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OS DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS
NESTE MOMENTO DE RETOMA.

PROGRAMA

Live Chat: Coloque as suas questões aos oradores! 

Apoio:
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CONFIANÇA:
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Director Geral

PEDRO NUNO FERREIRA
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE PORTUGAL

Head of Automotive Financial  Services
& Executive

STOPS AUTOGEST
Administrador

Debate & Troca de ideias

MODERADOR
HUGO JORGE

FLEET MAGAZINE
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Integrando desde a sua génese o grupo Audatex,  l íder mundial  em soluções e serviços para a regularização de sinistros,  são
hoje mais,  são a Solera Portugal ,  empresa referência de excelência no  conhecimento transversal  do cic lo de vida do veículo
automóvel e suas comunidades profissionais.  Uma empresa de soluções tecnológicas e os melhores naquilo que fazem, com
a missão de fazer mais e ainda melhor,  como demonstra a diversif icação de soluções Patrimoniais.

www.solera.pt | comercial@audatex.pt | T. :  217 232 800

Nasceu em Portugal  há mais de 35 anos e,  desde então,  a determinação fez com que fosse sempre mais longe. Aposta em
especial ização e conhecimento,  numa rede internacional ,  em pessoas e em tecnologia.  Inova,  cresce e tornou-se num grupo
mult inacional ,  especial ista em consultoria e gestão de seguros e r isco.  Construímos uma MDS global ,  inovando nos processos
e apostando na mult iespecial ização. É o  trusted advisor  de milhares de empresas e cl ientes part iculares  que confiam nos
seus serviços,  para a gestão dos seus seguros e r iscos.  
 
www.mdsinsure.com/pt | T. :  217 232 800 mds@mdsinsure.com | T.:  226 082 410

A Impoeste é a empresa especial ista em tintas e equipamentos.  São distr ibuidores e representantes das melhores marcas
mundiais da especial idade,  totalmente adequada às suas necessidades e exigências,  trazendo até si  a melhor solução para o
seu negócio de pintura:  automóvel ,  construção civi l ,  indústria e náutica.  Referência a nível  Mundial ,  as suas marcas são
sinónimo de Qualidade,  Ef ic iência e Inovação. Impoeste é sinónimo de t intas e equipamentos para as melhores ofic inas,
desde 1976.

www.impoeste.pt | geral@impoeste.com | T.:  261 337 250

O CEPRA – Centro de Formação Profissional  da Reparação Automóvel foi  cr iado em 1981,  na sequência da celebração de um
protocolo outorgado entre o Inst ituto de Emprego e Formação Profissional ,  I .P.  ( IEFP,  I .P. ) ,  a ANECRA e outras entidades.É
um organismo dotado de personal idade jurídica de direito público,  sem f ins lucrativos,  com autonomia administrativa e
f inanceira e património próprio.   Como contributo para a estratégia nacional  que irá permitir  a elevação dos níveis de
qual if icação de jovens e adultos,  e a cert i f icação profissional  dos profissionais do setor automóvel ,  o CEPRA dispõe  de um
Centro Qualif ica,  onde decorrem os processos RVCC, Reconhecimento,  Val idação e Cert if icação de Competências.

www.cepra.pt  | geral@cepra.pt | T. :  219 427 870  
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A  Fleet Magazine  é a publicação de referência no mercado de frotas.  No mercado desde 2009,  tem-se pautado por uma
atitude de r igor,  independência e constante desenvolvimento editorial .  A  Fleet Magazine  cumpre os princípios deontológicos
dos jornal istas e a sua ética profissional.

www.fleetmagazine.pt | hj@fleetmagazine.pt |T.:  910 041 224 

A ANECRA Revista surgiu no mercado como o órgão de comunicação da ANECRA, tendo vindo ao longo dos seus 35 anos a
sol idif icar fortemente a sua presença,  passando a prestar um serviço in formativo em especial  ao Associado, mas não só:
cresceu,  af irmou-se no mercado e passou a dir igir-se também ao público em geral ,  concretamente nas áreas do Comércio e
Reparação Automóvel em Por tugal ,  mas também os conteúdos informativos de elevada relevância para os profissionais do
Sector Automóvel.
www.anecrarevista.pt | redacao@anecrarevista.pt | T. :  21 392 90 30

A Fleet Market é uma plataforma onl ine que agrega todos as campanhas de f inanciamento para empresas disponíveis pelas
marcas.  No Fleet Market,  pode encontrar todas as ofertas para f inanciamento de automóveis,  de marcas ou de gestoras de
frota Em vez de percorrer vários sites,  no Fleet Market pode fazer a seleção conforme os seus critérios e entrar rapidamente
em contacto com o dono da campanha.

www.fleetmarket.pt | suporte@fleetmarket.pt | T. :  915 912 909
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