
Portugal Inovador

Página Exclusiva 112

O início da sua atividade re-
monta ao ano de 1987, embora 
com outro nome, mas foi em 
1994 que a Auto Transcais au-
mentou a sua área de negócios. 
Em conversa com a Portugal 
Inovador, Frederico Gomes re-
velou as áreas de negócio em 
que a empresa está inserida. “A 
partir de 1994, optámos por de-
dicar-nos ao serviço de assis-
tência em viagem e ao transpor-
te de viaturas entre rotas nacio-
nais e internacionais”, começou 
por dizer.

No que toca à assistência em 
viagem, a Auto Transcais presta 
serviço de reboque de viaturas 
avariadas e sinistradas, peque-
nas desempanagens no local e 
o parqueamento de viaturas no-
vas e sinistradas. Quanto ao 
transporte de viaturas pelo Mun-
do fora, diferenciam-se através 
do serviço de transporte para 
expedições e encontros entre 
as maiores marcas internacio-
nais. Frederico Gomes subli-
nhou que a sua empresa prima 
por impor profissionalismo e ra-

pidez de execução. “São esses 
os dois fatores que nos têm di-
ferenciado dos demais transpor-
tadores.”

A sua estratégia passa pela 
atuação em mercados internacio-
nais. Posto isso, a empresa tem 

rotas internacionais se sobrepo-
nham às rotas lusas. “Quase 50% 
da nossa faturação é para clien-
tes estrangeiros. Os nossos mo-
toristas levam carros de Portugal 
para a Europa Central e depois 
regressam com automóveis que 
são importados para o nosso 
país”, referiu Frederico Gomes.

A nível nacional, deslocam-se 
entre Porto, Lisboa e Faro. No 
Velho Continente, a panóplia de 
países é variada. Deslocam-se a 
Espanha, França, Alemanha, Bél-
gica e Áustria. Em África, o único 
país de atuação é Marrocos.

Quanto ao futuro da Auto 
Transcais, o empresário des-
vendou um projeto fora de por-
tas, algo totalmente diferente 
das áreas de negócio em que a 
empresa atua. “Estamos a de-
senvolver outro negócio com 
uma multinacional italiana. Con-
siste em ir aos locais dos aci-
dentes, fotografar os veículos 
sinistrados e retirar da via todos 
os líquidos e resíduos para que 
se possa voltar a circular nor-
malmente”, concluiu.

Distinguida com o prémio “Chancela Top Exporta 2013”, a Auto Transcais tem di-
recionado as suas atenções, principalmente, para o mercado externo.
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