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Ferreira & Filhos é novo Concessionário Oficial Iveco 

 

Com nomeação efetiva ao passado mês de Janeiro a Iveco alarga a sua rede de 

Concessionários a um novo representante, a Ferreira & Filhos, a quem atribui a 

responsabilidade pela região centro do país, abrangendo as áreas de Leiria e 

Coimbra. A empresa, que já era oficina autorizada da marca, aumenta assim os 

seus horizontes em termos da sua representação, engrandecendo a presença da 

Iveco numa região particularmente importante na economia do nosso país. 

No ano em que comemora o seu 20º aniversário, a Ferreira & Filhos vê, assim, 

reconhecido o bom trabalho realizado até ao momento na área de assistência pós-

venda do construtor italiano. Provas inequívocas desse bom desempenho com os 

veículos Iveco, são os prémios de ‘Melhor Oficina Autorizada’ em Portugal obtidos 

em 2003 e 2004 e, mais recentemente, em 2010, um reconhecimento ainda de 

maior envergadura, ao ser nomeada ‘Melhor Oficina da Península Ibérica’ entre as 

cerca de 600 entidades, entre concessionários e oficinas, que trabalham para a 

Iveco. 

Com esta nomeação a Iveco passa a contar com 6 representações oficiais, 11 

pontos de venda e 21 reparadores autorizados. 

 

Iveco 

A Iveco, empresa do Grupo Fiat Industrial, desenha, fabrica e comercializa uma vasta gama 

de veículos comerciais ligeiros, médios e pesados, camiões de todo-o-terreno, autocarros 

urbanos, interurbanos e de longo curso, assim como veículos especiais para variadas 

aplicações, como o combate a incêndios, missões fora-de-estrada, defesa e proteção civil.  

A Iveco emprega cerca de 25.000 pessoas e conta com 24 unidades de produção em 11 

países, empregando tecnologias de ponta desenvolvidas em 6 centros de pesquisa. Para 

além da Europa, a companhia opera na China, Rússia, Austrália e América Latina. Cerca de 

5.000 pontos de vendas e serviço em mais de 160 países garantem apoio técnico a 

qualquer veículo Iveco que esteja a operar, em qualquer ponto do mundo. 

Castanheira do Ribatejo, 12 março 2012 


