
A AutoParts Logistics, site 
B2C de peças automóvel, abriu 
recentemente o seu Web Center, 
uma loja de apoio logístico às 
vendas realizadas nesta plataforma.
A AutoParts Logistic (www.
autopartslogistic.com) tem vindo a 
evoluir a sua plataforma de vendas 
de peças, disponibilizando hoje um 
conjunto de serviços, como seja a 
pesquisa por matrícula, que facilita 
a identificação das peças para o 
automóvel em questão.
Os responsáveis por esta 
plataforma 100% portuguesa foram 
mais longe, ao abrir um Web Center, 
que funciona como apoio logístico, 
onde qualquer pessoa pode levantar 
as suas encomendas, efectuar 
trocas, tratar de garantias e fazer 
devoluções.
Esta loja está aberta de 2ª a 6ª feira 
na Rua das Giestas em Odivelas.
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Num minuto... 

AutoParts Logistics 
abre Web Center

Marein representa 
MFilter
A MFilter, da Lituânia, agora 
representada pela Marein, possui 
uma gama completa de filtros, para 
carros ligeiros, pesados e industriais, 
fabricados através dos mais modernos 
processos, em fábricas implantadas 
em áreas verdes.
A MFilter diferencia-se pela relação 
preço/qualidade e tecnologia 
avançada dos seus produtos. A 
MFilter garante um tempo de entrega 
de 5 dias para qualquer endereço na 
UE e está à procura de importadores/
distribuidores, para uma distribuição 
completa em toda a gama de filtros.
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Economia Circular e 
Reparação Automóvel. 
Como contribuir … 

A Economia Circular está na ordem do 
dia, tanto em Portugal como nos países 
mais avançados do mundo em termos 
ambientais. Trata-se de um conceito 
estratégico que assenta na redução, 
reutilização, recuperação e reciclagem 
de materiais e energia. 
A adesão à economia circular ajuda 
a promover a dissociação entre o 
crescimento económico que todos 
procuramos e o aumento no consumo de 
recursos. Só com estratégias deste tipo 
continuará a ser possível preservar a 
natureza, os ecossistemas e os recursos 
apesar da pressão que nós exercemos 
sobre o planeta para que as nossas 
condições de vida melhorem.
De que forma o sector da reparação 
automóvel pode contribuir? Se 
pensarmos em medidas concretas, e 
se escolhermos as que estão ao nosso 

alcance, podemos todos ter um papel 
ativo e determinante:
>> Reduza a utilização do papel 
(desmaterialização dos processos – tudo 
o que puder ser feito sem recurso a 
papel) – a APA já deu o passo criando 
as Guias Eletrónicas. E na sua empresa? 
que papel pode poupar se usar recursos 
eletrónicos?
>> Pondere / estude a utilização de 
peças reconstruídas / reutilizáveis
>> Poupe energia (desligar 
equipamentos e luzes sempre que não 
sejam necessários)
>> Promova a reciclagem de papel 
e cartão e de plástico limpo (não 
contamine desnecessariamente e 
entregue-o a operadores que garantam 
a reciclagem)
>> Separe alumínio, cabos e 
equipamentos elétricos e eletrónicos 
da sucata em geral pois desta forma o 
destino destes será mais nobre e o seu 
retorno económico será maior 
Modernize-se e contribua para esta 
causa que é de todos e que nos beneficia 
a todos.

Não arrisque … prepare-se para o futuro.

Dica Ambiental by  

Eco ‑Partner

Philips aposta no retrofit de LED

A Philips tem disponível, uma gama 
completa de lâmpadas 
retrofit de LED. Com 

potentes LUXEON LEDs, 
as novas lâmpadas de faróis 
X-tremeUltinon, proporcio-
nam até 200% mais intensi-
dade de luz, para condução 
desportiva noturna.
Este é um upgrade de perfor-
mance e para todos os tipos de faróis 

de halogénio.
Com um intenso foco lumi-
noso que permite uma dis-
tribuição uniforme da luz, as 
lâmpadas melhoram a visibi-
lidade e elevam o contraste. 
Com a temperatura de cor 
6500 Kelvin, os condutores 
obtêm um upgrade instantâ-
neo de estilo com uma aparên-

cia branca, nítida e moderna.

A unidade de negócio 
Speciality Lighting da Osram 
foi galardoada durante a 
conferência Temot, em 
Barcelona, na categoria 
“Vendas & Marketing”. 

O Automóvel Clube de 
Portugal abriu a sua quinta 
oficina, a segunda na cidade 
do Porto, continuando a 
aposta nos serviços rápidos. 
Esta quinta oficina está 

localizada na Rua Gonçalo 
Cristóvão, no parque da sede 
do clube no Porto, dando assim 
continuidade a uma política de 
proximidade com o sócio ACP.

A ALD Automotive celebra 
25 anos em Portugal, quando 
ultrapassa a marca dos 16.200 
veículos sob gestão, e que 
assinala a entrada da empresa 
na bolsa de valores.


