
 
 
 
 

 
 

   
 

Comunicado de Imprensa 
Convite 

 

A IVECO E A EUROSISTRA PORTUGAL ANUNCIAM O INICIO DE UMA 
COLABORAÇÃO NACIONAL NO ÂMBITO DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA, DA 

PROTEÇÃO DO AMBIENTE E DA ASSISTÊNCIA RODOVIÁRIA 
COM A ENTREGA À EMPRESA AUTOTRANSCAIS DO 1° REBOQUE IVECO 

ESPECIALMENTE EQUIPADO COM O “MODULO GENIUS TRUCK” 
 

Sexta Feira - 28 Novembro 2014 às 16h30 na: 
 
 

 

Estrada Malveira da Serra 780, 2750-834 Cascais | tel. n.º 21 487 9320 
 

       No próximo dia 28 de novembro pp., 6.ª feira, às 16h30, nas instalações da 
empresa AUTOTRANSCAIS, irá proceder-se à cerimónia de entrega oficial do 1° 
Reboque IVECO, especialmente equipado com o inovador “modulo Genius 
Truck” de fabrico Italiano. 
 
Com efeito, o módulo “Genius Truck”, foi concebido e patenteado para a 
execução exclusiva do Serviço Nacional Integrado Pós-Acidente através da 
utilização do Reboque. 

 
 

O "Serviço Integrado pós-acidente", criado e desenvolvido pela SICUREZZA E 
AMBIENTE é o serviço inovador único a nível europeu, dirigido em especial às 
autoridades proprietárias/ concessionárias da estrada públicas e privadas, que 
tem por objetivo a limpeza e o restabelecimento das condições de segurança da 
estrada após um acidente, através da recolha total dos resíduos sólidos e 
líquidos presentes na plataforma rodoviária que constituem um fator de risco 
para a ocorrência de novos acidentes bem como uma ameaça para o meio 
ambiente através da contaminação da água e dos solos. 

 
 



Benefícios imediatos do Serviço Integrado Pós-Acidente: 
- O aumento da celeridade do restabelecimento das condições de 
segurança da estrada; 
- A redução da sinistralidade rodoviária, reduzindo para “zero” a taxa 
de acidentes rodoviários causados por má ou ausente limpeza da via 
devido a um acidente anterior; 
- Normalização da circulação rodoviária em total segurança no mais 
curto espaço de tempo possível (em função dos veículos e 
equipamento disponível); 
- Garantia da proteção do meio ambiente, uma vez que os resíduos não 
são deixados na estrada, evitando deste modo a contaminação dos 
solos e lençóis freáticos. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Informações adicionais : Eurosistra Portugal Lda. 
info@segurancaeambiente.pt 

Rua Alexandre Herculano, n.º 17, 3.º B, 2750-284 Cascais 
 

www.segurancaeambiente.pt | www.facebook.com/segurancaeambiente 
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