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SALVADOR CAETANO 

 

SEGUNDA GERAÇÃO DO TOYOTA PRIUS 

O híbrido mais popular do planeta 

 

EMPRESA 

 

A Salvador Caetano IMVT S.A. atingiu no decurso da sua existência a vanguarda da 

indústria de veículos de transporte. Fundada em 1946, com a visão de um jovem de 20 

anos que transformou a empresa num grupo sólido, iniciou o seu percurso nas 

carroçarias, actividade que ainda hoje se mantém no Grupo através da CaetanoBus, 

empresa resultante de uma joint-venture estabelecida em 2002 com a Evobus (Grupo 

Daimler Chrysler). 

 

A Salvador Caetano desenvolve actualmente um conjunto de actividades em três postos 

do país (Vila Nova de Gaia, Ovar e Carregado), que se podem segmentar do seguinte 

modo: importação de automóveis ligeiros comerciais e de passageiros Toyota; importação 

e comercialização de peças e assistência técnica; importação, comercialização e 

assistência pós-venda de máquinas de movimentação de cargas Toyota; distribuição, 

comercialização e assistência pós-venda de mini-autocarros Toyota; montagem de mini--

autocarros Caetano; montagem de comerciais ligeiros Toyota; incorporação de 

componentes em veículos comerciais; e tratamento de superfícies, que inclui a pintura 

industrial e a lacagem dos ramos auto e civil. 

 

A Salvador Caetano um tem posicionamento de líder de mercado em todas as áreas em 

que opera. 
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PROJECTO 

 

O Toyota Prius é o primeiro veículo híbrido no mundo a ser comercializado e produzido em 

série. Só no ano de 2004, foram vendidos quase 130 mil Prius. Mas este automóvel 

representa mais que isso: habituou o mundo à ideia de possuir veículos com um meio de 

propulsão diferente da habitual gasolina ou gasóleo e despertou a consciência ambiental 

dos condutores.  

 

Produzido actualmente no Japão e na China, o modelo base deste Toyota foi alvo de 

melhorias no ano de 2003, com a introdução da segunda geração Prius, que utiliza a 

tecnologia Hybrid Synergy Drive. A equipa de desenvolvimento do Toyota Prius procurou 

proporcionar um nível de performance que rivalize com os veículos a diesel do segmento 

D, mas com um impacto no Ambiente (consumo de combustível, emissões, avaliação do 

ciclo vital e outros) comparável ao de um veículo citadino. O mais recente Prius oferece 

tecnologia, performance, economia, espaço, equipamento, dinâmica e conforto em 

andamento. E reduz as emissões de escape, o que também equivale a um menor 

consumo de combustível.  

 

Esta nova geração revelou-se um verdadeiro sucesso, confirmado pela conquista de vários 

prémios internacionais. O Prius foi o “Carro do Ano Europeu 2005”, um marco muito 

importante na aceitação de sistemas híbridos, assim como no reconhecimento de todo o 

potencial desta tecnologia. Foi igualmente considerado o automóvel que menos polui no 

índice ambiental realizado pela Associação de Transportes e Ambiente da Suíça, que 

publica todos os anos a EcoMobiListe, uma avaliação das emissões enviadas para a 

atmosfera por todos os automóveis à venda no mercado e os níveis de ruído produzidos 

por cada veículo.  

 

ENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES 

 

O Prius é o primeiro veículo híbrido de produção em série, que combina o poder de um 

motor eléctrico com um motor a gasolina. O novo modelo utiliza um sistema único, 

apelidado de Hybrid  Synergy Drive, que apresenta vantagens únicas: o consumo de 
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combustível é imbatível, as emissões são inferiores às de qualquer outro veículo; o modo 

de condução integrado permite circular com zero emissões, possui um elevado grau de 

reciclagem, apresenta uma excelente performance global em termos de avaliação do ciclo 

de vida e comprova o esforço empregue na redução das chamadas substâncias 

preocupantes (SOC). 

 

De facto, o novo Prius superou largamente os objectivos das normas de emissões EURO 

IV. As emissões de hidrocarbonetos e óxidos de azoto são, respectivamente, 80 e 87,5 

por cento inferiores às preconizadas para motores a gasolina pelas referidas normas. No 

que diz respeito aos veículos a diesel, as emissões do Prius são 96 por cento inferiores ao 

nível estipulado pelas EURO IV. O Prius apresenta ainda um sistema inédito: um botão 

especial instalado no tablier permite que o condutor utilize o modo de condução EV, que 

utiliza o motor eléctrico para transmitir força motriz às rodas, produzindo zero emissões e 

um nível muito baixo de ruído e vibração. O ideal, portanto, para a condução citadina, 

sendo que este modo só pode ser utilizado durante um máximo de dois quilómetros, à 

velocidade máxima permitida de 50 quilómetros/hora. Também ao nível das SOC, passou 

a ser o primeiro Toyota a utilizar cablagens sem cloreto de vinil. Todas as peças 

existentes foram ainda cuidadosamente assinaladas, de modo a poderem ser facilmente 

desmanteladas após o fim de vida do veículo.  

 

DIFICULDADES 

 

Tendo em consideração o aumento da capacidade de produção e a grande receptividade e 

elevada procura que a nova geração Prius tem apresentado, a Salvador Caetano reviu as 

previsões iniciais de vendas para este ano, fortemente influenciadas pelas restrições de 

produção então existentes, de 60 unidades para 200 unidades, representando uma aposta 

clara do importador nacional neste modelo.  

 

RESULTADOS 

 

Ao longo dos seus nove anos de comercialização, o Prius já vendeu cerca de 454 mil 

unidades por todo o mundo.  
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Portugal está também a contribuir para esse mesmo crescimento. Na primeira geração do 

Prius, comercializado entre 2000 e 2003, foram vendidas 26 unidades. Desde a sua 

primeira aparição até Junho de 2005, venderam-se 119 unidades em apenas 14 meses. 

Os consumidores portugueses estão igualmente a aderir de forma crescente à tecnologia 

Hybrid Synergy Drive do novo Toyota Prius, esperando-se que o novo Prius tenha uma 

repercussão ainda melhor. Só no mês de Setembro do ano passado, conseguiu angariar 

cerca de 27.500 encomendas de clientes americanos e japoneses. 

 

Mais informações em: www.salvadorcaetano.pt 

 

 


