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ARAN assina Protocolo com a SCAME

EVENTOS REALIZADOS PELA ARAN EM 2018

Um balanço muito positivo
FEIRAS E WORKSHOPS
• MOTORFEIRA – Ovar
• MOTORCLÁSSICO – Lisboa
• EXPOMECÂNICA – Matosinhos
+ WORKSHOP ARAN
• AUTOMOBILIA – Aveiro
• LEIRIA SOBRE RODAS – Leiria
• LOUSÃMOTORES – Lousã
• AUTOCLÁSSICO – Matosinhos
• MECÂNICA – Lisboa
+ WORKSHOP ARAN + WORKSHOP ARAN/CEPRA
• EXPOCLÁSSICOS – Guimarães

ENCONTROS REGIONAIS
• ENCONTRO REGIONAL DA BEIRA ALTA
Mangualde
• ENCONTRO REGIONAL DO ALGARVE
Faro
• ENCONTRO REGIONAL DA ZONA CENTRO
Mealhada
• ENCONTRO REGIONAL DO ALTO DOURO
Mirandela

2018 ARAN - Associação
Nacional do Ramo
Automóvel faz um balanço
positivo dos eventos
realizados
Na reta final do ano, a ARAN faz um
balanço positivo dos eventos realizados.
Foram 30 ações que, desde a participação e coorganização de feiras e salões
do setor automóvel, passando por conferências, encontros regionais, workshops e
sessões de esclarecimento, foram levadas
a cabo em diversas zonas do país, conforme indica o mapa na imagem ao lado.
Relativamente à zona Interior Centro
e Alentejo, apesar de estarem previstas
ações nas mesmas, não foram realizadas,
uma vez que não obtivemos adesão suficiente para que fosse viável a realização
de eventos adequados.
Sempre com um ótimo feedback
por parte dos Associados, iremos manter
esta proximidade no ano que vem, com o
objetivo de informar e esclarecer sobre a
atualidade do setor automóvel.
Em 2019 faremos um “reload” dos
eventos com muitas novidades. Contamos ainda com a vossa opinião e sugestões através do inquérito sobre os
eventos que será lançado ainda no corrente mês. Assim, será possível melhorar
e corresponder às expetativas dos Associados.
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SESSÕES DE
ESCLARECIMENTO
• REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
Porto – V. N. Gaia – Faro – Coimbra
Lisboa – Braga – Fátima
– Mangualde

SALÕES AUTO E CONFERÊNCIAS
• SALÃO AUTOMÓVEL DO PORTO
+ CONFERÊNCIA – Matosinhos
• SALÃO AUTOMÓVEL DE BRAGA
+ CONFERÊNCIA – Braga
• SALÃO DO AUTOMÓVEL HÍBRIDO E ELÉTRICO
+ SEMINÁRIO – Porto
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ARAN e a SCAME assinaram
um protocolo de cooperação. O acordo, firmado a 20
de novembro, tem como principal
objetivo a disponibilização, com
condições especiais, de tecnologias inerentes ao carregamento
de veículos elétricos, permitindo
aos associados da ARAN acompanharem a nova realidade da mobilidade elétrica. Na assinatura do
protocolo estiveram presentes Rui
Gonçalves, presidente da ARAN e
Fernando Carvalho, diretor-executivo da SCAME.
A SCAME é uma empresa líder
na produção de material elétrico,
produz mais de dez mil artigos,
que incluem uma ampla gama de
componentes e sistemas para instalações elétricas, adequados para
fins industriais e não industriais e
mobilidade elétrica, estando presente com os seus produtos em
mais de 80 países nos cinco continentes.
A ARAN pediu ao diretor-executivo da SCAME, que partilhasse
a sua opinião sobre a evolução
do setor da mobilidade, qual a
mais-valia desta parceria para os
associados da ARAN. Fernando
Carvalho explica também quando
começou a ligação da SCAME à
mobilidade elétrica e a importância desta área de negócio.
Fernando Carvalho – A
SCAME inicia a sua ligação à mobilidade elétrica como fabricante de
conectores e estações de recarga
desde 1999. Fomos os primeiros
nos anos 90 a desenvolver um sistema de carregamento para veículos elétricos. Desde então, nunca
paramos de inovar.
A nova série “Libera”, uma série
de conectores e estações de recarga, hoje é mais avançada e segura graças às telas de proteção
contra contactos acidentais com
peças em tensão. Ainda mais confiável e funcional, cada vez mais ergonómico e fácil de usar. O nosso
objetivo é construir boas ideias
Na Europa, há muitos técnicos
com experiência e habilidades,
mas, para aproveitar ao máximo
essa riqueza, foi necessário encon-

trar uma maneira de coordenar o
trabalho que está a ser realizado,
as escolhas de canais e os objetivos compartilhados. A SCAME, em
conjunto com outros fabricantes,
esforça-se para garantir a conformidade das conexões usadas para
fornecer veículos elétricos com os
padrões IEC / CENELEC. Todos os
esforços foram orientados para a
criação de um padrão de conexão
europeu capaz de garantir os mais
altos níveis de segurança.
O mundo muda. É inevitável. Muitas vezes, é uma evolução constante, mas às vezes
ocorrem mudanças repentinas
que levam a novos cenários em
pouco tempo. A introdução de
veículos elétricos no mercado implica a criação de novos hábitos,
novas estruturas e novas necessidades. Nesse contexto em evolução, é importante estabelecer
pontos de referência que orientem a mudança: neste caso, a figura mais qualificada e, portanto,
credível, torna-se o principal participante. A SCAME não hesitou
por um segundo em oferecer uma
contribuição tangível e funcional
para alcançar escolhas sustentáveis do ponto de vista tecnológico,
económico e ambiental. Um compromisso considerável, ao qual
a SCAME se tem dedicado com
satisfação por muitos anos, com
o objetivo de fornecer aos vossos
Associados de amanhã instrumentos práticos e seguros.
Uma contribuição concreta,
visa alcançar escolhas sustentáveis do ponto de vista tecnológico,
económico e ambiental, para isso
a SCAME possui uma unidade de
apoio a mobilidade elétrica que
conta com uma vasta equipa de
profissionais com experiência e
competência acumulada que permite prestar os seus serviços com
os mais elevados padrões de qualidade.
A nossa missão é continuarmos a melhorar o ambiente e não
apenas o ambiente de trabalho
para isso oferecemos soluções
elétricas para aproveitar ao máximo as pequenas e grandes ações

cotidianas. Num mundo cada vez
mais competitivo e que nos obriga
a enfrentar desafios cada vez mais
exigentes, a SCAME procura novas
soluções , mais fáceis de usar e
mais seguras, para melhorar a
qualidade de vida das pessoas,
minimizando o impacto dos seus
processos de produção no meio
ambiente. A nossa visão é a Globalização, inovação, foco e design.
A SCAME quer ser cada vez
mais internacional com a globalização, a fim de reduzir as
distâncias físicas, com a inovação digital , a fim de facilitar contactos, com foco , a fim de atender
as necessidades do mercado através de contactos diretos dos profissionais do setor, e com design ,
para reunir conhecimento, habilidades e atividade de pesquisa
constante.
Os associados interessados
em receber mais informações
sobre o protocolo da SCAME, deverão entrar em contacto com a
ARAN através do telefone 22 509
10 53 ou do e-mail geral@aran.
pt

O protocolo foi
assinado por Rui
Gonçalves, presidente
da ARAN e Fernando
Carvalho, diretorexecutivo da SCAME.

