

ÁFRICA – ÁSIA - A CMA CGM arrancou no primeiro dia do mun-
dial de futebol (11 de Junho) com uma nova ligação entre a África
do sul e a China, com a operação de 2600 Teu’s.

DEPOIS DA CRISE - Segundo a FMC – US Federal Maritime
Comission, que controla as linhas de contentores e as cotações
paraticadas, nos tráfegos entre os Estados Unidos da América e a
China já começa a ser sentida a falta navios face à procura. Depois
da grave crise os movimentos de exportação e importação entre 
os dois mercados tendem para serem programados com bas-
tante antecedência. h

DSV ENTRETENIMENTO - O grupo DSV anunciou a criação da 
DSV Entertainment Logistics, vocacionada para desenvolver solução
para a área da diversão, com particular focalização na indústria
musical e dos espectáculos internacionais. Este negócio será ofere-
cido nos 110 mercados onde o operador está presente.

FEDEX ELECTRIC - Cinco unidades totalmente eléctricas do Modec
5,5 ton estão a operar na cidade de Paris. Com um parque rolante
de dezenas de milhares de veículos, as unidades movidas a ener-
gias alternativas são para a FedEx uma prioridade, registando 
já quase dois mil veículos em operação. h

COMBUSTÍVEIS & LUBRIFICANTES

NAVEGAÇÃO & PORTOS

LOGÍSTICA

BRIDGESTONE DISTINGUIDA - Os americanos da
Paccar (DAF) atribuiram à Bridgestone o troféu 
PACCAR 50PPM, que distingue a qualidade e efi-
ciência dos produtos fornecidos ao longo de 2009. 
Com uma presença reforçada nos camiões europeus
do grupo americano, a Bridgestone tem-se assumido
como um parceiro de negócio com a DAF, equi-
pando à saída da fábrica uma grande parcela 
das unidades saídas das fábricas europeias, nos

segmentos de médias e grandes tonelagens.
Perante a atribuição do troféu Gerry Duffy, Vice-presidente de vendas e
marketing da Bridgestone Europa, recordou o compromisso da marca 
com a criação de produtos geradores de baixas emissões e menores consu-
mos, sem perder de vista os exigentes padrões de segurança, considerando
ser a escolha como uma responsabilidade acrescida, pois a DAF é cada
vez mais um líder em vários segmentos no mercado europeu.

GOODYEAR NA CONDUÇÃO DEFENSIVA E AVANÇADA - A Goodyear

forneceu, pelo quarto ano consecutivo, pneus para os cursos de condução
defensiva e avançada a realizado pelo Centro de Técnicas Policiais. Cerca
de 100 pneus dos modelos mais inovadores da companhia foram uti-
lizados pelas forças policiais que aproveitaram até ao limite as poten-
cialidades dos pneumáticos.   
Os cursos estiveram abertos a todas as forças de segurança nacionais: PSP,
GNR, PJ, Polícia Marítima, Polícias Municipais, Serviços de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF), Corpo dos Serviços da Guarda Principal (CSGP), Guardas
Nocturnos (GN) e Polícias Militares (Aérea, Exército e Naval).
O pneu EfficientGrip, com tecnologia FuelSaving, é um pneu de alta
prestação, que respeita o meio ambiente e proporciona uma significativa
poupança de combustível, alta quilometragem e excelentes prestações de
travagem em piso molhado. Este é o primeiro pneu de turismo desenvolvido
com o intuito de reduzir o consumo. 
Outro pneu da Goodyear, de alta prestação, é o OptiGrip. Com tecnologia
SmartWear mantém um excelente desempenho, mesmo depois de uma 
utilização longa, pois aparecem novos sulcos e camadas de composto 
à medida que o pneu se gasta. h

Evicar Norte de Portas Abertas
A dinâmica da equipa da Evicar Norte, liderada por Nuno Mendes, 
os produtos das marcas DAF e Isuzu e os serviços de assistência, foram o mote 
para a realização de dois dias de Portas Abertas das instalações de Matosinhos,
ao qual compareceram centenas de convivas.
Por um lado o alargado leque de clientes das gamas DAF, que na generalidade já mantêm

uma ligação de alguns anos ao grupo de Martins Pereira, por outro clientes mais recentes dos Isuzu ou curiosos e aficionados dos 
veículos de competição da marca japonesa, não deixaram na gaveta o convite para um dia diferente.
Aproveitando um fim-de-semana alargado, centenas de convidados disseram presente ao desafio de em ambiente familiar conviverem
com os profissionais que tratam dos seus veículos e daqueles que se empenham em encontrar a melhor proposta para concretizar um
negócio.
As novas soluções da gama de produtos da Isuzu motivaram interesse, mas a presença das unidades da equipa de competição e os 
pilotos Rui e Carlos Sousa e Bianchi Prata, não deixaram ninguém indiferente.
À volta do conceito Isuzu no grupo Evicar, que era novidade para alguns convidados, alguns negócios que estavam em marcha 
foram mesmo concretizados ou deram mais um passo, deixando os responsáveis amplamente satisfeitos, pelos resultados e pelas 
hipóteses que se abriram.
Quanto ao segmento de negócio da DAF foi perceptível que o mau momento do mercado começa a ser coisa do passado. Entre 
dois dedos de conversa e um pitéu, percebeu-se que as pessoas já falam de forma mais positiva e realista sobre o mercado. 
Foi um dia em cheio. A conjugação de argumentos fortes das duas marcas, duas tecnologias e duas motivações para o negócio 
do transporte, deram os resultados esperados. h

Presidente da CARRIS distinguido em Paris
Os prémios “Talentos da Mobilidade” atribuídos no passado 10 de
Junho, em Paris, no âmbito do evento Transportes Públicos 2010 -
Salão Europeu da Mobilidade, distinguiram na primeira edição seis
pessoas pelas suas competências, acções e pelo seu compromisso
em prol da mobilidade sustentável.
Para Portugal veio o troféu “Especial pela Carreira”, que distingui o
presidente da CARRIS – José Manuel Silva Rodrigues.  
Com uma ampla carreira ligada ao desempenho de cargos públicos,
como Director-Geral dos Transportes Terrestres ou presidente de
empresas como a CP ou a Fertagus e ainda uma breve passagem
pela Antram à frente da secretaria-geral, Silva Rodrigues tem o méri-
to de desde 2003 ter transformado a Carris numa das melhores

empresas a operar em Por-
tugal. A Carris obteve, em
2008, um resultado opera-
cional positivo pela primeira
vez em 25 anos. Entre as
várias inovações implemen-
tadas pela actual adminis-

tração constam a integração do transporte gratuito de bicicletas, a
informação aos passageiros por SMS/Internet e a acessibilidade a
pessoas com mobilidade reduzida. Em 2006, a Carris foi a primeira
empresa de transportes públicos portuguesa a receber a certifica-
ção ISO 9001, tendo obtido, em 2008, a certificação ISO 14 001.
No ano passado, Silva Rodrigues lançou o movimento “Menos um
Carro” para incentivar a utilização do transporte público.h

PNEUMÁTICOS



Anova unidade de desenvolvimento cobre uma área total
de 10.000 metros quadrados, com 16 bancos de

ensaio para motores e um para veículos, laboratórios de
desenvolvimento e salas de trabalho com 150 postos para
trabalhadores altamente qualificados. A MAN Nutzfahrzeuge
investiu um total de 35 milhões de euros no novo edifício 
e nas suas instalações hightech. Deste modo, a MAN
expande a capacidade dos seus bancos de ensaio em

Há anos que os clientes PACCAR desfrutam do óptimo
desempenho dos motores PACCAR MX instalados em

veículos DAF,” declarou Mark Pigott, CEO da PACCAR.
“Agora também os clientes da Kenworth e Peterbilt poderão
usufruir da notável fiabilidade, baixos consumos e óptimo
valor residual dos veículos equipados com os motores 
PACCAR MX, ao mais alto nível em qualquer parte do
mundo.”
“A certificação EPA representa um importante passo no
lançamento dos motores PACCAR MX na Amérca do Norte,”
declarou Jim Cardillo, presidente da PACCAR.

“Graças ao seu desempenho comprovado, os motores 
PACCAR MX usufruem de uma notável fiabilidade e 

duração, além de uma excelente economia de combustível 
e baixos custos de operação para os nossos clientes. Foram 
já encomendados mais de 1.500 veículos Kenworth e Peter-
bilt equipados com motores MX.”
Os motores PACCAR MX, disponíveis com potências de 380
a 485 hp, e binários até 2400 Nm (1750 lb.ft), completaram
mais de 50 mihões de milhas durante um prolongado pro-
grama de desenvolvimento, tendo sido testados com sucesso
nas condições mais extremas de frio e calor, a grande alti-
tude, e nas condições de trabalho mais duras (construção e
obras, serviços florestais, por ex.º). A produção dos motores
MX na América do Norte terá início já neste Verão na nova
fábrica de motores da PACCAR em Columbus, Missis-
sippi. h

Nuremberga, em cerca de 30 por cento.
"Com o novo centro de desenvolvimento de
motores, vamos conseguir dominar os futuros
desafios a nível do desenvolvimento ainda
melhor e de forma mais eficiente. Isto envolve,
em primeira linha, os valores limite exigentes
de emissões poluentes, como por exemplo, a

norma Euro 6, mas também as crescentes exigências colo-
cadas aos motores destinados aos diferentes mercados em
todo o mundo", explica Bernd Maierhofer, Presidente da área
de Research & Development and Purchasing. "Para a MAN
Nutzfahrzeuge, Nuremberga é o centro de competência
mundial para o desenvolvimento de motores de veículos co-
merciais e motores industriais. Com o nosso investimento 
no novo centro de desenvolvimento reforçamos o local de

Nuremberga e asseguramos a nossa posição na liderança
tecnológica da construção de motores."
Com os 16 novos e dinâmicos bancos de ensaio de motores
disponíveis, os engenheiros conseguem agora transferir ainda
mais viagens de medição da estrada para os bancos de
ensaio. É possível simular situações de condução reais em
condições que podem ser reproduzidas e mantidas cons-
tantes. Além disso, isto permite realizar mais medições e
poupar combustível, globalmente isto permite à MAN realizar
testes de forma muito eficiente e amiga do ambiente. Os ban-
cos de ensaio de motores são o coração do centro de testes.
Os motores são certificados para trabalharem de acordo com
os padrões ambientais que variam globalmente. Entre outros,
é necessário comprovar que os motores e os sistemas de
tratamento de gases de escape cumprem os valores limite
durante toda a sua vida útil ou são inferiores. Os bancos de
ensaio com uma potência de 620 kW e um binário máximo
de 4.000 Nm podem também simular a humidade do ar,
choques de calor e de frio extremos, o que é uma contri-
buição valiosa para a fiabilidade dos motores. Além da
medição dos valores de emissão, também é possível optimi-
zar o consumo e a desmultiplicação de potência e testar o
esforço mecânico.
Uma particularidade é o novo banco de ensaio de veículos
com uma potência de 640 kW, no qual podem ser optimi-
zadas configurações de motores em relação a todo o veículo,
para se conseguir aqueles pontos percentuais decisivos que
tornam a cadeia cinemática mais eficiente. h
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Nos primeiros dias do segundo trimestre 
do ano, a MAN inaugurou o seu novo centro

de desenvolvimento em Nuremberga, 
com o objectivo de continuar a melhorar 

a sua posição de líder tecnológico 
na área dos motores de veículos comerciais 

e motores industriais. 

Avança em bom ritmo a criação 
de um agrupamento de empresas na região

da Guarda. Inicialmente denominada 
de GuardaLink, foi recentemente rebaptizada

como LusoLink, visto que o universo 
dos sócios aderentes foi alargada 
para além da cidade das serras.

O êxito dos motores Paccar MX 12,9 litros,
que já equipam os DAF já podem 

ser instalados nas outras marcas de camiões
da marca americana (Kenworth e Peterbilt),

visto que a EPA - Environmental Protection
Agency (Agência de Protecção do Ambiente)

lhe atribui o reconhecimento pelo respeito 
da norma de emissões EPA 2010.

Patinter: A segurança em primeirol
Uma imagem vale mais do que mil palavras, mas uma men-
sagem forte vale ainda mais.
Para os profissionais do volante, e não só, que se desloquem às

instalações da Patinter em Mangualde para além de ter acesso a
um Guia de Ambiente e Segurança para Visitantes, com infor-
mações úteis sobre localização de serviços e conselhos para pro-
cedimentos de circulação, na saída a saudação “Deixe as col-
isões para os testes. Mantenha a distância de segurança” não
deixa dúvidas a ninguém que para quem rola na estrada a segu-
rança está em primeiro. h

Depois de nos primeiros meses do ano a ideia ter 
passado em força para a comunicação social,

actualmente vive-se a fase de concretização.
A estrutura será implementada em 35 mil metros qua-
drados de área, que está a ser transaccionada a um valor
simbólico de 2,5 euros o m2, com a liquidação progra-
mada para os próximos 15 anos.
Na fase de arranque já estão concentradas 10 empresas
que aderiram à entrada no capital social com três mil
euros para o arranque do projecto. Depois de férias mais
tês empresas vão colocar o seu nome na estrutura
accionista e assim tudo começará como previsto, de modo
a agrupar uma vasta oferta de transportes e transpor-
tadores e reformular a filosofia e conceito de transportes
de e para Portugal.

A localização estratégica da região beirã poderá vir 
a potenciar ganhos no uso dos veículos nas rotas inter-
nacionais e nos tempos de condução dos profissionais 
do volante. 
A iniciativa do Nerga – Núcleo empresarial da Região 
da Guarda é um projecto de coragem para quem procura
ganhos na produtividade e na gestão dos veículos. 
A Revista Camião considera o desafio do Nerga como
vantajoso para os transportadores de pequena e média
dimensão, com falta de especialização ou com uma 
oferta que excede a procura da frota. Este projecto pode
assumir características ganhadoras se for capaz de deter-
minar mercados, áreas de negócio e tráfegos alvo para
servir os agentes económicos em Portugal e na vizinha
Espanha.h

Nerga: 
Agrupamento empresas transportes

PACCAR MX certificado

Novo centro 
de desenvolvimento MAN 
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Com uma imagem extraordinariamente agres-
siva, desenvolvida pelo “Espacio del Dise-

ño” (grupo Renault), tem como alma os motores 
DXi13 desenvolvidos pela Renault especificamente
para esta temporada. 
Para colocar as mãos nos comandos de uma 
obra de arte só mesmo uns artistas com provas
dadas poderiam se convidados, tendo a eleição
recaído no suíço Markus Bösiger e no alemão
Markus Oestreich, que se destacaram nos últi-
mos anos pela combatividade ao volante dos
MAN.
O campeonato deste ano promete uma presença
forte da Renault, com a sua própria identidade
Renault Trucks Racing, que terá seguramente nos
MAN os grandes adversários. h

Na entrada do campeonato 2010 
do europeu de camiões a surpresa 

foi o aparecimento da nova equipa 
MKR Technology. A segunda surpresa 
era a parceria com a Renault Trucks, 
que mostrava assim não se renegar 
com o fim da parceria com o Team

Frankie. E como não há duas sem três,
surpresa das surpresas, na prova 

de estreia, em Misano, Itália, a equipa
atirou-se ao asfalto como gato ao rato 

e ganhou tudo o que havia para ganhar.
Arranque melhor não podia haver.

argumento já referenciado em espaços de culto,
formação e ensino sobre transportes, que come-
ça a descer à terra.
A grande novidade desta filosofia de lançamen-
to da perspectiva do camião do futuro, que vai
muito para além de um conceito, entrando mais
pelo caminho da revolução, é o facto de ao
mesmo tempo se preverem grandes discussões

sobre segurança, rentabilidade e produtividade. Sendo de
esperar muita oposição e muitos conflitos, nomeadamente
de organizações de trabalhadores e de segurança.
Pelas imagens que aqui apresentamos, aquilo que parece
um ser camião para brincar é claramente o camião para
um futuro não muito longínquo. h

controlo remoto. 
Segundo Rikard Orell, director de design da Volvo
Trucks Corporation, no futuro teremos significativas
diferenças para o conceito de utilização que hoje
fazemos dos camiões. Com o Concept Truck 2020

já são estudadas longas combinações de camiões, contro-
lados por um comando único em super auto-estradas
verdes com circulação dedicada apenas aos camiões. É um

Tendo por base uma visão que corta com tudo o que é
hoje a forma de uso de um camião, a Volvo desen-

volveu o Concept Truck 2020, um camião que poderá ser
comandado como um brinquedo com accionamento por

Tradicionalmente os veículos quando são
desenvolvidos como conceito são mantidos 

em segredo, mas como o melhor é 
não arriscar para não vir a ser confrontando
com a divulgação espia, as marcas começam 

a mudar o rumo, e muito mais quando 
se trata de uma proposta para uma completa

revolução nos conceitos do mundo 
do transporte por estrada.

Competição

Renault ao ataque

Volvo 2020 Vision

O camião do futuro



ESTÁ

NA HORA 

DE AGIR!

NÃO ADIANTA LAMENTAR,

É PRECISO ACTUAR!!

Arevista CAMIÃO  em conjunto com diversos parceiros
europeus está a desenvolver acções de apoio à internacio-

nalização de empresas portuguesas nas áreas dos transportes.
Quer através do recurso ao investimento directo no mercado,
quer na concretização de parcerias, várias são as possibi-lida-
des dos investidores "voarem" para a consolidação.
Com o alargamento da União Europeia a 10 novos Estados-
-membros, as oportunidades e os desafios crescem para as
empresas portuguesas. Mas como nem tudo são rosas é pre-

ciso não esquecer a importância de estar presente, directa 
ou indirectamente, nesses novos mercados, tem muito a ver
com os riscos que representam a deslocalização de unidades
industriais e a mudança do centro de gravidade da economia
europeia.
Através de uma análise de potencialidades e de quais as pers-
pectivas de negócio, podemos propor uma empresa para 
parcerias, para instalação directa ou venda de activos a em-
presas de outros mercados.
As empresas que pretendam alargar a sua área de actua-
ção para mercados em crescimento através de parcerias,
como correspondentes ou venda de posição societária com
sociedades locais e de outros Estados-membros ou de cariz
financeiro e de investimento, várias são as hipóteses de apoio
que podemos prestar. 
Com a garantia do máximo sigilo estudamos as melhores
opções para cada caso e apresentamos os potenciais parceiros
de negócio.

Se pretende alargar a sua influência....
Se procura um parceiro...
Se procura um investidor...
Se é transportador ou transitário.....

Contacte-nos: Luís Abrunhosa Branco 
parcerias2005@mail.telepac.pt
Tlf.229 416 454        Fax.229 416 453  

Se é para crescer...
PARCERIAS & INVESTIMENTOS
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MAN TGX EURO5.
Uma vez mais, cumprimos.

30,67 I/100 km
AVALIADO POR 

I N S T I T U T O
U N I V E R S I TA R I O
DE INVESTIGACIÓN
DEL AUTOMÓVIL



Uma vez mais colocamos o nosso produto à prova. Tudo para 
demonstrar um resultado excepcional, medido em condições 
reais, 30,67 l/100 km. Novamente utilizando o nosso 
MAN TGX 18.480 4x2 BLS, desta vez com tecnologia Euro 5 SCR, 
percorremos a rota Madrid-Munique-Madrid sob condições 
metrológicas e de tráfego reais. Com um semi-reboque de 
lonas corrediças alugado à empresa Tip Trailer, carregado ao 
máximo. Como em anos anteriores, todo o teste foi acompanhado 
e verificado pela empresa INSIA (Instituto Universitário de 
Investigação Automóvel).

Porque agora MAN também é                                              
Porque os nossos veículos proporcionam mais quilómetros 
por litro de diesel. Porque temos menores emissões de CO2 
e gastamos menos energia por tonelada-quilometro. Porque 
assim oferecemos uma redução dos gastos totais 
de exploração. 

Porque o nosso objectivo 
é estar sempre do seu lado.

Comparativo de resultados.

Consumo

Velocidade

Ano

TGA 18.480
Euro 4 EGR
32,21 l/km

75,67 km/h

2007 

TGX 18.480
Euro 4 EGR
32,07 l/km

74,33 km/h

2008

TGX 18.480
Euro 5 SCR
30,67 l/km

78,19 km/h

2009



Motor

Nível de emissões

Cilindrada

Potência máxima

Binário máximo

Desmultiplicação

Pneus

Caixa de velocidades

Cabina 

Peso total do conjunto

Semi-reboque

MAN D26 Common Rail

Euro 5 tecnologia SCR

12.419 cc

480 CV (353 kW)

2.300 Nm

2,85

Goodyear 315/70R22.5

MAN TipMatic®

XLX

40.005 kg

Tip Trailer. Lonas corrediças

 MAN TGX 18.480 4x2 BLS Euro 5

Esquemas da rota.
Perfil da viagem realizada onde se pode observar as altitudes do percurso.

AL
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LÉRIDA LYON
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MADRID LÉRIDA

LYON MUNIQUE

1. Dados com base em condições reais de condução: chuva, vento, retenções 
de transito, obras, etc.

RESULTADOS DO TESTE1

MAN TGX 18.480 4x2 BLS Euro 5

Distância  4.170 km

Consumo  1.279,48 l

Consumo médio  30,67 l/100 km

Velocidade média  78,19 km/h
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ESTRADAS/VIAS DO ESTADO
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Um click muda a sua vida. Use o cinto





IV

Diálogo vira Derrota
A coragem e determinação dos dirigentes da Antram para
enfrentar uma assembleia de profissionais do sector (e não só), que
não queriam ouvir na Exposalão, na Batalha, outra decisão que
não fosse a marcação de uma paralisação, gerou descontenta-
mento e afastamento de milhares de associados da mais antiga e
mais representativa estrutura do sector. Os dirigentes da Antram
honraram a palavra dada ao governo de que não seria marcada
qualquer conflito, mas a associação nunca mais foi a mesma.h

O Corajoso
Edgar Vieira mostrou-se determinado na noite de todas as decisões
na Exposalão, em evitar o avanço das forças de segurança para
“limpar” as estradas. Quando todos aqueles que tinham sido
enganados por quem os convenceu de que vinha por aí um Gasóleo
Profissional, e exigiam a manutenção da paralisação, dizendo
mesmo que estavam dispostos a avançar para um conflito, Vieira
apelou para o que de bom tinha sido feito e, como ninguém, ar-
gumentou em defesa da imagem dos transportadores. Esteve 
também em destaque ao evitar que António Lóios, que caiu de 
pára-quedas no meio dos transportadores levasse uma tareia 
das antigas. O Homem da Edgar & Prieto, de Vila Nova da 
Rainha, Azambuja, foi o apaziguador e o conciliador, o que lhe
valou um agradecimento público de membros do governo.h

ZONA INDUSTRIAL – POLO 2 – APARTADO 28
4920-012 VILA NOVA DE CERVEIRA

TEL.: 251 700 800  •  FAX: 251 700 810



• Veículos Ligeiros •
• Serviço Expresso • 

NACIONAL – INTERNACIONAL

Sede: Rua dos Tanques, 91
4415-619 CRESTUMA

Telef.: 22 375 42 66 / 67
Fax: 22 375 42 68

HOMEM, 
QUE É HOMEM, DIZ:

BASTA!

V

TELS.: 251 640800 – FAX: 251 640809 – MONTE REDONDO – TROVISCOSO – 4950-815 MONÇÃO
CAIXA POSTAL: APTDO, 26 – 4950-909 MONÇÃO (PORTUGAL)

Os Estrategas
O triunvirato de Viseu, também apelidados de Viriatos, Nelson,
Lemos e Dinis, passaram os dias e as noites, de domingo a quar-
ta-feira, em constantes viagens a Lisboa para reuniões onde apre-
sentar fundamentação para nos argumentos reivindicativos. Pena 
foi que o saber consolidado, com o facto de serem profissionais 
e não teóricos, tenha sido ultrapassado por um jogo baixo que levou
à subscrição de um acordo que desde logo denunciaram não 
servir minimamente os interesses dos transportadores. O tempo 
deu-lhes razão. h

O Determinado
Quando o país começou a ser confrontado com constantes aumentos
do gasóleo, na mesma proporção crescia a revolta. Num debate 
na TSF um participante no Fórum anuncia que está a ser prepa-
rado um protesto. A mobilização foi crescendo, ao ponto de na
sexta-feira que antecedeu a reunião da Antram quase mil camiões
rolaram cerca de três horas à volta da cidade do Porto. O protesto
seguido pelas televisões e rádios em directo e enchendo as pri-
meiras páginas dos jornais foi o ponto de partida para empolgar
quem ainda tinha dúvidas de que qualquer protesto teria sucesso.
Em destaque um nome: Abel. A competência e rigor da mobili-
zação, que contou com a autorização junto do Governo Civil para 
a realização da acção de protesto, foram determinantes para 
que ninguém ficasse indiferente. h
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O Pragmático
A imagem dos camiões de transporte de terras e inertes está desde
há muito associada a protestos, mas Pedro Morais, presidente da
Attima (a associação do sector) convenceu os seus pares que muito
mais do que parar e fazer a festa para os outros era preciso 
marcar a diferença. E assim apareceram os camiões estacionados
às centenas em parques devidamente sinalizados, mas sem cortes
de estradas. Numa atitude inteligente, os responsáveis das em-
presas, logo que os combustíveis começaram a faltar, decidiram
abastecer dos depósitos dos veículos imobilizados as viaturas de
assistência e socorro que dele precisavam. 
Muito mais do que mandar palpites e de se juntarem em protestos
com quem sempre ignorou e até se opôs aos interesses de quem
inertes, os homens da Attima ficaram no seu cantinho.h

O Irreverente
Foi o Homem que mais perdeu com a determinação e coragem 
de se juntar aos protestos. Com uma empresa que possui imagem,
dimensão e respeitabilidade no mercado, Sousa Gomes não ficou
em casa a ver no que é que as coisas davam. Não desmobilizou 
e manteve-se solidário com as decisões, apesar de ter tentado con-
vencer a maioria de que o que foi conseguido na noite de se-
gunda-feira dificilmente seria melhorada. Na quarta-feira todos
lhe deram razão. Apesar de se manter firme nos bloqueios, foi 
vítima de jogos sujos de cobardes que lhe apedrejaram e
causaram danos significativos nos seus camiões.h

Camião
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O Mensageiro
Foi o rosto dos protestos, mas demonstrou hesitação quando era preciso ser forte. Teve a coragem 
e ousadia de marcar uma reunião de arranque das mobilizações para o Carregado. Silvino Lopes,
iludiu-se e ainda acredita que foi por ele que tudo passou. Não só demonstrou não ter qualquer
ideia sobre o que e como reivindicar, como não percebeu que ao arrastar no tempo o protesto,
estava a desgraçar ainda mais aqueles a quem os preços do gasóleo condenaram a desaparecer
do negócio. Silvino vive desde o primeiro minuto na ilusão de que foi ele quem mobilizou o protesto,
mas na realidade não percebeu como tudo aconteceu. As suas indecisões com o desbloqueia e não
desbloqueia levou a que muitos o acusem de com a sua irresponsabilidade e falta de palavra, o
conflito se ter agravado e ter feito uma vítima mortal. Silvino foi um homem com coragem, mas 
faltou-lhe muito para ser um Homem à frente de um problema de tamanha gravidade e enver-
gadura. Silvino não esteve à altura no terreno e muito menos nas negociações. As luzes da ribalta
deixaram a nu que os seus conhecimentos efectivos de transportes são muito limitados. Foi um
tremendo risco ter um homem destes à frente das reivindicações. Depois dos protestos terem che-
gado onde nunca tinham chegado, os resultados para os problemas dos transportadores teriam 
sido outros se fosse feito em primeiro o trabalho de casa. 
Como foi possível que alguém se gabe de ter assinado um acordo, que mais não era do que 
aquele que a Antram via recusado pelo governo há três anos? Foi uma brincadeira de mau gosto
com a vida de homens e mulheres. h

O Bazófias
Ainda ninguém percebeu de onde e por que é que apareceu este homem que é uma 
mistura de enigmático com bazofeiro. Sem perceber patavina sobre transportes, depois
de andar duas horas a rondar as instalações da Edgar & Prieto, em Azambuja, procu-
rando que o segurança lhe desse o número de telefone de Edgar Vieira, ou que com ele
contactasse, António Lóios deslocou-se ao Carregado onde se apresentou como advoga-
do e entregou no piquete de paralisação um cartão para que o contactassem. Quando
Silvino foi chamado às reuniões, percebeu que não podia ir sozinho e contactou com o
voluntário. O que se seguiu foi surreal. Pela noite dentro, em reuniões com mandatários
do governo, com intermediários ou com outros negociadores, a dupla Silvino/Lóios
deixou evidente que nada percebia de transportes. Os argumentos eram muito primários,
a roçar a infantilidade ou ignorância. O governo percebeu que a máxima popular “Com
papas e bolos se calam os tolos!” era suficiente para resolver o problema. E assim fez.
Assinou um acordo que dois anos depois tem apenas uma pequena parte em execução.
Mas quem é este advogado, que falou do IRC da banca e de outras banalidades como
fórmula para o governo arranjar receita para aliviar os problemas dos transportadores,
que afinal parece que é engenheiro? O que é que o levou a andar tão apressadamente 
à procura de protagonismo?
Lóios parece sofrer do sindroma dos candidatos ao deprimente espectáculo Big 
Brother. Aceita falar do que não sabe, porque acredita que isso lhe dá protagonismo 
e alimenta o ego. h



Guterres, que tudo fez para acabar com as configurações de faixas de
rodagem que fabricaram mortos, deficientes, traumatizados directos 
e indirectos (físicos e psicológicos), elevado absentismo ao trabalho
(directo e indirecto) e dependentes de mão amiga (familiar ou soli-
dária) até para as coisas mais básicas. 

As SCUT do PSD
Antes do 25 de Abril as estradas apresentavam uma configuração
baseada em traçados em serpente e vias com a largura mínima para 
o cruzamento de veículos. O objectivo de controlar a mobilidade e de
limitar a circulação era uma evidência, para além da decisão de passar
cada via pelo maior número possível de freguesias. 
Com a chegada da liberdade, a circulação sem entraves abriu hori-
zontes. As vias com piso em paralelepípedos deram lugar ao asfalto 
e milhares de curvas e lombas foram anuladas. Seguiram-se os primeiros
anos da governação de Cavaco Silva, quando a economia teve um
crescimento extraordinário e a venda de veículos automóveis sentiu 
uma verdadeira revolução, com as médias de novas matrículas por
trimestre a igualarem o que anteriormente se vendia num ano. Por outro
lado, o bom momento económico e a descoberta de novos mercados
para as exportações impuseram o crescimento do número de camiões 
em circulação, o que levou ao colapso das vias estruturantes. Perante 
as evidências que exigiam estradas mais seguras e com maior capa-
cidade de resposta aos fluxos, o governo PSD, muito especialmente 
pela mão do ministro Ferreira do Amaral, apostaram na construção e
entrada em funcionamento das suas Scut. Os Itinerários Principais e
Itinerários Complementares começaram a preencher o mapa. O IP3
(Coimbra/Viseu), o IP4 (Porto/Bragança) e o IP5 (Ílhavo/Vilar Formoso),
com uma configuração de uma via em cada sentido e uma via central
reversível proporcionaram mobilidade, mas rapidamente se transfor-
maram em estradas onde o risco de encontro com a morte, ferimentos
graves e lesões permanentes foram imagem de marca. O mesmo acon-
teceu com os IC2 (Variante a Asseiceira/Rio Maior), IC1 (Vila do
Conde/Póvoa de Varzim), IC2 (S. João da Madeira/Oliveira de
Azeméis) e IC 24 (Maia). A via reversível central e a falta de sepa-
rador central físico potenciavam e potenciam sucessivos embates frontais,
que em alguns casos ainda hoje acontecem.
Como as estradas inauguradas pelo PSD, também elas sem custos 
para os utentes, construídas apenas com as verbas provenientes do
Orçamento de Estado e das compensações comunitárias (insuficientes
para introduzir conceitos de segurança nos milhares de quilómetros de
que o País precisava), causaram um alarme social grave e corroeram 
as contas da saúde e da segurança social. O governo PS, perante 
a pressão pública e a exigência comunitária para que aos investimentos
correspondesse o combate aos vergonhosos níveis de sinistralidade,
percebeu que não era possível continuar com aquelas configurações.
Assim nasceu aquilo que muitos “especialistas” chamam auto-estradas,
mas que apenas são vias sem cruzamentos e com separador central, 
tecnicamente definida como via expresso para responder aos volumes 
de tráfego.

Negociações e negociatas
Podem representantes do governo promover reuniões secretas em 
hotéis, para comprar a palavra de alguns promíscuos e silenciar as
reivindicações de quem jurou defender o interesse dos transporta-

dores, mas não calará a revolta de quem vive honradamente do seu 
trabalho e tem a razão do seu lado. 

De uma vez por todas
É preciso que fique evidente que a construção da configuração de via
rápida, nunca teve por objectivo os padrões de uma auto-estrada, mas
tão só recorrer a uma fórmula de circulação que anulasse os graves
índices de sinistralidade causados por estradas saturadas e com confi-
guração deficiente e desajustada dos volumes de tráfego, anulando 
os cruzamentos ao nível, atravessamentos de pessoas, veículos e animais
e impedisse a entrada e saída directa para o edificado e arruamentos. 
O conceito e o objectivo foram de investir na qualidade da vida humana
e combater a sinistralidade e o sofrimento. Tudo o resto que disserem 
são argumentos maquilhados por vigários da palavra.

Rendimento Mínimo para quem trabalha
Em vez de estar a responder positivamente ao saque de património 
público, quando pressionados e chantageados com o argumento cego,
sujo e desonesto de rombo nas contas públicas, os partidos políticos têm
de equacionar o deve e o haver do problema. O que há de errado em
todo o negócio são as inadmissíveis contrapartidas e as ausências de
riscos para as concessionárias. Os erros na configuração económica do
negócio das Estradas/Vias do Estado – Scut, são o único problema. 
Num país em que parte substancial das quase 500 mil pessoas que
recebem RSI – Rendimento Social de Inserção, usam esse apoio para não
trabalhar, seria bom que os tostões previstos com cobranças de portagens
fossem suportados por um apoio do tipo RSI, mas para quem trabalha.
Para obter a receita, sem entrar nas contas de outros ministérios, bastará
a aplicação de uma insignificante taxa sobre os milhões de litros de 
combustíveis vendidos em Portugal. Nem mais. Tostões geram milhões.
As contas sobre os ganhos são fáceis de fazer. De 2100 mortos em 1996 
(sem vias com separador central físico) passamos para 737 em 2009. 
É estranho como são ignorados os ganhos em várias áreas económicas 
e sociais, que estão vertidos em diversos estudos que demonstram que 
o conceito de via rápida das Estradas/Vias do Estado (Scut) é 
auto-suficiente e gera riqueza 10 vezes superior ao investimento.

Milagres ou Mezinhas?
Depois de durante semanas termos escutado determinados indivíduos em 
guerra aberta para ver qual era o que dizia o maior disparate sobre as
Scut, com ameaças de paralisações e marchas lentas de camiões, eis que
agora aparecem a falar sobre o assunto com um discurso que foi do oito
para o 800. É muito estranho!
Será que tomaram a poção mágica, que lhes fez perder a memória? Será 
que tomaram aquele chá milagroso EuroLembrex que quando servido em
pacotes de notas no bolso tem uma terapia nefasta na personalidade? 
Para que as mezinhas e oratórias proferidas em nome dos transpor-
tadores não sirvam para criar aves canoras (cru-cru) e engordar ele-
fantes de gravata que tocam o sino agudo ou grave, conforme o valor 
da moeda que lhe dão, sugerimos que não se deixe enganar com falas
mansas. Alguém anda a encher a barriga à conta da prostituição da 
verdade!

Descontos ou concorrência desigual?
A prova de que o governo e os decisores políticos estão mal aconse-
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Depois de em 1996 a Revista CAMIÃO ter participado activamente
na criação de Estradas/Vias do Estado com uma configuração

segura, para combater os brutais índices de sinistralidade, que ditaram 
o desmembramento de milhares de famílias. A pesada realidade de pais
que perderam os filhos e filhos que perderam os pais, empresas que 
faliram por morte em acidente dos seus impulsionadores ou famílias que
vivem dolorosos pesadelos de acolherem e tratarem as vítimas de
estradas com erros de configuração, que lhes causaram danos físicos
irreparáveis (paraplégicos ou tetraplégicos) fazem parte de um cenário
negro, que continua a custar milhões de euros em indemnizações,
assistência, solidariedade, medicamentos e perda de produtividade
(directa e de terceiros). 
A situação é de elevada gravidade, para ser tratada como meras contas
de milhões em asfalto, quando na realidade os números são posi-
tivamente muito mais significativos se forem contabilizados os ganhos
obtidos pela redução da sinistralidade, desde a introdução de estra-
das com separador central e sem atravessamento ao nível. A realidade
dos números não engana. Bastará que ocorram anualmente entre 60 a
70 acidentes com vítimas, para que os míseros milhões de receita/roubo
nas portagens asfixiem as contas e os orçamentos dos ministérios 
da Saúde e Segurança Social.
Por que conhecemos desde a primeira hora a verdade entendemos 
que não devemos silenciar o nosso saber face ao CRIME que constituirá 
a introdução de portagens nessas infra-estruturas rodoviárias. Não sou
defensor de conflitos, mas não me silenciarei e tudo farei para mobilizar
quem queira fazer parte de um batalhão pacífico de defensores do 
direito à qualidade de vida e segurança nas estradas.
Muito para além do que nos tentam impingir como verdade, desejo que
com estas linhas as pessoas de boa-fé fiquem a saber como foi montado
um esquema pouco sério para prostituir a verdade e ao mesmo tempo
acusar os cidadãos e empresas, que usam as Estradas/Vias do Estado
(Scut), de parasitismo e proxenetismo face aos restantes cidadãos. É o
dividir para reinar.
Se tem uma opinião formada sobre as Estradas/Vias do Estado (também
apelidadas de SCUT) e quer saber mais sobre a verdade poderá con-
tinuar a ler este texto. Se é dos cidadãos dignos e honrados que 
querem encontrar uma solução fundamentada, séria e honesta, com 
propostas credíveis, não deixe que o enganem.
Se defende uma solução para o problema pela via do conflito ou se 
já sabe tudo e não quer saber mais, não perca tempo, isso é conversa
fiada e propalada por quem nada tem a ver com o sector e não per-
cebeu que os camiões de quem luta para sobreviver não podem parar.
O problema é gravíssimo mas tem de ser resolvido pelo diálogo.

A maldição do nome SCUT
Seguramente que Jacques de la Palice não conseguiria definir melhor
que uma estrada concebida, projectada e construída com os milhões
cobrados em impostos provenientes do sector automóvel e dos com-
bustíveis era uma estrada sem custos para os utilizadores. Simples. 
É gratuita porque é paga a cada momento por quem a usa. As estradas
eram efectivamente sem custos, tal como os governos do PSD (Cavaco
Silva/Ferreira do Amaral) fizeram. Só que fizeram mal. Mantiveram
estradas sem separador físico, quando o volume de tráfego já era 
insuportável para aquela configuração.
Com a chegada do Governo PS (Guterres), o saber, rigor, competência 
e a determinação de Crisóstomo Teixeira foram fundamentais para 
iniciar uma nova era no combate à sinistralidade rodoviária. 
O País tem uma dívida de gratidão para com o primeiro governo de
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OPINIÃO

Tentar impor a introdução de portagens nas Estradas/Vias do Estado (Scut), com o argumento 
do utilizador ser pagador é uma ofensa à verdade e um ataque à honra e dignidade dos cidadãos.
A manipulação da verdade visa encapsular e mandar para o universo uma irresponsável negociação
que colocou o Estado a oferecer de mão beijada a concessionárias de um negócio uma das tranches
mais significativas do património comum. Por falta de antecedentes, o primeiro governo de António
Guterres foi inábil na negociação e irresponsável das contrapartidas. Perante o escandaloso volume 
de contrapartidas a liquidar ao longo de décadas, o governo decidiu colocar as estradas a render.
Pode parecer estúpida e até irresponsável a fórmula de análise, mas aquilo que mais se assemelha
ao momento actual, pela forma como querem resolver o problema, parece ser a de uns pais, 
que depois de descobrirem que prepararam mal o contrato e o parceiro de casamento para os seus
filhos, decidem que estes têm de ser penalizados e obriga-os a procurar rendimento, nem que seja
com a venda do corpo. Desculpem a vulgaridade da conclusão, mas é assim que vejo o filme. 
O único problema é que as Scut foram mal casadas com a realidade.

SCUT

Pela Verdade – em defesa da Verdade 
– contra a prostituição da Verdade



lhados está vertida para a questão dos descontos previstos para as
empresas localizadas (com sede ou filial) ao longo dos itinerários.
Vantagens que se podem transformar em mais um factor de concorrên-
cia desigual. Analisemos um caso prático. Um transportador com sede 
ou filial na Póvoa de Varzim, quando realiza transportes Porto/Póvoa 
e Póvoa/Porto não paga portagens, enquanto um transportador não 
residente é penalizado com um custo desigual. Mas o mesmo sucederá
com um reparador de electrodomésticos, uma panificadora ou qualquer
actividade que dependa da mobilidade para oferecer os seus serviços. 
Já agora seria bom que nos dissessem como é feita a cobrança a 
um camião/tractor a rolar sem semi-reboque atrelado. Paga classe dois
ou classe quatro? Tem um ou dois chips de matrícula?

Tráfegos internacionais e portos
Quando diversas forças económicas e políticas nacionais se empenham
na criação de condições para que os portos portugueses sirvam de porta
de entrada e saída para os agentes económicos espanhóis, é abso-
lutamente irresponsável e surreal que alguém ignore a realidade dos 
factos. Vejamos o caso Porto/Vigo. Se um camião com um contentor
vazio factura 150 a 180 euros para fazer uma perna do tráfego, como 
é possível que só entre o Porto e Viana do Castelo o transportador vá ter
de suportar 25 euros em portagens? No caso do porto de Aveiro, para
servir Salamanca, por exemplo, o caso é ainda mais complicado. É pre-
ciso não esquecer que para Portugal ganhar carga nos tráfegos espa-
nhóis a luta faz-se ao cêntimo, pelo que a cegueira das portagens 
pode deitar tudo a perder, tanto mais que em transportes só os da
grande distribuição conseguem repercutir no cliente os agravamentos 
em gasóleo e portagens.

E as Scut a que não chamaram Scut?
A maldição do espectro das portagens pode ditar um gravíssimo con-
flito e instabilidade social. Como todos já perceberam apenas se quer
“criminalizar” o uso das estradas que por marketing político foram ape-
lidadas de Scut. Todas as outras, mesmo que construídas depois do 
fenómeno Scut, com a mesma configuração não estão sujeitas a qualquer
sanção. Mas que crime cometeram as pessoas servidas pelas ditas Scut,
para que em termos de qualidade de vida, segurança rodoviária e 
competitividade das empresas, não tenham os mesmos direitos, se tam-
bém foram criadas com o mesmo objectivo: Combater a sinistralidade 
e encurtar distâncias. Cuidado com a brincadeira, pois só à volta de
Lisboa há uma vasta teia rodoviária, que perfaz dezenas e dezenas 
de quilómetros, mas como não fizeram parte da propaganda Scut… 
não pagam. Estamos perante uma provocação ou uma humilhação?

Contas de merceeiro
O que é ridiculamente grave é que queiram marcar o futuro com de-
cisões contabilísticas de merceeiros, que intencionalmente confundem
investimento em segurança e qualidade de vida das populações, porque
os “custos” dos quilómetros de asfalto foram mal negociados. 
Será que os autarcas dos concelhos que estão sob a ameaça de 
serem penalizados não conseguem denunciar o que mudou no seu 
concelho após a introdução das Via/Estradas do Estado com confi-
guração segura?
Que variações se registaram nos números da sinistralidade e de 
vítimas nas estradas do concelho; Quantas famílias foram destroça-

das, ou ficaram com dependência e assistência social depois de serem
vítimas de um sinistro? Poderão ainda os autarcas dizer-nos qual a quan-
tidade de cidadãos que se deslocalizou e investiu em novas habitações
no concelho e quais os ganhos com impostos e taxas municipais? Em ter-
mos empresariais importará saber os efeitos das novas empresas na
actividade económica e na empregabilidade e de quais não geram
receita para comportar com um custo brutal.
E para fechar os argumentos que combatem a mentira, é desejável 
que os autarcas exijam o confronto no terreno com os resultados dos
“estudos”, que não dizem – porque não convém aos objectivos dos 
seus autores e de quem os encomendou - quais os índices de sinis-
tralidade em espaço urbano e em que condições horárias o tráfego 
das vias internas do concelho (hora, dia, semana e ciclo mensal), ficam
saturadas. 

O caso do roubo na Maia
É absurdamente gritante e imoral o que está a ser feito com o caso 
do IC24/A41na Maia. A Scut está implementada sobre todo o traçado
do IC24, que foi criado para responder ao tráfego de atravessa-
mento num concelho sem vias para responder aos elevados índices 
de circulação de veículos ligeiros e pesados. Por força de uma confi-
guração perigosa os acidentes e as vítimas sucederam-se, pelo que 
se optou pela sua reconfiguração. 
Para além de uma apropriação abusiva há um estudo pretensa-
mente comparativo entre o tráfego na via Scut e na alternativa que é 
um absurdo de irresponsabilidade e incompetência. Os tempos de 
percurso apresentados e a omissão da realidade, nomeadamente que
parte da alternativa é inacessível para os pesados, dizem o bastante
sobre a seriedade como tudo foi feito. 
Se os estudos foram expostos ao contraditório, veremos que há muito
para os denunciar e desacreditar.

Requalificação é a solução 
A exemplo da fórmula que o governo decidiu para o Algarve, com 
a total requalificação da N125, optando pela anulação de todos os
cruzamentos e atravessamentos ao nível, com o simples recurso ao
desnivelamento (superior e inferior) e a rotundas, esta é uma boa solução
para todas as estradas que foram substituídas por Estradas/Vias do
Estado com separador central. As faixas de rodagem com separa-
dor central físico e vias em cada sentido não são uma moda, mas sim a
fórmula de combate a uma calamidade pública.

Financiamento das Estradas/Vias do Estado
Se por um lado as contas do governo precisam de uma ajuda da 
receita cobrada com portagem, por outro não nos podemos esquecer
que este tipo de vias é uma imposição comunitária, perante determi-
nado volume de tráfego dia/hora e quando os incidentes são constantes,
como forma de combater e encarar o problema de Saúde Pública 
em que se transformou a sinistralidade.

PPP – Prostitutas, Proxenetas e Parasitas
As PPP – Parcerias Público/Privadas, no caso das Estradas/Vias do
Estado – SCUT mais parecem PPP – Prostitutas, Proxenetas e Parasitas.
Portugal dá o corpinho (estradas), os privados dão o bolsinho e os utili-
zadores a serem tratados como parasitas, com o objectivo lançar 

um alarme social e repulsa para que sejam publicamente condenados por
uso indevido de um bem público.

Chips, os estudos e os Boys
Nunca mais sairá da mente do cidadão comum a máxima “jobs for the
boys”, quando se tratar de dar emprego à malta dos aparelhos 
partidários. Recentemente assistimos ao anúncio de que um antigo as-
sessor do Secretário de Estado da Obras Públicas, Paulo Campos, virou
quadro da empresa fornecedora dos chips para as matrículas. Estranho?
À mulher de César não basta ser séria… Há pessoas que os amigos
transformam em parte do problema e os afastam da solução.

Receitas milionárias
O TC - Tribunal de Contas denunciou, entre outras coisas, a brutalidade
dos valores pagos para realizar “estudos” que fundamentassem a razão
para introduzir portagens na Vias do Estado. O secretário de Estado dos
Transportes, Paulo Campos, veio logo dizer que o valor investido rondava
a centena de milhares de euros, o que levou o TC a esclarecer que 
aquela rubrica registava meio milhão de euros para aqueles estudos.
Será que a paranóia de introduzir portagens nas Estradas/Vias do Estado
teve mais a ver como uma negociata de milhões, para os bolsos de
alguém?

Acorde para a realidade
Tudo o que ouviu e leu até hoje sobre as Scut é uma fraude cuidado-
samente montada. Se é Homem ou Mulher com honra de o ser, assuma
com coragem que é preciso dizer não à fraude e à mentira. Aceitar pagar
um único cêntimo de portagens num bem público é um sinal de cobardia.

Para saber toda a verdade em torno da temática das Scut’s 
poderá consultar os blogues scut100portagens.blogspot.com e 
scutsemportagens.wordpress.com, onde iremos colocar documentos, 
estudos, artigos de opinião e imagens, que contam a verdade e denun-
ciam a mentira que foi fabricada por gabinetes de comunicação para
que os contratos das concessões com as concessionárias das Scut não
tivessem o mesmo destino que teve o contrato de prorrogação da 
concessão do Terminal da Liscont.

Se está interessado e disponível para um encontro entre profissionais 
que realmente trabalham no sector e querem ajudar a resolver os pro-
blemas, poderá enviar um e-mail para leitor.camiao@gmail.com e 
em breve receberá informação sobre iniciativas positivas.h
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