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Responsabilidade ambiental.
Cumprir a lei é importante mas
minimizar risco é um passo fundamental
Este tema já é recorrente e já foi abordado
em dicas anteriores. No entanto, a questão
da minimização do risco de provocar danos
ambientais por parte das oficinas deve ser
o principal foco de quem presta serviços em
Gestão de Resíduos e em Gestão Ambiental e
a principal preocupação de quem detem este
tipo de empresas.
Sabia que, mesmo estando a cumprir a lei através de um seguro ou de outro tipo de garantia
financeira, pode ter de cobrir danos ambientais que ocorram, caso o capital seguro seja

Novo óleo especial Liqui
Moly para modelos Ford
insuficiente para o efeito?
É sempre aconselhável recorrer a especialistas para determinação do capital seguro, e
esta determinação depende de uma avaliação sobre potenciais riscos para o meio ambiente resultantes da atividade da empresa.
Os especialistas prestarão ainda apoio na minimização do risco que conduz à redução do
capital seguro, redução esta fundamentada
em ações concretas.
Caso o capital seguro seja insuficiente para
cobrir os danos e a empresa não tenha capacidade financeira para o fazer, será o património
dos diretores, gerentes e administradores a
responder pelo capital em falta.
Mais vale minimizar os riscos e há medidas
simples para o fazer. No quadro seguinte apresentam-se alguns exemplos mas caso a caso,
cada empresa terá de identificar medidas concretas que lhe são aplicáveis:
Não arrisque!
Se necessitar de ajuda contacte a Eco-Partner
www.eco-partner.pt

A ADOÇÃO DESTAS MEDIDAS PERMITE REDUZIR O RISCO AMBIENTAL
PARA MUITO PRÓXIMO DO RISCO NULO. REDUZ CUSTOS E EVITA SURPRESAS
MEDIDAS

RISCOS EVITADOS

Utilize um depósito para óleos usados adequado (aéreo
com bacia de retenção ou parede dupla ou subterrâneo
com parede dupla e sonda de nível)

Evita contaminações de solo e de águas subterrâneas

Utilize bacias de retenção na armazenagem de produtos /
consumíveis líquidos

Evita contaminações de solo

Se fizer lavagens, instale um separador de
hidrocarbonetos bem dimensionado e licencie a sua
descarga

Evita contaminações de solo e de águas subterrâneas

Impermeabilize o solo nas zonas passíveis de sofrer
derrames

Evita contaminações de solo

Stand Asla reuniu rede Checkstar

O

Stand Asla vai reforçar, em 2017, a sua aposta
na Rede Checkstar, para além de disponibilizar novas linhas de produto da marca Magneti
Marelli. Tudo isto foi apresentado na reunião das
oficinas Checkstar, numa sessão de trabalho
com elevada adesão e na qual estavam presentes
cerca de 100 participantes.
Desta forma, analisando os desafios que o
mercado do aftermarket encerra, foram apresentadas as ações estratégicas que o fabricante Magneti Marelli perspetiva desenvolver
nesta rede de oficinas em 2017. Por seu lado,
foi possível às oficinas aderentes debaterem
tópicos chave da performance da rede, perante
os quais o Stand Asla apresentou um programa
de suporte ao negócio dos Checkstar, sendo
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o mesmo validado pelos participantes com
todo o entusiasmo.
A par destes temas, a equipa da Magneti Marelli
apresentou toda a sua gama de produtos, os
quais o Stand Asla tem disponível no seu stock:
baterias, travagem, filtros, velas, equipamento
oficinal, iluminação, elevadores de vidro, electrónica, motores de arranque, alternadores.

A

Liqui Moly lançou no mercado o seu novo óleo
Special Tec F0W30, especialmente
desenvolvido para
os modelos diesel
atuais da Ford.
O desenvolvimento de motores coloca ao óleo
exigências cada vez maiores. Por isso, há muito
que o lubrificante universal se tornou numa
peça sobresselente líquida altamente especializada que já só se adapta a determinados
motores.
Para os veículos diesel TDCi atuais da Ford, o
especialista alemão do óleo Liqui Moly lança
agora um novo óleo no mercado: o Special Tec
F 0W-30.
O novo lubrificante cumpre a norma Ford WSSM2C 950-A e foi especialmente desenvolvimento para veículos diesel TDCi a partir do
ano de modelos 2014. Com uma viscosidade
de 0W a baixas temperaturas, trata-se de um
óleo verdadeiramente fluido que reduz o consumo de combustível. Ao mesmo tempo, oferece uma elevada proteção contra o desgaste,
mesmo para veículos com sistema Start-Stop
automático. A gama Special Tec da Liqui Moly
abrange óleos de motor que só são adequados
a modelos de veículos muito especiais. O “F”
no nome indica que se trata de um óleo para
modelos Ford. Além do novo óleo Ford, já existe,
com o Special Tec F 5W-30, um segundo óleo
Ford para modelos mais antigos.

Krautli distribui Contitech

A

Krautli Portugal celebrou um acordo com o
grupo Continental para a distribuição da marca ContiTech nas categorias de correias, kits de
distribuição, polias e tubos. A ContiTech é uma
das marcas mais reconhecidas na gama de borracha no aftermarket mundial, e os produtos agora
disponíveis na Krautli Portugal refletem toda essa
qualidade.
Com esta importante incorporação, a Krautli
Portugal reforça a sua posição de fornecedor
global de marcas Premium no setor aftermarket,
garantindo dessa forma a entrega aos seus principais parceiros de negócio de um vasto portfólio
de marcas de referência e com forte presença no
equipamento original dos principais fabricantes
de veículos.
“Foi feito um importante investimento de stock em
toda a gama ContiTech para garantir uma excelente
taxa de serviço aos nossos parceiros, garantindo
a imediata disponibilidade nos três armazéns da
Krautli Portugal: Lisboa, Porto e Coimbra”, sublinha
a empresa em comunicado.

