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Os nossos cálculos 
dizem-nos que as 
cidades têm a sua 
própria lógica

As cidades têm a sua própria lógica. O transporte público 
tem as suas próprias equações. O tamanho da cidade, a 
sua implantação, geografia, clima e economia; são tudo 
fatores de grande importância. O que é melhor para a sua 
cidade nem sempre está à vista.

Quando se é um operador, necessita-se do melhor 
negócio. Mas qual é exatamente o melhor negócio? É o 
preço mais baixo? É a opção de excelência? Seria fácil 
dizermos que um Scania é simplesmente o melhor para 
si, mas o melhor é fazer as contas. E há muitos fatores 
a ter em consideração. Porque o lucro não se prende 
simplesmente com considerações de custos. Nem com o 
tempo de operacionalidade, a vida útil e o valor residual. 
É preciso dar às pessoas um motivo para utilizarem o 
autocarro. Uma viagem melhor. Um transporte mais limpo. 
Uma escolha positiva.

As cidades têm tantas variáveis que não existe uma 
resposta certa. Você tem de fazer as contas. Foi por isso 
que criámos a gama Scania Citywide. 

Para lhe permitir decidir o que é melhor para a sua cidade.   
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Resolver o 
problema do 
trânsito passa 
por fazer do 
autocarro 
a primeira 
escolha
Projetado para as pessoas

Para projetar um autocarro melhor, é necessário 
estudar as pessoas. O que é que as levará a querer 
andar de autocarro? Em última análise, é a resposta 
a esta pergunta que irá determinar o sucesso do seu 
investimento.

A gama Citywide da Scania é 100% Scania, desde a 
tecnologia do motor ao conforto dos passageiros. 
Isto significa que você tem todas as opções de que 
necessita para criar um ambiente acolhedor para os seus 
passageiros. Escolha os tecidos dos interiores, painéis, 
tapetes e assentos de modo a conseguir um equilíbrio 
entre durabilidade e estilo. Escolha o aquecimento e 
o ar condicionado adequados ao seu clima. Escolha a 
plataforma, o tamanho e a configuração dos assentos de 
modo a equilibrar a carga com o fluxo de passageiros.

Um alívio bem-vindo

A suspensão ativa do Citywide Scania transforma uma 
viagem cheia de interrupções num passeio agradável. 
O isolamento altamente eficiente, os vidros duplos 
e a ventilação deixam o ruído e o mau tempo lá fora. 
Isto significa que é sempre um alívio subir a bordo do 
autocarro.

Melhorar a circulação rodoviária e o fluxo de passageiros

Para entradas e saídas rápidas, a gama Citywide Scania 
oferece piso e plataformas de entrada rebaixadas, 
bem como rebaixamento lateral completo. Além disso, 
existe a possibilidade de optar entre portas que abrem 
para dentro, portas que abrem para fora, ou portas 
deslizantes, para reduzir as filas ao mínimo e garantir a 
pontualidade do serviço.
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Antes de 
sermos 
engenheiros 
já éramos 
passageiros

O motorista é seu bem mais precioso

A gama Citywide Scania oferece um ambiente 
de trabalho seguro e confortável, mesmo 
no final do turno mais longo. Isso significa 
benefícios para os seus passageiros e para os 
seus resultados.

Um ótimo lugar para trabalhar

Ergonomia significa muito mais do que um 
assento confortável. Significa um espaço de 
trabalho que pode ser facilmente ajustado a 
todos os tipos de motoristas.

O painel de comandos totalmente ajustável 
acompanha os movimentos do volante, 
para que os condutores tenham sempre o 
controlo na ponta dos dedos. E um sistema 
de A/C independente que permite aos 
motoristas controlar o seu próprio ambiente, 
separadamente do sistema principal.

Um autocarro que não funciona como 
um autocarro

Capacidade de resposta e facilidade 
de manuseamento são as principais 
características da excelente experiência de 
condução Scania. Boa aderência à estrada, 
elevado binário e travões de disco anti-
bloqueio contribuem para uma condução 
segura e sem frustrações. Uma condução 
excelente traduz-se numa maior retenção e 
satisfação dos motoristas e numa viagem mais 
suave para todos.

Competências de condução que melhoram 
os seus resultados

Os motoristas podem ajudar a sua empresa a 
reduzir os custos operacionais e as emissões. 
Só tem de lhes dar uma pequena ajuda.

· Scania Driver Training

Até os motoristas mais qualificados podem 
beneficiar da formação.

A formação pode contribuir para os motivar, 
bem como para aumentar o tempo de 
operacionalidade e a vida útil da sua frota.

Ao mesmo tempo, permite-lhe diminuir 
os índices de acidentes, o consumo de 
combustível, a assistência técnica não 
programada e, a longo prazo, o custo total 
de propriedade do investimento.

· Scania Driver Support

Quando os motoristas tomam consciência 
do impacto da sua condução, tornam-se 
melhores condutores. A melhor maneira 
é utilizar um sistema de bordo que dá ao 
motorista informações e dicas em tempo 
real sobre o desempenho e a economia 
de combustível. Cada motorista dispõe 
dos seus próprios dados de consumo de 
combustível. Isso permite aos motoristas 
definir metas e tratar de melhorar 
constantemente.

· Scania FMS (Gestão de Frotas)

Ao ligar a frota ao seu escritório, pode 
controlar a localização, o desempenho e o 
consumo de cada veículo. Também pode 
receber relatórios se algo correr mal e ter a 
sua equipa de manutenção e todas as peças 
adequadas prontas para entrar em ação. 
Pode ainda afinar o funcionamento da frota 
e reduzir os seus custos operacionais.
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Desde as suas deslocações 
durante a semana até aos 
passeios no campo

· O Scania Citywide LF (Low Floor) destina-
se a trajetos urbanos movimentados, onde o 
fluxo rápido de passageiros e a capacidade 
máxima são essenciais. O piso baixo em toda 
a superfície oferece um interior cheio de luz, 
espaçoso e uma configuração flexível. 

· O Scania Citywide LE (Low Entry) é uma solução 
dupla que permite a utilização do mesmo veículo de 
elevada capacidade em rotas urbanas e suburbanas. 
Disponível nas classes I ou II, a sua configuração 
promove um fluxo rápido de passageiros com um 
conforto e visibilidade excelentes.



Gás natural 
comprimido

Diesel híbrido Biodiesel Diesel BiogásBiodiesel híbrido
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Pintar um autocarro 
de verde não faz 
dele ecológico
Vá além do óbvio verde

A redução das emissões ultrapassa a  lógica 
superficial. Se deseja a solução mais eficiente 
em termos de energia, escolha um dos nossos 
híbridos. Se pretende uma redução máxima de 
CO2 escolha as nossas opções de biogás. E se 
pudesse colocar mais autocarros na estrada 
com o mesmo investimento? Isso significaria 
um serviço melhor para os seus passageiros? 
Retiraria mais automóveis da estrada? Na 
verdade, raramente há uma resposta certa. 
É por isso que a Scania oferece motores que 
funcionam com todos os biocombustíveis à 
venda no mercado e com os nossos grupos 
motopropulsores tradicionais e híbridos. Você 
precisa de decidir o que é melhor para a sua 
empresa.

Soluções de transporte inteligentes

Para agilizar a transição para o transporte 
sustentável, as soluções têm de ser eficazes 
e rentáveis. Isto significa ir além do autocarro, 
com soluções de transporte inteligentes, que 
resultem de uma visão global. O Scania FMS 
(Gestão de Frotas), por exemplo, que aumenta 
a eficiência de toda a frota.

A formação eficaz dos motoristas com o Scania 
Driver Training e as medidas para tornar o 
transporte público mais apelativo também são 
fatores importantes.

Combustíveis renováveis

Lutar por um futuro sustentável significa ajudar 
a fazer a transição dos combustíveis fósseis 
para as energias renováveis. É por isso que 
a Scania oferece modelos de motores que 
funcionam a biogás e biodiesel. Isso é positivo 
não só para o ambiente, mas também para 
os seus resultados. O combustível importado 
pode ser o custo mais difícil de prever num 
orçamento operacional. As flutuações dos 
preços internacionais significam que os seus 
cálculos requerem uma ampla margem de 
erro – o que é difícil quando se dispõe de uma 
margem de lucro escassa.

Se dispuser de combustíveis renováveis 
locais, não tem de escolher entre ambiente e 
economia – pode melhorar ambos.

Eficiente em termos de energia

Independentemente do tipo de combustível, 
a melhor maneira de reduzir as emissões 
é queimar menos combustível. Os nossos 
grupos motopropulsores híbridos e Euro 6 são 
soluções líderes de mercado, energeticamente 
eficientes, que oferecem uma maior 
rentabilidade. O resultado é um menor consumo 
de combustível e emissões mais baixas.

Sabendo quanto custa cada quilómetro 

Não são precisos muitos cálculos para concluir 
que nem tudo se resume ao custo inicial. E se 
pudesse saber antecipadamente quanto lhe 
vai custar cada quilómetro? Na realidade pode. 
Todos os motores Citywide da Scania fazem 
parte do nosso sistema modular e podem ser 
reparados em qualquer oficina Scania. Ter a 
Scania como parceiro de negócio significa 
que pode contar com o nosso apoio através 
de contratos de manutenção que garantem 
um serviço rápido, quando necessitar dele. 
Além disso, ao saber antecipadamente o custo 
de cada quilómetro não terá seguramente 
qualquer tipo de surpresa. Deixe-nos ajudá-lo/a!
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A Scania segue uma política ativa de desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos. Por isso, 
reserva-se o direito de introduzir alterações de design e especificações nos seus produtos 
e serviços e em qualquer informação, sem aviso prévio. Por outro lado, devido aos requisitos 
impostos pela legislação nacional ou comunitária, alguns produtos e serviços podem não estar 
disponíveis em todos os mercados. Para mais informações sobre estas matérias, contacte o seu 
revendedor local ou visite o site www.scania.pt

A Scania Ibérica compromete-se a plantar, proteger e manter 
uma árvore por cada veículo vendido (camião ou autocarro).

Esta iniciativa, aplicável a todos os veículos Scania novos 
vendidos a partir de 2013, pretende reduzir o impacto 
ambiental produzido pela atividade do transporte 
(de mercadorias ou de pessoas). O Bosque Scania 
(40o 20’ 41.43” W  -3o 32’ 49.41” N) pode ser visitado por 
todos os interessados, sejam clientes ou fãs da marca.

Hoje, mais do que nunca, comprar um camião ou autocarro 
na Scania Ibérica significa, também, apostar na proteção do 
meio ambiente num futuro mais sustentável.


