
o panorama mudou. “Achámos que era bom vir cá 
[ExpoMecânica] para ter alguma visibilidade, para sermos 
vistos e para contactar com os clientes”, avança.
Para o evento, a firma optou por trazer as peças topo 
de gama que cada um dos seus fornecedores tivesse – 
“trouxe uma bateria de futuro e algumas peças assim mais 
tecnológicas”, enfatiza a responsável.
O feedback em relação à feira está a ser positivo e tal 
como reforça Gabriela Proença “já há conversações e 
agendamentos de algumas coisas”.

Mais direccionada para a comercialização, montagem 
e assistência a pneus, a Xarepa assinalou presença 
igualmente.
As parcerias com fabricantes de marcas prestigiadas 
(Continental, Bridgestone, Michelin, entre outras) asse-
guram componentes auto de extrema qualidade e o 
investimento em equipamentos que propiciam uma 
maior produtividade, rentabilizando os custos para o 
cliente. Para a Xarepa esta é a mais valia para se distanciar 
da concorrência através de soluções com performance 
superior e preços justos.
Presente na feira pelo segundo ano consecutivo, Leonel 
Silvestre, administrador do grupo, trouxe novos produtos: 
um sistema de monitorização de pressão do ar de 
pneus e jantes de alumínio americanas - estas são mais 
leves, chegando a pesar menos 10 Kg que as normais, e 
transmitem um menor aquecimento para os pneus.
Interrogado acerca de perspectivas vindouras, o gerente 
da Xarepa não tem dúvidas: “nós queremos andar à 
frente de tudo e de todos. A persistência vence tudo”.

E ste é um evento que num único local reúne todos 
os interesses e possíveis interessados do pós-venda 
nacional. O ExpoMecânica engloba o plano comer-

cial de muitas empresas, fazendo parte da estratégia 
promotora de determinados negócios. Consiste, por 
conseguinte, num espaço no qual é possível encontrar 
todas as condições necessárias, sendo uma boa plata-
forma para promover produtos e serviços, assim como 
para apresentar as tendências de mercado, impulsionar 
vendas, fortalecer a imagem da marca, analisar a con-
corrência, fidelizar e conquistar novos clientes.
A edição deste ano registou a participação de 254 
empresas e entidades distribuídas por três pavilhões e 
foram mais de 16 mil os profissionais da área que visitaram 
o certame. Contas feitas após o balanço final, o evento 
alcançou o seu principal objectivo: a união do sector em 
torno da grandiosidade e dinamismo da feira.
A Kikai Eventos foi a responsável pela organização e para 
o director-geral, José Manuel Costa, “foi a maior feira até 
agora em termos de expositores e foi um crescimento feito 
com boas empresas, de primeiríssima linha, que fizeram a 
gentileza de corresponder positivamente ao convite”.
A criação de novas atractividades como a oficina 4.0, em 
parceria com a Create Business, os jogos mecânicos, a 
ExpoTalks (palestras), a DemoTec (demonstrações) e a 
exposição de miniaturas deram um refresh à feira.

“A Kikai entrega aquilo a que se propõe fazer, vai ao 
detalhe. Fazemos a diferença e é por isso que empresas 
com 30, 40 anos nos confiam sempre o seu nome”, garante 
José Manuel Costa.
Para o próximo ano, a Kikai assegura a sua posição e 
segue para a edição 2020, cuja data está prevista para 
17 a 19 de Abril.

De modo a conseguir perceber-se quais as expectativas 
e os produtos-chave das várias empresas relativamente à 
participação no ExpoMecânica, a Pesados & Mercadorias 
foi, ao longo dos três dias de feira, falar com diversas 
entidades participantes.

Importa ainda relembrar que um ponto crucial destes 
lubrificantes é a sua aditivação de detergência e anti-
desgaste, que proporciona uma melhor limpeza e 
minimização da degradação do óleo, resultando numa 
lubrificação de qualidade superior e na optimização do 
funcionamento e rendimento do veículo.
O grupo Sobralpneus é uma oficina de reparações 
eléctricas auto com mais de 40 anos de actividade e que 
actualmente detém um posicionamento entre as maiores 
empresas do sector dos pneus e serviços eléctricos.
Estreante no ExpoMecânica, o administrador da Sobralpneus, 
Eduardo Sobral, constata que “está a ser muito interessante”. 
A participação neste evento serviu para “dar a conhecer 
o projecto que tem vindo a ter cada vez mais incursão no 
sector da distribuição”, adianta.
Não obstante já ter sido lançado no final do ano 
passado, a novidade do grupo foi a parceria com uma 
nova representante, a Vredestein, cuja vertente incide 
mais sobre a agricultura.
A Civiparts é uma empresa sediada em Lisboa desde o 
ano de 1982. Desde cedo assumiu a liderança no mercado 
português na distribuição aftermarket de peças para 
viaturas pesadas e autocarros. Concebida originalmente 
por um aglomerado de mais de 6 empresas portuguesas, 
encontra-se presentemente em três países e dois conti-
nentes, com um volume de negócios superior a 51 
milhões de euros e cerca de 200 funcionários.
“Há muitos anos que não participávamos na feira”, refere 
Gabriela Proença, responsável de marketing. No entanto, 
e após terem recebido o convite para participarem, 
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 Especialista em material de lubrificação, a Cepsa marca a 
sua presença nesta feira com a apresentação da Traction, 
a nova gama de lubrificantes de última geração.
De acordo com o responsável, João Madeira, esta 
gama foi pensada por dois motivos: “as necessidades 
dos clientes” e corresponder às expectativas “daquilo 
que é o mercado hoje em dia, em termos de evolução 
tecnológica e relativamente à evolução dos produtos e 
da sua qualidade”.
A gama apresenta vantagens significativas para os 
veículos pesados, tais como o aumento da eficiência 
dos motores, a durabilidade dos seus componentes, 
a fiabilidade dos veículos e uma maior poupança
de combustível.
“Queremos que os nossos produtos sejam uma garantia 
para quem os utiliza e que estão dentro dos padrões 
daquilo que as mais representativas entidades dos 
sectores exigem”, afirma João Madeira.

           Autor: Ana Rita MatosEVENTOS

A 6.ª edição do ExpoMecânica – Salão de Equipamentos, Serviços e Peças 
Auto –, realizada na Exponor, a Feira Internacional do Porto, decorreu entre 
os dias 3 e 5 de Maio e foi considerada como uma das melhores de sempre.

ExpoMECÂNICA 2019
SupErA todAS AS 
ExpECtAtIvAS
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A Motorbus foi criada em 1955 por Óscar Pereira, sócio 
fundador, que actualmente e ao lado dos seus filhos, Joel e 
Pedro Lebre, constituem a direcção geral. Com o propósito 
de tornar a Motorbus num negócio perito na venda de 
peças para veículos pesados multimarca, No decorrer 
dos anos, tem sido viável registar-se a progressão e a 
prosperidade da mesma, razão pela qual lhe foi atribuído 
o estatuto de PME Líder Excelência.
A vinda assídua ao ExpoMecânica possibilita que seja 
realizável traçar um pouco da transformação da mesma: 
“a feira tem vindo a desenvolver-se e a estar cada vez 
melhor. Aqui podemos mostrar a empresa e fazer novos 
contactos”, esclarece Luís Pedroso, responsável do 
departamento de marketing.
Para o evento, os elementos da Motorbus empenharam-
se em trazer a máxima variedade possível das marcas que 
representam e mostrar todo o portefólio da empresa.
Luís Pedroso refere, “a grande vantagem da Motorbus é 
ter toda a variedade; desde o pneu à bateria, passando 
pela parte eléctrica… e é isso que faz com que sejamos 
considerados o n.º 1 de vendas para pesados”.

Em funcionamento desde 1958, a Meyle e as suas peças 
conseguem ser encontradas em qualquer oficina no 
mundo. A exportação de peças foi seguida pela abertura 
dos seus próprios centros de produção que continuam 
a fabricar peças de suspensão e direcção e peças de 
borracha e metal.
Segundo Eva Schilling, responsável de marketing, foram 
apresentadas “variadas opções de direcção e suspensão, 
controlos especiais, (…) algumas partes dos travões 
e bombas de água. Tentamos, assim, exibir uma boa 
parte da gama do que comercializamos”. Desta vez, a 
marca apresenta-se associada a um parceiro de longa 
data, a Alto Delta. O feedback relativamente ao evento 
tem sido fenomenal – “Bem, temos tido muitas pessoas 
aqui. Os nossos engenheiros e o nosso pessoal de 
oficina estiveram imenso tempo a dar explicações às 
pessoas. Por isso, tem sido muito positivo na amostra dos 
produtos”, salienta.
Questionada acerca de ambições futuras, a responsável 
de marketing falou na vontade de destacar o certificado 

de pesquisa e desenvolvimento juntamente com a Alto 
Delta – “esta é uma parceria estratégica de forma a 
potencializar o nosso conceito de P&D. Desta forma os 
fornecedores da Meyle podem obter treinos técnicos 
dos nossos especialistas e suporte no marketing”.
A produção de pneus reconstruídos para veículos 
ligeiros, comerciais, 4x4, pesados, agrícolas e industriais 
é onde incide o foco da Seiça Pneus. Pioneira no sector 
da reconstrução de pneus é, neste momento, uma 
referência no mercado e fornece múltiplas empresas 
de transporte em Portugal. Para além disso, dedica-se 
também à comercialização de pneus novos multimarca e 
dispõe de um serviço de gestão de frotas com assistência 
rápida disponível 24 horas e cobertura europeia.
Importa ainda salientar que esta foi uma das primeiras 
firmas certificadas no segmento, fornecendo segurança, 
economia e sustentabilidade ambiental.
Nesta 6.ª edição, José Lameiro, director industrial da 
Seiça Pneus, aproveitou para apresentar produtos 
inéditos como o ContiTread – piso premium Continental 
para recauchutagem a frio produzido exclusivamente 
com misturas e perfis Continental – e celebrar o 70.º 
aniversário da empresa cujo percurso tem sido “muito 
estável ao longo dos anos”. A presença no evento permite 
“parcerias com algumas marcas de pneus, diversificação 
do mercado no ponto de vista da comercialização e 
abordagem ao cliente”, acrescenta José Lameiro.

A Tacofrota é uma entidade importadora e distribuidora 
multimarcas de acessórios auto destinados ao 
mercado aftermarket. Sérgio Santos, gestor comercial, 
aponta o bom feedback que a empresa está a ter 

Filipe Peralta

relativamente à distribuição de baterias – “as 
vendas têm sido um sucesso” –, evidenciando 
que o segredo passa por “menos produtos e 
mais especialização naquilo que é feito”.
Participam no evento desde a 1.º edição, sempre 
com o intuito de “promover produtos e serviços 
para um sector gerador de negócios, apre-
sentar as ten-dências de mercado, impulsionar 
vendas, fortalecer o nosso crescimento, analisar 
a concorrência e fidelizar novos clientes”, realça 
o gestor.
O grupo FUCHS é um grupo global com raízes 
alemãs que desenvolve, produz e transacciona 
lubrificantes e produtos especiais relacio-nados 
para praticamente todas as áreas de aplicação e 
sectores. Confiança, criação de valor, respeito, 
fiabilidade e integridade são os valores 
fundamentais da empresa.
Para Filipe Peralta, gestor de produto, a 
presença no ExpoMecânica serviu para 
a “divulgação e lançamento do recente 

Eva Schilling

José Lameiro

Luís Pedroso

catálogo, produtos e tecnologias e garantir uma maior 
aproximação ao cliente”.


