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Decorreu em Ílhavo, ao longo do mês de Fevereiro, o 
Mazda European Technology & Design Fórum, evento 
para o qual a Mazda Motor Europe convidou os prin-
cipais meios de comunicação europeus, especialistas 
nestas duas vertentes da área automóvel. Por inerên-
cia dos temas, estiveram em destaque o revolucionário 
motor a gasolina SKYACTIV-X e o futuro do design da 

marca, expresso no KAI CONCEPT, exercício de estilo 
que, dias depois, havia de estar exposto no Salão Auto-
móvel de Genebra.
Presentes no Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel es-
tiveram, em diversos períodos desse mês, altos repre-
sentantes da Mazda Motor Europe, grupo encabeçado 
por Jeff Guyton, Presidente & CEO, Martijn ten Brink, u
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Vice Presidente de Vendas e Assistên-
cia ao Cliente, e Kevin Rice, Director 
de Design. 
Para além das apresentações e deba-
tes sobre as duas temáticas realiza-
das em sala, onde se expunham vá-
rios conteúdos – o KAI CONCEPT, um 
exemplar do motor SKYACTIV-X, uma 
estrutura completa SKYACTIV-Vehicle 
Architecture e esculturas de design 
KODO, entre outras peças – os jorna-
listas e demais convidados puderam, 
depois, realizar testes de condução 
em estrada, tendo conduzido unida-
des do actual Mazda3, equipadas com 
motores SKYACTIV-G em comercialização, e outras 
dotadas do inovador motor SKYACTIV-X, bloco que 

recorre a um inovador método de combustão SPCCI 
(SPark Controlled Compression Ignition), em que se 

Em Ílhavo
FORUM MAZDA SOBRE 
DESIGN & TECNOLOGIA

u



l

combinam os benefícios da ignição de um motor 
a gasolina com os de um motor diesel por com-
pressão.
As conclusões do evento, referentes às revolu-
cionárias soluções nele apresentadas, têm vindo 
a ser expressas nos diversos textos já publicados 
nas diferentes plataformas, físicas e online (ver 
alguns exemplos nas páginas dos recortes de im-
prensa desta Newsletter).l



O stand da Mazda no Salão Automóvel de Genebra 
do presente ano apresentou-se repleto de novidades, 
num palco onde a marca expôs, em Estreia Mundial, 
o novo Mazda6 Wagon e, em Estreia Europeia, o novo 
Mazda6 Sedan. Ao seu lado surgiam os seus dois im-
pressionantes e premiados concepts – Mazda VISION 
COUPE e o Mazda KAI CONCEPT – ou ainda o revo-
lucionário motor a gasolina SKYACTIV-X, de próxima 
geração.
O destaque natural foi para o novo Mazda6, modelo 
que surgiu aos olhos do público, entre os dias 8 a 18 
de Março, em ambas as carroçarias que foram alvo 
de um tratamento de design exterior mais refinado e 

premium, propostas que também integravam extensas 
melhorias interiores, incluindo novos bancos, 
mecânicas SKYACTIV mais evoluídas, uma reforçada 
dinâmica de condução e uma maior eficiência 
aerodinâmica, bem como níveis de NVH reduzidos 

Salão de Genebra
MAZDA6 FOI 
CABEÇA DE CARTAZ
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e uma gama ainda mais abrangente 
de características de segurança do 
conceito i-ACTIVSENSE.
Já os estudos KAI CONCEPT e VISION 
COUPE mostraram-se no Centro de 
Convenções helvético “Palexpo” 
como uma antecipação do futuro 
das linhas Mazda, numa evolução da 
filosofia de design KODO - A Alma 
do Movimento. O primeiro estudo 
mostrou-se como uma antecipação 
da futura berlina Mazda para o 
segmento C, enquanto o segundo 
estudo retrata, numa estilizada 
carroçaria de 4 portas, em que se 
explora a luz e a sua interacção com 
as superfícies, as formas simples e 
despojadas de quaisquer elementos 
não essenciais, estética assente no 
conceito de “Menos é Mais”. 
No domínio da tecnologia, os holofo-
tes apontavam para a exclusiva assi-
natura SKYACTIV-X, naquele que se 
prepara para se tornar no primeiro 
motor a gasolina em comercializa-
ção a recorrer a ignição por com-
pressão, fruto de um inovador méto-
do de combustão, denominado SPark 
Controlled Compression Ignition 
(SPCCI), que combina os benefícios 
da ignição de um motor a gasolina 
com os de um motor diesel por com-
pressão. l



CONCESSIONÁRIO DO ANO 2017
JULIÃO & FILHOS BISA EM GENEBRA
Foi em Genebra que a Mazda Motor de Portugal rea-
lizou o seu tradicional evento de distinção da per-
formance dos Concessionários Mazda, premiando o 
trabalho e os resultados alcançados pelas respec-
tivas equipas de vendas e após venda ao longo do 
pretérito ano. 
No mesmo, a Mazda distinguiu a Julião & Filhos, que 
não só garantiu o troféu maior, de “Concessionário 
do Ano 2017”, galardão entregue por Luis Morais, Di-
rector Geral da Mazda Motor de Portugal, a Rui Luz, 
Gerente daquela Concessão, como também o prémio 
de “Após Venda”, ali entregue àquele responsável 
por José Santos, Director de Após Venda e Desen-
volvimento de Rede.
Já para as áreas de “Vendas” e de “Marketing” hou-
ve dois vencedores diferentes, tendo os respectivos 
galardões sido entregues por  Pedro Botelho, Direc-
tor de Vendas e Marketing da Mazda Motor de Por-
tugal, à Auto Júlio, na pessoa do seu Administrador, 
António Júlio, e à MCoutinho, com Rui Almeida, Ge-
rente da Concessão.
“Nos últimos anos, com particular destaque para 
2017, temos vindo a verificar uma melhoria continua 
também nos resultados de Qualidade de Serviço e 
Satisfação dos Clientes, que registamos com muito 
agrado e entendemos fundamental para a sustenta-
bilidade da Mazda e respectiva Rede de Concessioná-
rios” explica Luis Morais. Sobre as perspectivas para 
2018, este responsável reforça que “é fundamental 
entender que a Satisfação dos Clientes é a chave do 
sucesso para o futuro, e esperamos em 2018 dar con-
tinuidade a este trabalho conjunto entre Mazda e a 
Rede de Concessionários, tirando o máximo proveito 
possível da excelente gama de veículos Mazda que 
comercializamos em Portugal, tendo sempre em con-

ta o ambiente externo (fiscal, legal, etc) onde opera-
mos.”
Acrescente-se que no seu conjunto, a Mazda alcan-
çou, em 2017, uma quota de mercado de venda de 
veículos novos de 1,24%, relativa a um total de 2.766 
unidades matriculadas, resultados muito semelhan-
tes aos obtidos um ano antes. l

Luís Morais (Mazda Motor de Portugal) 
e Rui Luz (Julião & Filhos)

Pedro Botelho (MMP) 
e Rui Almeida (MCoutinho)

José Santos (MMP) 
e Rui Luz (Julião & Filhos)

Pedro Botelho (MMP)
 e António Júlio (Auto Júlio)



EPIC DRIVE LAKE BAIKAL
MAZDA CX-5 À PROVA NA SIBÉRIA
A Mazda UK e a Mazda Rússia, 
com o apoio da Mazda Motor Eu-
rope, organizou, no final do mês 
de Março, uma #Epic Drive, even-
to que pôs à prova as capacidades 
do Mazda CX-5 AWD em ambien-
tes extremos ou em cenários de 
condução do outro mundo. Esta 
acção realizou-se no Lago Baikal, 
gigantesco monumento natural 
gelado da zona oriental da Sibé-
ria (Rússia), naquele que é o lago 
mais profundo (pode chegar aos 
1.600 metros), mais antigo e com 
maior volume de água doce não 
congelada do planeta.
Ao longo de duas semanas diver-
sos grupos de representantes da 

imprensa europeia – entre os 
quais 3 jornalistas portugueses 
– viveram uma experiência dife-
rente e única, aos comandos de 
unidades do novo Mazda CX-5 
AWD. Naquele inóspito local e 
integrados numa extensa cara-
vana, encabeçada por um veí-
culo anfíbio de 6 rodas, rolaram 
a uma obrigatória distância 
de 25 metros entre eles, com 
a particularidade de estarem 
proibidos de utilizar cinto de 
segurança, na eventualidade de 
uma queda numa falha do gelo 
e de se ter de sair à pressa do 
carro, evitando um indesejável 
mergulho nas suas águas gela-
das e profundas. Isto porque u



as rachas que, por vezes, sur-
gem na superfície deste lago 
gelado, num conjunto de ca-
madas de gelo completamente 
transparentes, permitindo-se 
até olhar para a sua profundi-
dade, podem revelar-se arma-
dilhas mortais.
Quanto aos Mazda CX-5 usados 
pelos diferentes grupos, ao lon-
go de um percurso de 80 km, 
eram versões equipadas com 
o motor 2.5 SKYACTIV-G (não 
comercializado em Portugal) 
e sistema i-AWD, sendo que a 
única alteração operada foi ao 
nível dos pneus usados para en-
frentar este tipo de piso. Tudo o 
restante era de série, como nos 
modelos em comercialização. l



Em Paris e Genebra
DUPLA DISTINÇÃO PARA O KODO DESIGN 
Desvendado em Tóquio, no final do ano passado, o con-
cept Mazda VISION COUPE começou a ver-se distingui-
do nos mais importantes certames de design interna-
cionais, tendo já obtido dois galardões de referência. 
No início do ano conquistou, em Paris, o troféu de 
“Most Beautiful Concept Car of the Year”, por ocasião 
da edição de 2018 do “Festival Automobile Internatio-
nal”, para mais recentemente lhe ter sido atribuído o 
troféu de “Concept Car of the Year”, nos “Car Design 
Night Geneva”, evento que decorreu em paralelo com o 
Salão Automóvel de Genebra.
Representando o próximo patamar do design KODO - 
A Alma do Movimento, que ao longo dos últimos anos 
tem definido toda a linha exterior e interior dos mode-
los Mazda, o VISION COUPE expressa uma vitalidade e 
dinamismo evoluídas segundo a essência da estética 

japonesa, numa fluidez e simplicidade de li-
nhas “one motion”, que traduz elegância e 
qualidade.
“Na sequência da distinção alcançada em 
Paris, estamos enormemente satisfeitos por 
ver o VISION COUPE reconhecido com um 
novo prémio global de design. Trata-se de 
uma verdadeira honra ver este nosso estu-
do, com que visamos expressar a essência 
da estética japonesa, ser aplaudido por al-
guns dos mais reputados designers de au-
tomóveis do mundo,” comentou Ikuo Maeda, 
Director Executivo da Mazda, responsável 
pelo estilo de design e da marca Mazda. “A 
essência deste estudo de design tornar-se-á 
evidente na próxima geração de modelos 
Mazda, o primeiro dos quais está agendado 
para ser lançado em 2019.” l



Inovação e tecnologia Mazda em destaque
TRIPLO GALARDÃO PARA O MOTOR SKYACTIV-X 

Em linha com os prémios de 
design que têm vindo a ser 
atribuídos, nomeadamente à 
renovada assinatura KODO 
que se espelha nos estudos 
VISION COUPÉ e KAI CON-
CEPT, o ano de 2018 ini-
ciou-se com outra tripla de 
galardões de prestígio na 
vertente da inovação tecno-
lógica, colocando em desta-
que o motor SKYACTIV-X, 
sublinhando a excelência da 
engenharia da Mazda. 
Um deles - de “Melhor Tec-
nologia 2017” - foi entregue 
no nosso país no âmbito dos 
troféus “Turbo do Ano 2017”, 
fruto da decisão dos elemen-
tos da redação da Turbo, a 
mais antiga publicação auto-
móvel portuguesa. Foi Júlio 
Santos, Director da mesma, 
quem entregou o prémio a 
Luis Morais, Director Geral 
da Mazda Motor de Portugal. 
“A forma como este motor a 
gasolina consegue fazer a ig-
nição por compressão, habi-
tual dos diesel, é comparável 
à descoberta da quadratura 
do círculo. E valeu à Mazda 
este prémio”, foi, então, re-
ferido.
Entretanto, aquele que é o 
primeiro motor a gasolina de 
ignição por compressão em 
comercialização no mundo 
garantira em Milão (Itália) o 
prémio “Quattroruote Global 
Tech Award”, sendo conside-
rado como a mais significa-
tiva inovação tecnológica do 
ano. Dias depois, no Salão 
Automóvel de Bruxelas, esse 
bloco SKYACTIV-X viu ser-
lhe atribuído o “FuturAuto 
2018 Trophy for Automotive 
Innovation”, pela Associação 
dos Jornalistas Automóveis 
e de Mobilidade da Bélgica 
(UJBAM). l



“Para sermos melhor sucedidos no futuro, devemos 
ganhar a confiança dos nossos clientes para toda a 
vida, proporcionando-lhes uma experiência única com 
a Mazda”.
Dando seguimento ao fundamento da Mukainada, de 
uma forma rebelde e desafiante, a MCoutinho decidiu 
criar um desafio interno para todos os vendedores 
de viaturas novas com o intuito de incrementar as 
vendas Mazda. Este desafio tinha como prémio final 
um fim-de-semana ao volante do novíssimo Mazda 
CX-5 no Hotel Douro Royal & Spa e o premiado viria 
a ser o vendedor Sérgio Vieira (Vendedor Exclusivo 
MCoutinho PRO), que conseguiu durante o período do 
desafio vender quatro viaturas Mazda. 
“Este desafio com o forte enfoque nas vendas serviu, 
também, para levar a todos os pontos de venda do 
grupo a novíssima gama Mazda e, de uma forma muito 
simples, conseguimos criar um espirito Mukainada 

Mazda contagiando todos os colegas”, refere Paulo 
Ribeiro, responsável de Marketing.

A MCoutinho organizou, em Fevereiro último o evento 
“Oportunidades Mazda”, uma acção exclusiva onde 
proporcionou aos seus actuais e potenciais clientes a 
oportunidade de adquirir um Mazda semi-novo, com 
bastante equipamento e 5 anos de garantia. 
“Conduzir um Mazda é sentir a emoção do 
movimento, é sentir o aumento das pulsações, é 
comemorar a condução. Um Mazda oferece confiança 
ao proprietário, premeia-o de orgulho, incentiva-o a 
enfrentar novos e diferentes desafios diariamente”, 
refere Paulo Ribeiro, responsável de Marketing. 
Baseada no Concessionário MCoutinho Mazda, na 
Estrada Exterior da Circunvalação (Porto), apostou-
se numa forte comunicação digital, nomeadamente 
em máquinas de ATM e no Jornal Noticias Online, 
criando-se um impacto que resultou em várias 
dezenas de marcações.

Espirito Mukainada leva vendedor MCoutinho 
a fim-de-semana inesquecível

MCoutinho dinamiza usados 
com evento “Oportunidades Mazda”

l

l
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O Concessionário Auto Júlio de Torres Vedras garantiu recente-
mente, com a mediação do seu 
vendedor Luis Eleutério, a co-
locação de 2 unidades Mazda 
CX-3 numa empresa que explo-
ra várias escolas de condução 
na região. Nas imagens consta 
a segunda viatura decorada e 
pronta para entrega.  

Sucesso no “Dia Litocar”

Auto Júlio coloca Mazda CX-3 
nas mãos de futuros encartados

Santos da Cunha 
nas redes sociais

Aberta a todos os clientes do Grupo Litocar, a 
12ª edição do “Dia Litocar” decorreu no último 
fim-de-semana de Fevereiro nos seus 36 pontos 
de venda, abrangendo os distritos de Santarém, 
Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu e Aveiro. 
Para a Mazda, o evento resultou em 125 check-
ups efectuados e um total de 8 vendas (entre 
novos e usados). Em termos gerais, o grupo 
realizou 3.883 check-ups em todas localizações, 
somando um total de 181 vendas.
Além da habitual oferta de um check-up aos pontos 
vitais da viatura, o sucesso desta campanha 
assentou em descontos em futuras intervenções, 
lavagens gratuitas, ou na aquisição de pneus. Os 
10 primeiros clientes a chegar a cada uma das 
instalações da Litocar receberam ainda um vale 
para utilizar numa próxima manutenção. l

A representação de Braga do Concessio-
nário Santos da Cunha esteve em acção 
nas redes sociais, recorrendo nomeada-
mente à sua página de Facebook.



Xanauto expõe Mazda 
no Strada Outlet
O Concessionário Xanauto esteve presente 
com um espaço próprio no Strada Outlet, 
ali mostrando aos visitantes três conceitos 
diversos: o roadster Mazda MX-5 RF, a berlina 
Mazda3 CS e o SUV citadino Mazda CX-3.  

O Concessionário Xanauto levou a cabo uma 
acção denominada “Xanauto Selection Days”, 
onde, 23 a 25 de Março, estiveram expostas 
para venda mais de 100 viaturas de diferen-
tes marcas, incluindo diversos modelos Mazda. 
Com muitas visitas agendadas, traduzidas em 
algumas vendas (com o apoio do Santander, no 
domínio das simulações e submissões de finan-
ciamento), o evento contou com o suporte das 
redes sociais como o Facebook, o Instagram e a 
própria página de internet do grupo.

Xanauto Selection Days

l

l



A Auto Sueco Automóveis levou o design KODO da Mazda até ao Arrábida Shopping, um dos principais 
espaços comerciais do Grande Porto. Numa área dedicada para o efeito, desenhada numa das galerias 
daquela infraestrutura, expôs a quase totalidade da gama Mazda, dos SUV Mazda CX-3 e CX5 ao eterno 
MX-5 com capota soft-top, passando pela Mazda6 Wagon.  

Xanauto expõe Mazda 
no Strada Outlet

Z Sousa & Camilo no Nosso Shopping
Representante da Mazda Motor de Portugal, nas regiões de Vila Real e de Bragança, o Concessionário Z 
Sousa & Camilo teve patente no Nosso Shop- ping, estrutura comercial da cidade de Vila Real, um stand em 
que expôs parte da gama, com o Novo Mazda CX-5 e os modelos Mazda3 e Mazda CX-3. 

Auto Sueco Automóveis 
em destaque no Arrábida Shopping

l

l

l

Xanauto Selection Days

l
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Decorreu a 3 de Fevereiro o encontro “KIP/Sesimbra”, 
primeira actividade de 2018 do Club MX-5 Portugal, 
evento que, desta feita, se fez a sul, na região de Setúbal, 
na envolvente da Serra da Arrábida. Nele se concentraram 
mais de três dezenas de Mazda MX-5, modelo que conta 
com o selo de “roadster mais vendido do mundo” e que é, 
muitas vezes, equiparado a um kart de estrada, tais são 
as semelhanças nas suas características de condução 
às pequenas, leves e potentes estruturas tubulares, 
habitualmente usadas nos kartódromos.
Fazendo a ponte entre eles, apostou-se, de facto e neste 

encontro, num kartódromo – no caso o KIP (Kartódromo 
Internacional de Palmela) – como o centro nevrálgico 
do passeio que, para além da habitual componente de 
condução em estrada por esta bonita região, levou a que 
os participantes pudessem participar numa formação em 
Condução Defensiva, ministrada pelo Centro de Formação 
CR&M, nas suas instalações de Palmela. Adicionalmente, 
os que o desejaram, participaram noutro evento, numa 
saudável corrida de karts naquele complexo.
Quanto aos dois percursos pelas estradas da região, eles 
viram-se divididos pelo almoço realizado no Restaurante 
D. Isilda, havendo no segundo deles uma paragem 
intermédia no Forte de S. Filipe (em Setúbal) e subida 
da própria serra. O habitual lanche de confraternização 
final fez-se no Sesimbra Hotel & Spa, onde se anunciou 
que o próximo encontro terá lugar em Braga, no dia 21 

de Abril. Acrescente-se que, duas semanas antes – de 6 
a 8 Abril – o Club MX-5 Portugal marcará presença no 
“Salão Motorclássico 2018”, a realizar nos pavilhões da 
FIL. Informações adicionais serão publicadas no portal 
www.clubmx-5.com e na página de Facebook (grupo 
fechado), podendo ser também obtidas pelo email geral@
clubmx-5.com.pt ou telefone (+351) 218 258 625.

Club MX-5 Portugal
ROADSTERS EXPLORAM A ARRÁBIDA

u



Desafio Total Mazda
FRANCISCO GIL E FILIPE RASTEIRO VENCEM 
BAJA TT DO PINHAL

Foi no eixo entre a Sertã e Proença-a-Nova que decor-
reu a Baja TT do Pinhal, prova inaugural do Desafio To-
tal Mazda 2018, evento em que a dupla Francisco Gil/
Filipe Rasteiro se estreou no lugar mais alto do pódio, 
depois de ultrapassarem com enorme maestria todas as 
dificuldades de um percurso demolidor devido à muita 
chuva que, entretanto, assolou toda a região.
Foram 7 as equipas Mazda que se apresentaram à par-
tida desta que também foi a primeira prova do próprio 

Campeonato de Portugal de TT, alinhamento que se pro-
longará a toda a presente temporada do Desafio. Mas 
foram diversas as sortes das duplas dos Mazda Proto, 
com kit visual do SUV CX-5 nesta difícil jornada inau-
gural. 
A começar por Pedro Dias da Silva/José Janela, cam-
peões em título do Desafio e que entraram com o pé 
direito na prova, impondo-se no Prólogo e no primeiro 
Sector Selectivo, amealhando, com isso, 2 preciosos 

pontos. Um feito que no 
segundo dia devido a 
problemas de embraia-
gem, os impediu de 
atingir o final da prova. 
O mesmo aconteceu à 
maioria dos seus ad-
versários – Bruno Ro-
drigues/Ricardo Claro, 
Floriano Roxo/Nuno 
Roxo e Nuno Tordo/
António Serrão – todos 
afectados por diferen-
tes questões técnicas, 
infortúnio de que tam-
bém os rookies Filipe 
Videira/André Coimbra 
não se livraram!
Voltando aos vencedo-
res, no final Francisco 
Gil resumia, assim, 

Francisco Gil

Jorge Cardoso
u
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Floriano Roxo Bruno Rodrigues

Filipe VideiraNuno Tordo

estes dois dias de prova: “Foi, de facto muito duro, no-
meadamente o segundo dia. Foi mesmo muito compli-
cado, já cumprimos o segundo sector quase totalmente 
sem direcção assistida. Estou contente com o resultado. 
Ganhar é sempre bom!”
Jorge Cardoso foi o segundo dos sobrevi-
ventes do Desafio ao longo desta autêntica 
enchente, tendo perdido mais de uma hora 
na travessia de uma ribeira. “Depois do 
que passámos durante a manhã, pensei que 
não era possível chegar ao fim. Valeu-me o 
Joaquim Norte que é um mecânico de gran-
de nível e conseguiu resolver a crise para 
voltarmos a rolar. O 2º lugar é excelente. É 
uma bela maneira de iniciar a época”. 
Atribuídos os primeiros pontos de 2018, o 
Desafio Total Mazda irá regressar à estrada 
no Algarve, nos dias 7 e 8 de Abril, com a 
Baja TT de Loulé. 
Classificação Final (Desafio Total Mazda): 
1º Francisco Gil/Filipe Rasteiro; 2º Jorge 
Cardoso/Joaquim Norte.
Desafio Total Mazda (após 1 de 6 provas) 

– Pilotos: 1º Francisco Gil, 26 pontos; 2º Jorge Cardoso, 
21; 3º Pedro Dias da Silva, 2. Navegadores: 1º Filipe Ras-
teiro, 26; 2º Joaquim Norte, 21; 3º José Janela, 2.

Pedro Dias da Silva

l



Bruno Rodrigues

Filipe Videira

Pedro Dias da Silva

Ensaios a diversos modelos e ecos do evento euro-
peu, sobre design e tecnologia, que a Mazda realizou 
em Ílhavo, são alguns dos recortes de imprensa que 
ilustram estas páginas, num primeiro trimestre de 
2018 em que se falou de muitos outros temas.

A Mazda na Imprensa
ECOS DA ESCRITA E DO 
ONLINE

l





A Mazda Motor de Portugal e a Fundação 
do Gil acabam de dar início a uma 
parceria que visa contribuir para o bem-
estar das crianças e jovens que contam 
com o suporte daquela organização no 
nosso país, ela que tem como missão a 
promoção da reintegração de crianças 
e jovens com necessidades sociais e 
clínicas, através de um conjunto de 
acções multidisciplinares e integradas 
que aceleram, sempre que possível o 
seu regresso à família e melhoram o seu 
bem-estar e qualidade de vida.
Numa continuidade da aposta nas 
questões de cidadania, vertente que 
tem abraçado com o apoio a diversas 
instituições, nomeadamente no domínio da mobilidade, a 
Mazda Motor de Portugal entregou à instituição uma 

viatura Mazda3, unidade que será utilizada em diversas 
acções da Fundação do Gil. A entrega simbólica das 
chaves feita a Suzana Fardilha, Directora Técnica da 
Casa do Gil (da Fundação do Gil), por Luis Morais, Director 
Geral da Mazda Motor de Portugal. 
“É para nós uma honra iniciar esta associação com a 
Fundação do Gil, ajudando a suportar as causas que 
esta instituição defende em prol dos mais jovens, na 
continuidade do papel de cidadania que temos abraçado 
num passado já alargado e que é parte integrante da 
nossa génese,” refere Luis Morais. Para Suzana Fardilha 
este apoio significa “um grande auxílio no dia-a-dia de 
uma família numerosa: todos os dias é preciso levar os 
meninos às escolas, consultas, terapias, sendo as viaturas 
também necessárias para apoiar as UMAD e a fisioterapia 
ao domicílio. Precisamos de nos movimentar e este apoio 
tem uma importância decisiva para conseguirmos dar 
respostas a todas essas necessidades.”

A Mazda Motor Corporation aderiu, em Janeiro último, 
à rede “United Nations Global Compact”, tornando-se, 
assim, membro da “Global Compact Network Japan”, 
assumindo assim, tal como as restantes empresas e 
outras organizações, um compromisso voluntário com 
vista à prática de uma boa cidadania empresarial, 
ao exercício de uma liderança responsável e criativa 
e à elaboração de um quadro global de crescimento 
sustentável. A “UN Global Compact” tem mais de 
12.000 membros, em cerca de 160 países, incluindo 
Portugal.
Praticando uma responsabilidade social empresarial 
nas suas actividades do quotidiano, a Mazda tem 
em vista cumprir com os 10 princípios da UN Global 
Compact, entre os quais se incluem a protecção dos 
direitos humanos, a aposta em iniciativas ambientais 

e a batalha contra a corrupção, contribuindo para o 
desenvolvimento de uma sociedade sustentável.

Mazda com a Fundação do Gil

Mazda adere à rede “United Nations Global Compact”
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De acordo com o estudo “Mazda Driver Project”, perto de 60% dos 
condutores europeus antevê um futuro positivo para os motores a gasolina 
e a gasóleo. Os principais resultados demonstram que os consumidores 
não partilham, necessariamente, da posição de muitas organizações que 
defendem que o motor de combustão interna não tem qualquer papel a 
desempenhar no futuro dos automóveis.
Analisadas as respostas de 11.008 inquiridos dos principais mercados 
europeus, conclui-se que, em média, 58% são da opinião de que “os 
motores a gasolina e a gasóleo ainda vão evoluir e melhorar muito” e 
31% dizem que “os carros a gasóleo irão continuar a existir”, à medida 
que os veículos eléctricos se vão tornando mais comuns. Apesar da 
crescente dinâmica em torno dos veículos autónomos, apenas 33% 
dos condutores “acolhem favoravelmente o surgimento dos carros com 
condução autónoma”.

Estas conclusões chegam num momento em que a Mazda reforça a sua 
estratégia “Sustainable Zoom-Zoom 2030”, que visa combinar o melhor 
dos motores de combustão interna com tecnologias de electrificação 
eficientes. Fundamental para esta ambição é o SKYACTIV-X, o primeiro 
motor a gasolina disponível comercialmente, a nível mundial, a utilizar 
ignição por compressão. Este novo motor combina as vantagens 
dos motores a gasolina e a gasóleo de forma a atingir um excelente 
desempenho ambiental, bem como em termos de potência e de aceleração.
A Mazda considera ainda que a condução é uma aptidão que as pessoas 
querem continuar a ter, sentimento inquestionavelmente revelado nos 
resultados do estudo, que revela uma significativa ligação emocional 
entre o automóvel e o condutor: em média, 69% dos condutores “espera 
que as gerações futuras continuem a ter a opção de poder conduzir 
automóveis”. 

Combustão interna: 
clientes dizem “sim”!

Ficha técnica
Propriedade:  Mazda Motor de Portugal, Lda 
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EFICIÊNCIA
A Mazda tem a gama de modelos 

mais económica e eficiente do mer-

cado dos EUA, feito que alcançou 

pelo 5º ano consecutivo, segundo o 

relatório anual “Light Duty Fuel Eco-

nomy Trends” publicado pela Agên-

cia de Proteção Ambiental (EPA). 

TAILÂNDIA

A Mazda Motor Corporation inaugu-

rou recentemente uma nova unidade 

de maquinação de motores, inte-

grada na sua fábrica Mazda Power-

train Manufacturing (Thailand) Co., 

Ltd., sita na província tailandesa de 

Chonburi.

MAZDA/TOYOTA 

A Mazda Motor Corporation e a 

Toyota Motor Corporation constituí-

ram, formalmente, a “Mazda Toyota 

Manufacturing, U.S.A., Inc.”, empre-

sa em regime de joint-venture, que a 

partir de 2021 irá produzir veículos 

em Huntsville, no estado norte-ame-

ricano do Alabama.  
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