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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.
Prepare-se para o futuro.

Eco-Partner, SA a Sua parceira no 
Ambiente…

Dica Ambiental by  

Eco -Partner

Num minuto... 
Rodrigo Ferreira da Silva vai continuar 
à frente dos destinos da ARAN 
– Associação Nacional do Ramo 
Automóvel. O atual Presidente foi 
reeleito e ficará na ARAN com a sua 
direção até 2025.

A Kikai, entidade promotora da 
Expomecânica, veio confirmar a data 
definitiva deste evento em 2021 que 
será então de 15 a 17 de outubro.

Osram celebra 90 anos em Portugal
No passado dia 25 de abril de 2021, a 
Osram celebrou o seu 90.º aniversário 
em Portugal.
Desde que começou a atividade como 
Empresa Nacional de Aparelhagem 
Eléctrica (ENAE) a produzir lâmpadas 
com a marca Lumiar, até aos dias de hoje, 
a Osram em Portugal 
passou por inúmeras 
mudanças, acompa-
nhando a evolução 
natural dos tempos, 
mas mantendo sem-
pre a sua identidade 
afirmada por uma 

longa tradição em inovação e qualidade, 
na área da iluminação artificial em todas 
as suas vertentes.
“A direção da empresa agradece a todos 
os clientes, parceiros e colaboradores, que 
os acompanharam e acompanham nesta 
viagem. E promete continuar sempre 

a fazer o seu melhor 
para continuarmos, 
inequivocamente, 
merecedores da apos-
ta e da confiança na 
nossa marca”, diz a 
empresa em comu-
nicado.
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PROBLEMA
Sai fumo negro do tudo de escape? Os valores de 
opacidade de gases estão demasiado elevados?

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY tem uma solução que funciona de forma 
complementar e pode ser usada a qualquer momento e 

também antes da Inspeção Periódica Obrigatória (IPO). Por 
um lado, reduz-se imediatamente o fumo negro do escape, 

mas ataca-se também a causa do problema, através da 
limpeza completa do sistema de combustível diesel. É a 

solução perfeita para redução da poluição em veículos diesel 
e, ambos os produtos, podem ser usados em conjunto.

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

www.liqui-moly.pt 
INFORMAÇÕES

comercial.iberia@liqui-moly.com 

Vantagens 
>> Boa proteção contra a corrosão 
>> Não polui o ambiente 
>> Elimina o matraquear dos injetores   
>> Sem metais pesados  
>> Elevada limpeza do motor
 >> Sem odores incómodos 
>> Reduz a emissão de partículas 

Vantagens 
>>  Mantém o sistema de combustível limpo 
>> Mantém os injetores limpos 
>> Testado para catalisadores 
>> Previne a gripagem e resinificação das agulhas de injeção 
>> Aumenta o índice de cetano 
>> Otimiza o rendimento do motor 
>> Aumenta o efeito de lubrificação 
>> Excelente estado de limpeza 
>> Impede a formação de depósitos 
>> Boa proteção contra a corrosão
>> Garante baixo consumo de combustível

Como complemento à redução 
de fumos nos motores diesel é 
fundamental resolver a causa e fazer 
uma limpeza completa do sistema 
de combustível, mantendo os 
injetores sem sedimentos e o motor 
em perfeitas condições. Para isso, 
basta usar o Super Diesel Additiv 
(Ref. 2504), adicionado a cada 
2000 km no depósito de gasóleo. A 
limpeza é feita progressivamente 
e é garantida a proteção de todo o 
sistema. Aumenta ainda o índice de cetano, aumenta a 
lubrificação do sistema e protege contra a corrosão. 

O Anti-Fumos Diesel (Ref. 
2703) da LIQUI MOLY garante a 
redução de partículas de fuligem 
através da combustão acelerada 
dos fumos. Desta forma, 
queima as partículas de forma 
rápida e limpa, além de impedir 
cheiros desagradáveis e fumos 
indesejados. Este é um aditivo que 
tem um efeito imediato. Basta 
adicionar o conteúdo de uma lata 
no depósito antes de atestar com gasóleo.


