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EDITORIAL

Completamos 120 anos num mesmo sector e com êxitos
contínuos, algo do qual muito poucas empresas podem orgulhar-
se hoje em dia.

Em 1889, o grande empreendedor guipuscoano José Antonio
Irizar deu um grande passo na evolução do transporte. Passou
do fabrico de ferragens e rodas para coches ao carroçamento
de diligências. De aquele embrião nasceu a IRIZAR, cuja filosofia
tem sido desde sempre saber adaptar-se às necessidades dos
clientes em cada momento e, por sua vez, ser hoje em dia uma
referência inquestionável a nível mundial no sector do transporte
rodoviário.

A clara estratégia da IRIZAR, fundamentada num inovador modelo
de gestão que impulsiona a participação e as capacidades de
todas as suas pessoas e que por sua vez baseia todas as suas
acções em satisfazer os seus clientes, permitiu-lhe crescer e
desenvolver-se num sector altamente competitivo.

Na actualidade, num ambiente tão incerto, a IRIZAR continua a
investir no desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias
com o objectivo de continuar a oferecer as melhores opções

120 anos em contínua inovação

para os seus clientes. Neste ano, lançámos ao mercado o novo
IRIZAR i4 LE (Low Entry), o primeiro low entry suburbano baseado
num autocarro. Estamos seguros que os próximos marcos
despertarão grande interesse no mercado.

Desenvolvendo planos de futuro, tratamos de definir entre todos
como será a mobilidade dos cidadãos a médio prazo. Fiéis aos
nossos princípios, achamos que o futuro passa por partilhar e
continuar a oferecer novas soluções aos nossos clientes.

A experiência destes 120 anos juntos é apenas o começo de
um futuro em comum.

Gorka Herranz
Presidente da IRIZAR

EDITORIAL
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A evolução do PGTL requer uma melhoria das políticas de
mobilidade. Que medidas se estão a tomar na Sardenha
desde o seu Departamento?
A Região, e mais concretamente a Assessoria de Transportes,
continuam a trabalhar de acordo com os objectivos previstos no
PGTL para favorecer a integração dos serviços ferroviários com
o transporte por estrada. Pretendemos assim melhorar a eficiência
global, especialmente nas áreas meridionais, prestando especial
atenção aos processos de liberalização dos mercados, orientados
para uma optimização da qualidade dos serviços e para a redução
dos custos.

No contexto regional, que novidades foram introduzidas?
A novidade fundamental foi a transformação da ARST em
SpA, como a maior empresa de transporte local por estrada
e por caminho de ferro da Sardenha, após a recente
regionalização de Ferrovias Meridionais Sardas e de Ferrovias
da Sardenha.

Em que consistiu essa transformação?
A união que deve presidir à construção do novo modelo de
serviços, junto com a configuração da organização do sistema
ferroviário previsto, atribui o papel de eixo transportador à rede
nacional  ferroviária FS, o que implica que todos os demais meios
de transporte, tanto ferroviários como terrestres, deverão prestar
estrategicamente serviços de derivação e de distribuição no
resto do território, para evitar por um lado as sobreposições e
os paralelismos entre as diversas modalidades, e por outro para
contribuir para o reordenamento dos serviços e a sua integração
e sustentabilidade.

Como afectarão estas medidas a actual situação?
De acordo como previsto no Plano Regional de Transportes, a
proposta consiste em implementar um sistema de rede ampliada
a todas as modalidades de transporte, através de centros
intermodais com áreas de descanso para autocarros e veículos
privados. Para tal transferir-se-ão para o PGTL quotas significativas
de mobilidade, e estabelecer-se-á um sistema único de integração
de tarifas.

Este reordenamento dos serviços ajusta-se aos princípios
de sustentabilidade?
Efectivamente,  convém destacar que através do reordenamento
dos serviços se assegura também o desenvolvimento sustentável
do transporte, ao reduzir o consumo energético, as emissões
contaminantes, e os impactos meio ambiental, histórico e
arquitectónico previstos no Plano Paisagístico e no Plano Regional
de Desenvolvimento Turístico sustentável.

ROBERTO NERONI, DIRECTOR GERAL DE TRANSPORTES DA SARDENHA

“A reorganização do transporte colectivo trará
consigo uma melhor qualidade de vida e a
recuperação de espaços para os habitantes”

O actual cenário contemplado no Plano Geral de Transportes e Logística da Sardenha
aponta para a necessidade de prestar especial atenção à nova organização do transporte
para conseguir uma estrutura de rede unitária, que recupere as linhas e os serviços
ferroviários regionais, bem como as ligações por estrada tanto urbanas como interurbanas.

O transporte urbano e
interurbano na Ilha da
Sardenha, com um total
de 611 linhas, move
anualmente por volta de
67 milhões de passageiros.
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Quais são as directrizes das suas próximas actuações no
marco da nova Europa Comunitária?
As intervenções previstas no sector dos transportes enquadram-
se numa política de revitalização e nivelamento dos desequilíbrios
terrritoriais, com o objectivo de melhorar a qualidade de vida das
áreas urbanas e das zonas territoriais menos favorecidas.

A Sardenha está a desenvolver importantes esforços
dedicados a melhorar as suas estradas. Considera que as
estradas estão adaptadas à quantidade de veículos que
nelas circulam?
Penso que a actual estrutura viária é suficientemente adequada
para o fluxo de veículos que circulam diariamente pela rede. No
entanto, a ligação Olbia – Sassari apresenta notáveis problemas,
pelo elevado volume de trânsito pesado. Mesmo assim,  devemos
realçar que a rede viária de ligação entre áreas mais periféricas

e os centros urbanos de maiores dimensões não é a mais
adequada em termos de conforto e de segurança, como é o
caso das habituais congestões que se registam em Cagliari e
em Sassari.

Com quantas ligações regulares conta a Sardenha?
O número total de linhas concessionadas é de 611, das quais
138 são urbanas e interurbanas em regime de concessão privada,
122 urbanas em regime público e 351 da empresa ARST.

Quantos passageiros utilizam anualmente os meios de
transporte?
Perto de 66,7 milhões no total, entre transporte urbano e
interurbano.

Está prevista a criação de novas linhas?
Mais do que a criação de novas linhas, está prevista uma
reorganização dos serviços que se baseia principalmente na
hierarquização das mesmas, e na sua integração espacial e
temporal de forma a garantir um sistema de transporte público
cada vez más eficiente e competitivo em comparação com o
transporte privado.

Roberto Neroni, máximo responsável do desenho do actual
Plano Geral de Transportes e Logística da Sardenha.
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Considera suficiente o transporte de autocarro na
Sardenha?
É suficiente se se analisa de um ponto de vista meramente
quantitativo, em termos de quilómetros efectuados e de lugares
oferecidos, comparando-o com a procura. No entanto, penso
que o transporte nem sempre se organiza de maneira eficiente,
falhou uma planificação atractiva, que anime o usuário a escolher
este tipo de modalidade.

Que objectivo se pretende alcançar?
Queremos criar um sistema de transporte baseado em linhas
simples e integradas,  tanto entre si como com as outras
modalidades de transporte, e que seja atractivo também para
os potenciais usuários que utilizam habitualmente o seu próprio
veículo para as suas deslocações.

O que destacaria como sendo o elemento mais significativo
destes últimos anos?
Entre outros, o Projecto de Desenvolvimento e Experimentação
dos Sistemas de Integração Tarifária no transporte público global
na Sardenha (Sintas). foi introduzido o Sistema de Emissão
Electrónica de Bilhetes (SIBE Sassari) com a sua modelização,
cálculo e implementação em toda a ilha.

ARST é a empresa de transportes mais importante da
Sardenha. Qual foi a sua evolução?
Nos últimos dois anos, a empresa concentrou os seus esforços
na dinamização da oferta do transporte público. A aquisição de
novos autocarros, juntamente com a incorporação das duas
empresas ferroviárias da zona, representou um crescimento de
8% durante o ano passado.

ARST experimentou um crescimento
de 8% durante o ano de 2008 com
a aquisição de novos autocarros e
a incorporação das duas empresas
ferroviárias da zona.

Assegura-se o desenvolvimento sustentável do transporte com a redução do consumo energético e das emissões contaminantes,
minimizando o impacto ambiental e histórico arquitectónico.
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E as restantes empresas de TPL?
As restantes empresas de transporte são de pequenas dimensões,
sendo a maioria empresas privadas, com uma gestão quase
familiar. A empresa pública mais importante depois de ARST é
o CTM de Cagliari, que gere as linhas urbanas da área de Cagliari.

Quais são para si as características ou valores mais
importantes com que IRIZAR contribuiu para o TPL da
Sardenha?
Sem qualquer dúvida, a renovação da frota de autocarros trouxe
consigo importantes melhoras no conforto das viagens. E também
a introdução da electrónica de bordo, que permite a tele-
localização para uma gestão melhorada da frota, e as máquinas
expendedoras de bilhetes já preparadas para a integração das
tarifas.

Em matéria de conforto e de segurança, qual é a sua
opinião sobre a evolução dos autocarros nos últimos anos?
Penso que os progressos tecnológicos nos meios de transporte
alcançaram excelentes resultados nos últimos anos, tanto em
termos de conforto como no que se refere a segurança e a
prestações. No entanto, considero que os problemas vinculados
à segurança estão relacionados tanto com a estrutura da rede
como com a promiscuidade do tráfico privado e público.

Ficam ainda coisas por melhorar?
Sem dúvida, hoje em dia é possível melhorar continuamente,
tanto em termos de prestações como de conforto.

No que se refere à protecção do meio ambiente, que
políticas tem vindo a aplicar o seu Departamento?
A renovação do parque de veículos e a melhoria do serviço de
TPL mediante a transferência de quotas de procura do transporte
privado para o transporte colectivo contribuem, sem dúvida,
para proteger o meio ambiente.

Neste sentido, e sempre numa perspectiva de
sustentabilidade, que tipo de progressos se podem prever
no PGTL em matéria de tráfico rodoviário?
Penso que a política que tem vindo a ser desenvolvida pela
Região, e mais concretamente a Assessoria de Transportes está
orientada para alcançar uma mobilidade sustentável.
Concretamente, a planificação integrada dos serviços de
transporte nas grandes áreas urbanas pretende reduzir em grande
medida os problemas de congestão, e consequentemente o
impacto da contaminação atmosférica e acústica. Além disso,
a reorganização e a potenciação de um serviço de transporte
colectivo, com intervenções orientadas para um maior controlo
e a regulamentação do tráfico privado trarão benefícios também
em termos de qualidade de vida, e da recuperação de espaços
para os cidadãos.

ENTREVISTA COM...

Reduzir os problemas de congestão e os impactos de
poluição atmosférica  e acústica são dois desafios que
enfrenta Roberto Neroni.

Indubitavelmente, a renovação
da frota de autocarros de
mãos dadas com os
IRIZAR i4 proporcionou
melhorias no conforto das
viagens.



O lançamento do IRIZAR PB no Brasil
complementa a gama de produtos IRIZAR
na América do Sul, reforçando a sua
liderança no segmento dos autocarros
Premium e reafirmando a Irizar Brasil como
um dos projectos mais flexíveis do GRUPO.

O acto de apresentação teve lugar em
São Paulo no passado dia 26 de
Novembro em presença de 400
convidados, entre autoridades, imprensa

Brasil dá umas calorosas boas-vindas ao IRIZAR PB
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especializada, pessoas da IRIZAR e
clientes na sua grande maioria, que
ficaram encantados ao ver os produtos
apresentados.

Depois da conferência de imprensa num
hotel da cidade, foi realizado o acto de
apresentação do IRIZAR PB. Intervieram
Manuel Neves, responsável pela instalação
da IRIZAR no Brasil, Gotzon Gómez,
responsável pela coordenação do projecto

O acto de lançamento do IRIZAR PB
ocorreu em São Paulo no passado dia
26 de Novembro na presença de 400
convidados

São Paulo foi o lugar escolhido pela Irizar Brasil para levar a cabo o lançamento do seu
autocarro de gama alta e que significa uma verdadeira revolução na América do Sul. Os
clientes deram as boas-vindas ao modelo com grande entusiasmo.

AS NOVAS UNIDADES JÁ CIRCULAM PELO BRASIL
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IRizar Brasil, e José Manuel Orcasitas,
responsável pela coordenação dos
projectos da IRIZAR GROUP no exterior.
Depois de uma breve exposição sobre o
grupo IRIZAR e sobre a trajectória da Irizar
Brasil desde a sua implantação nesse
país, passou-se a realizar uma
apresentação dos aspectos técnicos do
produto e dos atributos que o tornam
diferente do resto dos seus concorrentes.

Em seguida apareceram na cena, entre
música e efeitos especiais, sete
resplandecentes autocarros de entre 12,2

metros e 14 metros de comprimento
construídos sobre chassis Mercedes-
Benz, Scania, Volvo e Volkswagen. O
impacto foi tremendo e, pelas palavras
dos clientes principais, “nunca viram algo
tão impressionante”.

Os clientes tiveram a ocasião de ver e
desfrutar dos autocarros durante mais de
uma hora, depois do qual se ofereceu um
coquetel e actuações musicais. Graças
ao bom ambiente existente, o acto
prolongou-se até bem entrada a
madrugada.

O desenvolvimento e a perfeita adaptação
do IRIZAR PB aos usos e costumes dos
países sul-americanos a que vai destinado,
implicou um investimento de 6 milhões
de euros e foi realizado com equipas
mistas de engenharia formadas por
pessoas da Irizar Brasil, da IRIZAR México
e da matriz em Espanha.

Ao longo deste ano de 2009, os
autocarros serão apresentados em
diversas cidades do Centro e do Sul da
América.

Os clientes tiveram a
ocasião de ver e desfrutar
do novo modelo de
autocarro durante mais de
uma hora, depois do qual
se ofereceu um coquetel e
actuações musicais.
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IRIZAR começa o fabrico do modelo Novo
Century nas suas instalações de Marrocos
O operador de transporte marroquino CTM adquiriu os primeiros 30 autocarros do
modelo Novo Century destinado para distâncias médias e longas, cuja produção é
realizada na instalação de Shkirat da Irizar Maroc.
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A estratégia exposta no passado dia 10 de Julho
durante a inauguração da instalação de Skhirat começar
a dar os seus frutos. A transferência do novo modelo
IRIZAR Century à Irizar Maroc possibilita o
desenvolvimento da melhora continuada dos seus
produtos, a padronização, bem como dos processo
de fabrico em Marrocos.

O primeiro passo foi incorporar 120 pessoas no projecto
para duplicar o ritmo de produção na nova instalação
em que se estão a fabricar, para além dos 'Novos
Century', as primeiras unidades do modelo urbano
'IRIZAR Iria'.

Deste modo, a IRIZAR incrementa a capacidade
produtiva em Marrocos que pode chegar até um
máximo de 1.000 unidades por ano. O investimento
total da IRIZAR nesta instalação de 60.000 m2 com
15.000 m2 cobertos estará por volta dos 25 milhões
de euros e conta, como as principais instalações do
Grupo, com todos os equipamentos e meios mais
modernos para produzir autocarros da máxima
qualidade.

IRIZAR GROUP MAROC

A entrega das 16 primeiras unidades
fabricadas sobre chassis Volvo B12B teve
lugar na instalação de Skhirat a 11 de
Fevereiro. O acto de apresentação e a
posterior conferência de imprensa
contaram com a presença dos máximos
responsáveis da CTM, Volvo e IRIZAR,
bem como com as máximas autoridades
do Ministério dos Transportes marroquino.

O modelo IRIZAR Century é o autocarro
de luxo por excelência em Marrocos e um
dos mais vendidos no mundo desde a
sua colocação no mercado em 1991, com
mais de 20.000 unidades a circular. Este
modelo é considerado um dos produtos
de maior sucesso no sector de longa e
média distância na Europa.

O operador CTM, com sede em Algeciras
e em La Línea de la Concepción (Espanha)
e fundado em Melilha a 14 de Abril de
1936, reforça desta forma a qualidade do
serviço e a sua imagem visando consolidar
a sua posição no mercado marroquino.

A instalação de Skhirat
duplica o seu ritmo de
produção 6 meses depois da
sua inauguração

120 pessoas ingressaram no projecto
da Irizar em Marrocos

Acto de entrega das 16 primeiras
unidades do modelo Novo Century,
adjudicado à empresa magrebino CTM.

CTM voltou a confiar
na IRIZAR para a
renovação e
modernização da sua
frota reforçando a
qualidade do serviço e a
sua imagem a
fim de consolidar a sua
posição no mercado
marroquino.
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O lançamento do IRIZAR
PB na África do Sul tornou-
se num espectáculo para os
nossos clientes dos países
do Sul da África. Os
autocarros já circulam pela
África do Sul, Zâmbia e
Zimbabué.

Joanesburgo foi a cidade
escolhida para a presentar o
navio insígnia da IRIZAR, o
que representa a sua aposta
inequívoca na sua filial na
África do Sul e em todos os
mercados africanos em geral.

A apresentação foi realizada no passado
dia 26 Maio nos arrabaldes de
Joanesburgo, num lugar sito na campina.
O acto contou com a presença de 130
convidados, principalmente clientes.
Também se encontravam algumas

pessoas das marcas, da imprensa
especializada e da IRIZAR.

Da mesma forma que no Brasil, lugar de
fabrico destas carroçarias, primeiro se
realizou uma conferência de imprensa

IRIZAR PB, a nova estrela da África do Sul

O acto de lançamento contou com um espectáculo musical muito original.
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num hotel de Joanesburgo para, em
seguida, realizar o acto de apresentação
aos clientes.

Intervieram por parte da Irizar Southern
Africa, Paul Nel, responsável pela
instalação da África do Sul, por parte da
Irizar Brasil Manuel Neves, responsável
pela instalação do Brasil, Gotzon Gómez,
responsável pela coordenação do projecto
Irizar Southern Africa,  e José Manuel
Orcasitas, responsável pela coordenação
dos projectos do GRUPO IRIZAR no
exterior. Da mesma forma que no Brasil,
foi realizada uma breve exposição sobre
o grupo IRIZAR e a trajectória da IRIZAR
África do Sul, desde a sua implantação
em 2004. Além disso, foi realizada uma
apresentação dos aspectos técnicos do
IRIZAR PB e dos atributos que o tornam
único relativamente ao resto dos seus
concorrentes.

Em seguida foram mostrados três
espectaculares autocarros de entre 12,9
metros e 14 metros de comprimento
construídos sobre chassis Mercedes-
Benz, Scania e Volvo. Este acto teve lugar
ao ar livre acompanhado por um
espectáculo musical de grande
originalidade.

Com este investimento realizado pela
IRIZAR, reforça-se a sua posição no
mercado de luxo nos países sul-africanos
e proporciona-se aos clientes dessa zona
um produto que fornece um forte
diferencial em desenho, qualidade,
conforto e segurança para os passageiros.

O investimento realizado
pela IRIZAR reforça a
posição do GRUPO no
mercado de luxo nos
países sul-africanos

Paul Nel, José Manuel Orcasitas, Gotzon Gómez e Manuel Neves durante o
acto de lançamento do IRIZAR PB na África do Sul, ao qual assistiram 130
convidados.
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Greyhound é a
empresa pioneira e líder
no transporte de
passageiros na Austrália

IRIZAR GROUP OCEÂNIA
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Um total de onze empresas australianas e quatro neozelandesas
ligadas ao transporte rodoviário de passageiros escolheram pela
primeira vez na sua história o modelo Century Premium para a
renovação da sua frota actual de veículos. Os novos autocarros

da IRIZAR fabricados na Irizar Brasil irão realizar, principalmente,
rotas turísticas na costa leste do país.

O cliente que comprou a maior parte dos novos autocarros é a
Greyhound, empresa pioneira e líder no transporte de passageiros
na Austrália. Esta companhia adquiriu um total de 10 unidades
do modelo Century Premium de 12,5 metros de comprimento
carroçados sobre chassis Euro IV e equipados com 3 monitores.

Na Nova Zelândia, foram as empresas Pavlovich, Scenic, Rio
Rouge e Saint Coach as que adquiriram estas primeiras unidades.

A IRIZAR teve de realizar um forte esforço no desenvolvimento
e melhoras tecnológicas para poder cumprir com as estritas
restrições do regulamento ADR australiano, nomeadamente no
que diz respeito aos pesos máximos do autocarro, sem que
possa exceder de 16.000 kg. A norma afecta, também, o interior
dos autocarros e, principalmente, o sistema de fixação dos
assentos (que contam com cintos de três pontos) ao piso do
autocarro.

Este regulamento é muito mais exigente do que o europeu e
envolveu a utilização de aços especiais de alta resistência, o que
gerou sinergias que indubitavelmente redundarão numa melhora
do resto dos produtos da IRIZAR e numa maior satisfação dos
seus clientes em todos os mercados.

A IRIZAR ENTRA NA OCEÂNIA FINALIZANDO ASSIM A
SUA EXPANSÃO AOS CINCO CONTINENTES.

Austrália e Nova
Zelândia recebem os 40
primeiros Century
Premium procedentes
da Irizar Brasil

Autocarro
com a
imagem do
famoso
"Domador de
Crocodilos",
Steve Irwin.

As primeiras unidades da IRIZAR circulam
já pela Austrália desde o passado mês de
Outubro. Um total de onze empresas
relacionadas com o transporte rodoviário
de passageiros adquiriram 32 Century
Premium para a renovação da sua frota
actual de veículos. Este novo passo dado
pela IRIZAR consolida a sua presença nos
cinco continentes.
As primeiras unidades chegam também à
Nova Zelândia no começo deste ano.

Um dos primeiros Century Premium que poderá ser visto
a circular pelas estradas da Nova Zelândia.



Humberto Pedrosa, sendo uma das pessoas mais
importantes no sector do transporte de passageiros
por estrada em Portugal, e na actual situação de
crise e de incerteza, como vê o futuro do sector no
seu país?
Por um lado, em Portugal assistimos a uma diminuição
constante do número de passageiros transportados, provocada
por uma descida generalizada da procura. Por outro lado, o
sector viveu nos últimos anos momentos de grande
instabilidade, com o aumento considerável do custo dos
combustíveis.
Esta situação provocou uma diminuição sistemática dos
recursos financeiros das empresas para investimentos na
melhoria da qualidade da sua frota de veículos e dos serviços,
factores indispensáveis para uma política de promoção do
transporte público.
Entendemos por isso que para inverter esta tendência é
necessária a implementação de novas formas de financiamento
do sistema de transportes, e a adopção por parte dos
responsáveis centrais e locais de medidas para incentivar a
utilização do transporte público, bem como de medidas de
aspecto fiscal a favor das empresas do sector e a criação de
um regime laborar específico para o conjunto do sector dos
transportes.

2009   JULHO

Poderia descrever-nos como foi essa evolução?
A evolução da distribuição modal das deslocações motorizadas
em Portugal nas últimas décadas foi desastrosa para os
Transportes Colectivos.
As medidas com mais impacto tomadas pelos diferentes
Governos concentram-se fundamentalmente em substanciais
transferências financeiras para as empresas públicas de
transporte, sem qualquer efeito positivo conhecido, seja a nível
da procura, que se tem vindo a reduzir sistematicamente, seja
ao nível da sustentabilidade das referidas empresas, cujos
déficits operacionais aumentam significativamente ano após
ano.
Todo este esbanjamento de capital público não resultou em
benefícios directos na utilização e na rentabilização do sistema
de transportes, contribuindo pelo contrário para agravar o
desfasamento entre as empresas públicas e as empresas
privadas de transportes, fundamentalmente no que se refere
à qualidade da frota de veículos e às condições de utilização
do sistema de transportes, numa lógica sem qualquer respeito
pelas regras comunitárias da concorrência.

Com motivo da Homenagem que IRIZAR dedicou ao Grupo Barraqueiro, uma das
principais empresas portuguesas de Transporte de passageiros, pelos seus 95 anos
de presença no mercado, tivemos a oportunidade de debater com o seu Presidente,
Humberto Pedrosa, a sua visão sobre a evolução do sector dos transportes em
Portugal.

HUMBERTO MANUEL DOS SANTOS PEDROSA

“O futuro do transporte de passageiros por
estrada em Portugal passa pela implementação
de uma profunda restruturação da legislação
aplicável ao sector”
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Portugal e as suas empresas tem
vindo a modernizar as suas
estruturas, e a oferta de novos
produtos com o objectivo de
melhorar os serviços de transporte.
Quais são, do seu ponto de vista, as
áreas em que é necessário
aprofundar essa restruturação com
o objectivo de conseguir uma
melhoria ainda maior dos serviços?
Que apoios deveria conceder o Estado
para facilitar essa modernização?
Penso que é fundamental para o futuro
do sector a implementação de uma
profunda restruturação da legislação
aplicável ao sector. A criação das
“Autoridades Metropolitanas de
Transportes” e o estabelecimento das
condições contratuais do serviço público
constituem as medidas mais importantes.
Por outro lado, é absolutamente
imperativa a existência de organismos
para regularizar, planificar e coordenar a
capacidade de deslocação da população
nas áreas metropolitanas de Lisboa e do
Porto, com a integração de todos os
meios de deslocação e operadores.
O estabelecimento de normas contratuais
do serviço público deveria ainda contribuir
para a resolução do próprio financiamento
do sistema de transportes.

As empresas do Grupo asseguram o Serviço Público de Transporte de
Passageiros nas zonas Centro e Sul de Portugal e na Área Metropolitana
de Lisboa



Fertagus, MTS e Barraqueiro Transportes, e em breve a
Rodoviária de Lisboa integram o sistema de Bilhética Sem
Contacto (emissão de tickets sem contacto físico).
MTS está também associada ao “Projecto de Requalificação
do Eixo de Transporte", que reordenará e requalificará todos
os espaços urbanos adjacentes ao eixo pelo qual circula o
metro.
Diversas empresas do Grupo contam também com certificados
de qualidade, e Fertagus já obteve a sua Certificação de
Segurança, prevendo-se que a curto prazo MTS possa também
conseguir o Certificado de Qualidade, Meio Ambiente e
Segurança.

O Grupo Barraqueiro, cuja origem remonta a 1914, com
o início da sua actividade por Joaquim Jerónimo, é uma
das empresas mais antigas do país. Poderia resumir-nos
os principais marcos nos 95 anos de história da sua
empresa?
A nossa história começa em Janeiro de 1933 com 5 veículos,
quando Joaquim Jerónimo constituiu uma empresa de
transportes com o seu nome, mas que permaneceria até hoje
conhecida como “Barraqueiro”, e que assegurava o transporte
de passageiros no eixo Malveira – Lisboa.
Em Abril de 1967 a minha família adquiriu a empresa, que
contava então com uma frota de 19 autocarros.
No final de 1973 é adquirida a empresa “Henrique Leonardo
Mota”, centrando-se assim a nossa área de influência no eixo
Lisboa-Loures-Malveira-Torres Vedras.
No início dos anos 80, Barraqueiro amplia os seus horizontes
abrangendo a actividade turística, com a criação da empresa
“Frota Azul”.
Em 1990, com a aquisição da empresa “Castelo e Caçorino”,
passamos também a abranger toda a região do Barlavento
algarvio.
Em 1996, após as aquisições efectuadas durante o processo
de reprivatização das empresas da Rodoviária Nacional,

Por outro lado, frente às desigualdades que hoje existem, é
imprescindível o estabelecimento de um período de
“recuperação”, necessário para o processo de integração de
tarifas, modal e física, de todos os operadores das áreas
metropolitanas, com real benefício para as empresas e para os
usuários do transporte público, permitindo a adequada
adaptação das empresas ao novo quadro normativo,
concretamente através de apoios à renovação da frota de
veículos, e de infra-estruturas de apoio, a aquisição de
equipamento de emissão de bilhetes e outros sistemas de
apoio à exploração, à planificação organizativa e à formação
e qualificação dos condutores.

Que esforços tem empreendido nesta matéria o Grupo
Barraqueiro?
O Grupo Barraqueiro, no âmbito do transporte de passageiros,
está constituído pelas empresas de transporte Barraqueiro
Transportes, Rodoviária de Lisboa, Rodoviária do Alentejo, EVA
Transportes, Frota Azul-Algarve, Translagos, Henrique Leonardo
Mota e Rodoviária do Tejo, pela ferroviária e pela empresa do
metropolitano MTS.
Todas as empresas do Grupo asseguram o Serviço Público de
Transporte de Passageiros nas zonas Centro e Sul de Portugal
e na Área Metropolitana de Lisboa, além do aluguer de autocarros
para todo o país e Europa, serviços express com cobertura
nacional, a travessia ferroviária do Tejo e a exploração do Metro
Sul do Tejo.
O Grupo tem tido uma preocupação constante por melhorar
a qualificação técnica e pessoal dos seus colaboradores, em
especial daqueles que têm responsabilidades em áreas de
relacionamento directo com os clientes, com o fim de alcançar
os mais elevados níveis de qualidade de serviço. Apostamos
também pela melhoria qualitativa da nossa relação com todos
os agentes sociais, económicos e culturais existentes nas áreas
de implantação dos nossos serviços, como escolas e
colectividades.
A Rodoviária de Lisboa foi pioneira no desenvolvimento do
sistema "ICTR - Informação ao Cliente em Tempo Real", que
consiste na instalação de painéis informativos nas principais
paragens.
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Em 1967 a família Pedrosa
adquiriu a empresa, que contava
já então com uma frota de 19
autocarros



passamos a assegurar uma posição de evidente liderança no
transporte de passageiros das regiões centro e sul de Portugal.
Em 1999 é inaugurada a travessia ferroviária do Tejo através da
ponte 25 de Abril, sendo a sua exploração da responsabilidade
do grupo, que para este fim constituiu a empresa "Fertagus”.
Em 2006 o Grupo Barraqueiro passou a formar parte da
associação EPTO, formada por 10 dos maiores grupos europeus
de transporte de passageiros, e em 2007 iniciamos a exploração
do Metro Sul do Tejo.
Actualmente transportamos mais de 260 milhões de passageiros
anualmente por estrada, combóio e metro, e somos o maior
grupo ibérico de transporte de passageiros, percorrendo
anualmente perto de 170 milhões de quilómetros.

Poucas empresas se podem orgulhar de terem conseguido
manter durante 95 anos uma actividade constante num
sector tão complicado como o dos transportes. Qual é o
seu segredo?
O primeiro ponto que gostaria de destacar é que um Grupo com
estas dimensões, para funcionar bem, necessita contar com
colaboradores diligentes e muito dedicados, que desenvolvam
o seu trabalho diário com competência e com espírito de
superação.
Para o conseguir, apostámos desde o início nas Pessoas, o
principal capital do Grupo, criando as condições propícias para
a sua fidelização e para a criação de relações baseadas em
vínculos estreitos. Por outro lado, no Grupo seguimos princípios
muito estritos em matéria de ética profissional, sempre orientada
para a capacidade de, em qualquer momento e lugar, sermos
úteis e importantes para as populações que servimos.

Vemos em si uma pessoa muito satisfeita com os sucessos
alcançados a nível profissional. Que sacrifícios tem este
êxito a nível pessoal?
Quando desenvolvemos uma actividade profissional com
intensidade, mas também com paixão e convicção, como é o
meu caso desde muito jovem, os sacrifícios de ordem pessoal,
que naturalmente existem, resultam claramente desvalorizados
frente à satisfação e ao prazer que tive o privilégio de desfrutar
e de partilhar com todos os meus colaboradores.

Neste sector em particular, muitas das empresas familiares
se enfrentam a um grave problema de continuidade devido
ao desinteresse das novas gerações pelo destino dessas
empresas. Qual é a sua opinião sobre este tema? Este não
é um problema para o Grupo Barraqueiro, não é assim?
Este é um sector difícil, por todos os motivos anteriormente
referidos. No entanto penso que o problema da descontinuidade
não se verifica na maior parte das empresas de transportes, e
menos no Grupo Barraqueiro, pela implementação há já bastante
tempo de uma gestão profissional.

Como avalia a decisão tomada pelo seu Grupo quando há
alguns anos decidiu optar por IRIZAR como sócio para a
profunda renovação da sua frota de veículos que então se
iniciou?
O Grupo Barraqueiro sempre procurou dar prioridade às
colaborações que proporcionassem bons resultados para todos
os intervenientes.  A nossa colaboração com IRIZAR encaixa
como uma luva nesta ideia.
Por isso não poderíamos estar mais satisfeitos com a decisão
que então tomamos, e com os excelentes resultados conseguidos.

Gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Gostaria de deixar uma mensagem de esperança no futuro do
sector dos transportes em Portugal.
Temos ainda um longo caminho a percorrer, mas sabemos que
podemos alcançar os níveis de qualidade que podemos encontrar
em quase toda a Europa, porque os nossos empresários têm a
competência e o dinamismo necessários para o conseguir.
O importante é que a transformação estrutural que é urgente
implementar não se leve a cabo sem ter em conta os empresários
portugueses.
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No que respeita à nossa colaboração
com IRIZAR não poderíamos estar
mais satisfeitos com a decisão
tomada, e com os excelentes
resultados conseguidos.



A IRIZAR realizou no passado mês de Abril
um acto de reconhecimento ao Presidente
do Grupo Barraqueiro, o Exmo. Sr.
Humberto Pedrosa, em agradecimento à
sua fidelidade. Ao mesmo tempo, no
decurso desse acto foi-lhe entregue um
PB, que é o autocarro número 300 da
IRIZAR para o mercado português.

A gala, realizada nas instalações do Hotel
Fortaleza do Guincho, em Cascais, contou
com a presença de destacados membros
da Equipa Directiva da IRIZAR, bem como
dos directores das diferentes empresas
do Grupo Barraqueiro. O Sr. Peio Alcelay,
Responsável de Coordenação da Irizar
Ormaiztegi, entregou ao Presidente do
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Acto de reconhecimento ao Exmo. Sr. Humberto
Pedrosa do Grupo Barraqueiro

ENTREGA DO AUTOCARRO NÚMERO 300 AO MERCADO PORTUGUÊS

Em total, o Grupo
Barraqueiro conta com
uma moderna frota de
autocarros em Portugal,
dos quais mais de 170 são
da marca IRIZAR.

Momento em que Peio Alcelay entrega
a makila basca ao Presidente do
Grupo Barraqueiro, o Exmo. Sr.
Humberto Pedrosa.
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O IRIZAR Century
para as ligações
Oslo – aeroporto

A companhia aérea Scandinavian Airlines modernizou a sua frota
de autocarros com a aquisição de 14 novas unidades do modelo
IRIZAR Century.

Os autocarros recém-estreados realizam o serviço que leva ao
centro da cidade os passageiros que aterram no aeroporto de
Oslo. Não é a primeira vez que a SAS confia na IRIZAR já que
durante estes últimos anos 14 autocarros do modelo IRIZAR
Century prestaram este mesmo serviço na capital norueguesa.

O fabrico destes autocarros foi importante para a IRIZAR por
causa da grande sensibilidade que se tem neste país relativamente
ao transporte público, e é interpretado como o reconhecimento
de produtos de eficácia e eficiência comprovadas em todos os

seus aspectos.

Igualmente, é um marco
importante que demonstra
a satisfação dos clientes
pelo produto e o serviço da
IRIZAR.

Não é a primeira vez que
a SAS confia na IRIZAR,
já que durante estes
últimos anos, mais 14
autocarros do modelo
IRIZAR Century prestaram
este serviço na capital
norueguesa.

Grupo Barraqueiro um papiro manuscrito
assinado por pessoas da Equipa de
Coordenação, Conselho Reitor e Conselho
Social em representação de todas as
pessoas da empresa espanhola, bem
como de uma  makila (bengala de
artesanato basco, símbolo da amizade e
reconhecimento para com as pessoas).

Além disso, Peio Alcelay agradeceu a
confiança depositada na IRIZAR por esta
companhia de transportes portuguesa,
com a qual colaboram desde 2004, e, ao
mesmo tempo, valorizou muito
positivamente a sua evolução empresarial
e a sua clara vocação ao serviço dos
passageiros.

IRIZAR CENTURYS NA NORUEGA

Juan Antonio Urteaga, Humberto
Pedrosa, Peio Alcelay e Alejo González
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O máximo mandatário do Dubai, Sheik Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum, e Primeiro ministro dos Emirados Árabes Unidos,
adquiriu um autocarro IRIZAR PB de grande luxo. O veículo
destinar-se-á exclusivamente à recepção oficial dos convidados
VIP que acompanharão o Emir em visitas a infra-estruturas e
projectos de construção no Dubai, uma das urbes de maior
expansão de todo o mundo em edifícios modernos. A Road
Transportation Authority operará e dirigirá todas as deslocações
previstas pelo magnata.

O novo autocarro IRIZAR PB, com um comprimento de 15 metros
e uma altura de 3,70, construído sobre um chassis Scania,
dispõe de um salão traseiro especialmente desenhado para o
Sheik, que poderá acolher um máximo de oito acompanhantes.
A zona dianteira é separada e conta com vinte amplos sofás,
forrados em couro com costura duplas, um equipamento de
cozinha completamente equipado e um quarto de banho especial,
com um desenho vanguardista, de acordo com as personalidades
que viajarão no autocarro. Um televisor multimédia de plasma
de 42 polegadas, sistema de som individual e ligação wi-fi em
todo o autocarro completam as características especiais do
interior deste veículo.
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Um IRIZAR PB para
gostos exigentes

O PRIMEIRO MINISTRO DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
ADQUIRE UM GRANDE AUTOCARRO DE LUXO IRIZAR PARA
RECEBER OS SEUS CONVIDADOS

Aspecto da espectacular sala traseira desenhada
especialmente para o Sheik e que terá uma lotação
máxima de oito lugares.



Acerca dos Emirados
Árabes Unidos

• Os sete emirados encontram-se situados
na Península Arábiga, entre a Arábia Saudita
e Oman.

• O deserto cobre 90% da superfície do país,
formado por enormes dunas de areia com
montanhas a este.

• Situado estrategicamente no sul do Estreito
de Hormuz, é um ponto de trânsito vital para
o comércio mundial de petróleo.

• Dubai é o emirado com maior população,
com perto de 1,5 milhões de habitantes, e
encontra-se imerso em dezenas de grandes
projectos, como a próxima inauguração do
metro, prevista para o mês de Setembro.

• As Palm Islands são as três ilhas artificiais
de maiores dimensões do mundo, onde se
estão a terminar de construir amplas zonas
residenciais, parques temáticos, marinas,
centros comerciais e hotéis de luxo. Este
projecto aumenta em mais de 500 km2 a
superfície de praias do Dubai.
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A utilização deste IRIZAR PB
grande luxo será exclusivo para a
recepção oficial dos convidados
VIP que acompanhem o Emir do
Dubai



Os jogadores e o corpo técnico da equipa
do Club Deportivo Ciudad Real viajam
neste resplandecente novo autocarro com
13 metros de comprimento e que conta
com 44 lugares dotados com o máximo
conforto. O novo veículo dispõe de um
importante número de equipamentos
destinados ao lazer e ao entretimento dos
seus passageiros que fazem muito mais
agradáveis as suas deslocações. Cada
um dos lugares conta com som individual
e oito canais audiovisuais a escolher.
Dispõe também de três mesas multiuso
modelo VIP, oito tomadas de luz e um
refrigerador.

Sustentável e inovador
A empresa regular de transporte rodoviário
AISA, com mais de 70 anos de
experiência, adquiriu este novo autocarro
que se encontra entre os mais avançados

IRIZAR, com o desporto

O BALONMANO CIUDAD REAL DISPUTA A LIGA COM UM NOVO IRIZAR PB

O veículo dispõe de um
importante número de
equipamentos destinados
ao lazer e ao entretimento
dos seus passageiros que
fazem muito mais
agradáveis as suas
deslocações.

no que diz respeito a tecnologia e respeito
pelo meio ambiente. O veículo conta com
uma carroçaria totalmente reciclável e
incorpora o sistema Euro 4 que inclui os
últimos avanços quanto a eliminação de
gases de CO2.

Uma das novidades que foi instalada no
veículo é uma câmara interior situada junto
ao banco do guia que se activa no
momento em que a pessoa que viaja
nesse banco fala  no microfone para que
a sua imagem possa ser vista pelos
passageiros através dos dois monitores
instalados no interior do autocarro.

A AISA adquiriu este novo veículo que o
Club Balonmano Ciudad Real terá sempre
à sua disposição, ainda que a companhia
poderá utilizá-lo também para outros
trajectos quando o clube não precise dos
seus serviços.
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O Club Balonmano Ciudad Real desfruta desde o passado mês de Janeiro um novo
Irizar PB no qual realiza todas as suas deslocações  desportivas por estrada na disputa
da Liga Asobal.
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A empresa italiana Mocci Bus SRL,
especializada no sector do transporte
turístico, e que adquiriu recentemente
um autocarro IRIZAR PB, assinou um
contrato com a agência japonesa Miki
Travel para realizar os traslados de turistas
japoneses na sua frota de autocarros
IRIZAR.

Este novo autocarro IRIZAR PB de grande
luxo, com 33 assentos com tapeçaria de
couro, servirá para as deslocações de
média e longa distância. Mocci Bus conta
também com outros três autocarros PB
e três autocarros Century, que oferecem
aos seus passageiros um serviço
altamente profissional e qualificado.  Além
de ter conquistado a confiança dos

principais operadores turísticos tanto em
Itália como no estrangeiro, a companhia
italiana participa com a sua organização
na celebração de grandes eventos.

Mocci Bus ampliou e renovou
recentemente as suas instalações. A
empresa foi fundada em 1950 por
Giuseppe Mocci, numa época em que
os únicos meios de transporte eram os
automóveis e os mini-autocarros. Trinta
anos depois, o seu filho Bruno Mocci
tomou o relevo da empresa familiar e,
com a experiência acumulada, esta
começou a experimentar um notável
crescimento com a aquisição de
autocarros destinados ao grande turismo.

Turistas japoneses escolheram os
autocarros IRIZAR para viajar pela Itália

UM IRIZAR PB DE GRANDE LUXO PARA AS DESLOCAÇÕES DE MÉDIA E LONGA DISTÂNCIA.

Este IRIZAR PB de grande
luxo conta com 33 bancos
estofados a couro. Servirá
para realizar
deslocações de
médias e longas distâncias.
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Translink recebe seis novos autocarros IRIZAR PB

O grupo Translink, com mais
de 4.000 trabalhadores, conta
com 3 unidades de negócio:

• “Northern Ireland Railways”, que realiza
todo o serviço de transporte por
caminho-de-ferrro do Norte da Irlanda.

• “City Bus”, responsável pelo transporte
urbano na zona.

• “Ulsterbus Tours”, que desde 1968 se
dedica à organização de viagens de
turismo com autocarros de gama alta,
sendo actualmente a maior e a mais
antiga empresa do sector na Irlanda
do Norte. Ulsterbus Tours oferece mais
de 600 saídas anuais para uma grande
variedade de destinos de toda a
Europa. Com a chegada destes 6
novos autocarros em 2009, a empresa
pensa oferecer novos destinos,
incluindo um tour pelo País Vasco.

IRIZAR procedeu à entrega no passado mês
de Março de 6 novos autocarros IRIZAR PB
a Ulsterbus Tours, pertencente ao grupo
Translink, a principal companhia de transporte
da Irlanda do Norte.
Estes autocarros, que serão destinados aos
trajectos de longa distância, vêm somar-se
aos 106 IRIZAR Intercentury e aos 12 IRIZAR
Century da empresa, totalizando assim uma
frota de 124 autocarros IRIZAR.

Esta é a primeira inclusão de autocarros de
14 m de comprimento na frota de Ulsterbus
Tours. Os autocarros possuem 3 eixos e uma
capacidade para 53 passageiros, oferecendo
assim um espaço amplo para maior conforto
dos viageiros. Equipados com assentos de
couro reclináveis, cintos de segurança de 3
pontos, 2 ecrãs LCD, sistema de climatização
independente para condutor e passageiros,
sistema de vigilância com câmaras de
segurança e aspirador.

Brian Hurrell, gerente do Centro de Viajes de
Ulsterbus Tours, afirmou que  “a chegada
destes novos autocarros de luxo constitui
um importante passo em frente no
desenvolvimento das viagens da Companhia”. Depois de ter
ouvido os comentários dos clientes, Hurrell acrescentou que
“este investimento demonstra o nosso compromisso de
proporcionar aos nossos clientes o autocarro que melhor se
adapta às suas expectativas”.

Por outro lado, Karen Magill, directora-geral da Federação de
Transporte de Passageiros,  comentou: “Estas novas viaturas
oferecem à comunidade local da Irlanda do Norte acesso a
viagens de autocarro com a máxima qualidade, e desempenharão
um papel importante para o transporte dirigido ao mercado de
turismo local. Pensámos que o investimento de Ulsterbus Tours
nestes autocarros de luxo servirá para aumentar a atracção das
viagens em autocarro como uma boa opção para as férias”.

Representantes da IRIZAR, Translink e Scania no dia da entrega da primeira
unidade desta encomenda, nas instalações da IRIZAR.

Karen Magill: "Estas novas viaturas
oferecem à comunidade local da
Irlanda do Norte acesso a viagens
de autocarro com a máxima
qualidade ".
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Rafael Méndez Ruiz, com 37 anos e sete anos de profissão como condutor da empresa,
conta-nos as suas experiências aos comandos de um autocarro IRIZAR PB.

BILMANBUS, S.L. é uma Empresa dedicada ao Transporte Regular de Passageiros por Estrada,
fundada em 1991,  que assegura as ligações entre Álava, Cantábria, Guipúscoa, Navarra, A
Rioja e Biscaia, e Teruel e as principais cidades da Comunidade Valenciana e da Região de
Múrcia.

A empresa conta com uma frota de vinte veículos de última geração IRIZAR PB, com mais de
90% da sua frota adaptada para pessoas com mobilidade reduzida, e oferecendo os mais
avançados sistemas de segurança activa e passiva, equipados com WC, sistema de som
individual, amplos assentos com tapeçaria em pele, equipamento de climatização e muitas
outras prestações à disposição dos utilizadores para que a sua viagem seja o mais confortável
possível.

Com que idade obteve a sua licença de condução de
autocarros, a conhecida licença D?
Em 1998, com 26 anos.

Trabalhou sempre no sector do transporte de passageiros?
Iniciei a minha carreira no sector dos serviços de transporte de
mercadorias, conduzindo todo o tipo de veículos.

Como foi a sua evolução?
Comecei por conduzir furgonetas, depois camiões rígidos,
reboques e actualmente autocarros em trajectos de longo curso.

Desde quando trabalha para Bilman Bus?
Entrei para a empresa no ano 2002.

Recorda como foram os seus primeiros passos aos
comandos de um autocarro?
Sim, claro. Comecei na linha regular em Vibasa, concretamente
na linha que fazia a ligação Vigo-Barcelona.

Que veículo conduz actualmente?
Conduzo um IRIZAR PB sobre um chassis Scania e um Setra
com motor Mercedes.

“A estabilidade e os travões do IRIZAR PB são
perfeitos”

RAFAEL MÉNDEZ RUIZ, CONDUTOR DA EMPRESA BILMAN BUS DÁ-NOS A SUA OPINIÃO SOBRE O
COMPORTAMENTO DOS AUTOCARROS IRIZAR
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O que destacaria das suas prestações?
Para mim o melhor do IRIZAR PB é a sua estabilidade: os 3
eixos não se desviam um milímetro, e possui excelentes
travões. Estes autocarros de 15 metros dão a sensação de
não serem capazes de passar por nenhum lado, e no entanto
têm uma capacidade de manobra surpreendente. As pessoas
também gostam bastante do seu aspecto estético. A sensação
de segurança quando se conduz um IRIZAR PB é
impressionante.

O que mais lhe agrada da sua profissão?
Viajar constantemente e a relação com o público, muito
reconfortante tanto em termos pessoais como profissionais.

E o que menos lhe agrada?
As pessoas intransigentes, que exigem sempre mais do que
o que lhes podes dar, e que são capazes de protestar por
qualquer coisa.

Prefere os trajectos curtos, de média distância ou de
longo curso?
Gosto mais dos trajectos de longo curso.

Porquê?
Possivelmente porque são os que sempre fiz.

CLIENTES

Lembra-se de alguma anedota curiosa que lhe tenha
sucedido durante o seu percurso profissional como
condutor de autocarros?
São tantas que com certeza dariam para publicar um livro
inteiro. Uma típica: a que horas sai o autocarro das 9:15,
pergunta que evidentemente já contém a resposta (ri-se).

Tem alguma preocupação específica relacionada com a
sua profissão no sector do transporte de passageiros?
A segurança dos passageiros e, obviamente, a nossa segurança,
como todos os condutores.

Que aspectos melhoraria da sua profissão?
Hoje em dia os autocarros estão dotados de cada vez mais
dispositivos e medidas de segurança,  mas este é um aspecto
sempre melhorável.

A pesar dos seus 15
metros de comprimento, o
IRIZAR PB tem uma
capacidade de manobra
impressionante, e a sua
estética é do agrado dos
seus usuários.

Um IRIZAR PB da empresa Bilman
Bus, similar ao que conduz Rafael
Méndez Ruiz, destinado ao
transporte de passageiros e que
tem como destino algumas das
principais cidades da
Comunidade Valenciana
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Parte da frota de IRIZAR i4 que
foi adquirida pela ARST no passado ano

A empresa pública de transporte de
passageiros da Ilha da Sardenha ARST
voltou a confiar na IRIZAR e, em especial,
no seu último modelo de autocarro
interurbano para renovar a sua frota. O
operador italiano adquiriu 42 novos
autocarros modelo IRIZAR i4 que serão
fabricados na unidade de produção de
Ormaiztegi desde onde é atendido todo
o mercado europeu.

Este novo contrato significa para a IRIZAR
uma ampliação do acordo atingido em
Maio do ano passado com a ARST em
que a marca guipuscoana obteve a venda
de 210 autocarros IRIZAR i4 e cujas

42 novos IRIZAR i4 para a Sardenha

primeiras unidades foram entregues no
passado dia 15 de Setembro em Cagliari.
Com esta nova encomenda, a companhia
italiana de transporte regional na Sardenha
contará proximamente com um total de
252 autocarros IRIZAR i4 destinados para
realizar distâncias médias e curtas.

Para a IRIZAR, esta nova operação
significa constata que acertou no
desenvolvimento e lançamento deste
modelo, em que, desde a sua estreia,
foram vendidas mais de 800 unidades.

O modelo de autocarro  IRIZAR i4 foi
lançado ao mercado espanhol e português

ARST CONTARÁ COM 252 AUTOCARROS PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS E CURTAS

A empresa pública de transporte de passageiros da Ilha da Sardenha ARST adquiriu
42 modernos autocarros adicionais IRIZAR i4 que foram entregues na unidade de
produção de Ormaiztegi. Há um ano que a companhia italiana comprou mais 210
autocarros deste mesmo modelo.



Transporte regional na
Sardenha

ARST é a associação regional de transporte
de passageiros mais grande da ilha da
Sardenha.

Conta com uma frota com mais de 700
autocarros e na actualidade está a desenvolver
num processo de absorção das outras
empresas públicas da ilha, esperando contar
com um total de 750 autocarros.

A configuração geográfica
da Sardenha precisa de
importantes frotas de
veículos para distâncias
curtas e médias, para as
quais o IRIZAR i4 foi

em Junho de 2007 e, no contexto
internacional, na Feira Busworld em
Outubro do mesmo ano, onde obteve o
prémio ao “Melhor Autocarro Multifuncional
da Europa”.

O autocarro IRIZAR i4 posiciona-se em
concentrações urbanas importantes, tanto
no sector particular como no regular,
alargando e complementando a gama de
produtos IRIZAR.
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Autoridades da ARST com Peio Alcelay, Coordenador da
IRIZAR, durante o acto de entrega dos autocarros

CLIENTES
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Do Irizar i4 LE (Low Entry) destaca-se
a sua acessibilidade e inclui uma rampa
telescópica para pessoas com
mobilidade reduzida.
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O novo autocarro IRIZAR i4 LE (Low Entry) é o primeiro modelo
versão low entry concebido para a transporte tanto periférico
como suburbano. Baseado nos valores fundamentais da IRIZAR
como a fiabilidade, acessibilidade, rentabilidade, segurança,
conforto e design, este autocarro foi projectado partindo das
necessidades dos clientes e passageiros.

Construído com materiais de primeira qualidade, o IRIZAR i4 LE
(Low Entry) conta com um design aerodinâmico e inovador que
lhe permite uma importante redução de combustível.

A estandardização dos seus componentes contribui também
para uma redução significativa dos custos de manutenção com
uma fácil acessibilidade aos mesmos. A sua carroçaria oferece
soluções de fabrico funcionais e fiáveis. As tampas laterais são
independentes e desmontáveis, bem como os faróis, os farolins
e os pára-choques compostos por cotovelos de peças
desmontáveis.

Entre as qualidades mais interessantes, destacam-se a sua
acessibilidade e a amplidão na sua parte central incluindo uma
rampa telescópica para PMR integrada na própria estrutura do
autocarro com função dupla, manual e automática, que pode
ser activada a partir do posto de condução. Integra farolins e
faróis de série com tecnologia LED que melhoram a visibilidade
na condução nocturna.

IRIZAR i4 LE (Low Entry)
Atendendo à procura dos nossos clientes,
este novo modelo polivalente e inovador
foi concebido para trajectos metropolitanos
e suburbanos com uma fácil
acessibilidade.



No design interior do IRIZAR i4 LE (Low
Entry) prima o conforto e a ergonomia
para o motorista, assegurando um acesso
confortável aos comandos e um espaço
com climatização independente. O posto
do motorista está separado dos
passageiros por um móvel que permite a
localização dos sistemas de pagamento.

As diferentes opções oferecidas por este
produto permitem-lhe fornecer um serviço
adaptado às diferentes necessidades dos
clientes. O tejadilho é facilmente
desmontável e a iluminação interior integra
também a tecnologia LED.

Como o seu antecessor, o IRIZAR i4 LE
(Low Entry) foi concebido e construído
cumprindo com o futuro regulamento de
segurança R66.01, pelo qual se
incrementa em 35% a resistência ao
capotamento do habitáculo do autocarro,
tendo em conta a massa de passageiros
com cintos de segurança.

Cabe destacar o interesse que este
modelo gerou entre diferentes operadores
por um produto ao qual foram adicionados
os mais importantes valores de um
autocarro para o serviço periférico e
suburbano.
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O IRIZAR i4 LE (Low Entry) oferece várias
versões entre dez e quinze metros e dois
ou três eixos com diferentes versões de
interiores. Da mesma forma que o resto
da gama de produtos IRIZAR, o IRIZAR
i4 LE (Low Entry) é também fabricado
sobre diferentes tipos de chassis.

O IRIZAR i4 LE (Low Entry) possui um
interior amplo e muito acessível

O IRIZAR i4 LE (Low Entry) foi
projectado partindo das
necessidades dos clientes
e passageiros e obedece a
critérios de fiabilidade,
acessibilidade, rentabilidade,
segurança, conforto e design.



A IRIZAR conta
actualmente com os
modelos de autocarros
seguintes: IRIZAR PB,
IRIZAR Century, IRIZAR
i4, e IRIZAR i4 LE (Low
Entry).

Precedente de êxito

A nova versão do IRIZAR i4 LE (Low Entry)
chega apenas dois anos depois do
lançamento mundial ao mercado do
IRIZAR i4, que decorreu nas instalações
das Adegas Marqués de Riscal de Elciego
(Alava).

Desde o seu lançamento ao mercado, a
IRIZAR vendeu cerca de 800 unidades
em vários países europeus.

Este modelo de autocarro, premiado como
“Melhor Autocarro Multifuncional da
Europa" na Feira Busworld 2007, foi
desenhado para atender o segmento de
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distâncias curtas e médias e é um veículo
concebido para o transporte de
passageiros em concentrações urbanas
tanto no sector particular como no regular.
O aparecimento do novo IRIZAR i4 LE
(Low Entry) alarga a gama de produtos
IRIZAR concebidos para cobrir todo o tipo
de percursos e serviços.

A carroçaria oferece
soluções de fabrico
funcionais e fiáveis. A
rampa activa-se
automaticamente
a partir do posto do
condutor.
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Comprometidos com o serviço ao cliente

A modernização do Serviço de
fornecimento de reposições de IRIZAR é
já uma realidade.  A renovação do
armazém central de reposições em stock
permite uma maior eficácia na entrega de
peças ou de reposições aos clientes. Esta
experiência inovadora consistiu num
minucioso e detalhado trabalho, realizado
conjuntamente com o Instituto de
Logística, com o qual não é esta a primeira
vez que IRIZAR colabora.

Tal como na anterior ocasião, a
reorganização do armazém de reposições
baseou-se fundamentalmente em

Foram efectuadas melhorias nas oficinas
de serviço, maquinaria, ferramentas
e instalações destinadas a
reparações.

estabelecer em primeiro lugar as
necessidades dos clientes. Para tal foi
preciso reordenar o armazém para
continuar a dispor de um stock
suficientemente amplo para permitir
entregar ao cliente as peças que necessite
no menor intervalo de tempo possível. O
novo armazém do SAT dispõe de mais
de 4.000 referências colocadas em linha
e agrupadas por famílias para todo o tipo
de autocarros fabricados por IRIZAR.
Desde estas instalações fornecem-se a
qualquer ponto da Europa todo o tipo de
componentes, tanto de exteriores como
de interiores dos autocarros.

Os investimentos realizados nas instalações do serviço de fornecimentos da IRIZAR
permitirão uma melhoria considerável do serviço ao cliente, com o objectivo de nos
adequarmos às novas exigências dos clientes.

IRIZAR levou a cabo ao longo dos últimos dois anos um inovador projecto conjuntamente com
um Instituto de Logística de grande prestígio. Esta experiência, recentemente culminada com
êxito, consistiu na modernização e reorganização do armazém central de reposições em stock
que se encontra em Olaberria, a apenas 7 quilómetros das instalações da matriz de Ormaiztegi.
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Cursos de formação

Com o objectivo de oferecer um
serviço cada vez melhor, IRIZAR
oferece mais de 30 cursos de formação
anuais para os profissionais das suas
oficinas oficiais de reparação e para
clientes. Estes cursos intensivos, com
uma duração de entre dois e quatro
dias abrangem os diferentes processos
e procedimentos principais de
montagem e de reparação, sistemas
electro-pneumáticos e a
disponibilização de um stock mínimo
que garanta os prazos previstos para
o transporte de reposições.

IRIZAR continua actualmente a
aumentar e a melhorar a sua ampla
rede de oficinas por todos os países
em que está presente, inovando e
investindo continuamente em
formação.

Estes investimentos permitiram que o fluxo
de saída de materiais para um armazém
central situado na Bélgica, e que fornece
por sua vez a todo o mercado do centro
e norte da Europa, bem como que o
fornecimento a clientes finais e à nossa
rede de oficinas oficiais.

Oficinas e reparações
Também se levaram a cabo melhorias nas
oficinas de manutenção, maquinaria,
ferramentas e nas instalações destinadas
a reparações, com o objectivo de dar
resposta ao serviço de reparações
requerido pelos clientes.

Um valor acrescido
A pós-venda constitui mais um valor em
IRIZAR, um valor diferenciador que

responde permanentemente,
proporcionando confiança ao cliente e
convertendo a IRIZAR no seu fabricante
de autocarros de confiança.

A equipa de Pós-venda está integrada
por trinta pessoas que constituem uma
unidade de negócio independente
localizada no polígono Karobi de Olaberria
(Gipuzkoa), ocupando uma superfície
total de 5.700 m2, dos quais 3.400 m2
são edificados. Os serviços oferecidos
pela equipa de Pós-venda são:
Atendimento e Assistência Técnica ao
cliente, oficina de reparações, garantias,
documentação técnica e reposições.

Os países com maior presença de
veículos com carroçarias fornecidas por
IRIZAR são aqueles em que a rede é mais
extensa, com destaque para Espanha,
Itália, França e Reino Unido. IRIZAR
dispõe de uma ampla rede de oficinas
oficiais distribuída pelos 88 países onde
está presente. Na Europa, a companhia
conta com mais de 300 instalações de
assistência.

Irizar oferece aos seus
clientes um serviço
integral de
manutenção,
assistência e
reparação de
autocarros

Toda a
documentação
técnica, bem como
os manuais de
reposições e de
reparações está
disponível na página
Web de IRIZAR
(www.irizar.com)



Um stand próprio, moderno e inovador, servirá à IRIZAR
como cartão de apresentação para mostrar as últimas
novidades do mercado neste evento bienal que se torna
num lugar de encontro agradável e especial tanto para
expositores como para visitantes.

IA IRIZAR assistirá este ano à Feira de Autocarros mais importante
a nível europeu que se realiza em Kortrijk (Bélgica) para apresentar
as suas últimas novidades, bem como a sua moderna e pioneira
gama de produtos concebidos para preencher qualquer tipo de
serviço. Pela primeira vez, a empresa guipuscoana apresentará
neste Salão um stand inovador e moderno que representa os
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O acto coincidiu com as Jornadas de
Transporte Sustentável e Novas
Tecnologias que decorreram durante dois
dias na capital da Rioja. A nova versão do
IRIZAR i4 suscitou um grande interesse
entre os diferentes operadores que vêem
com bons olhos a sua adaptação ao
âmbito metropolitano. No lançamento
oficial – a comercialização já começou –
a IRIZAR fez entrega da primeira unidade
à empresa madrilena de transportes
Boadilla

IRIZAR apresentará as suas últimas
novidades no Salão Europeu do Autocarro
com um stand próprio.
O evento terá lugar em  Kortrijk de 16 a
21 de Outubro.

A IRIZAR apresentou no
passado dia 28 de Abril
duas unidades do novo
IRIZAR i4 LE (Low Entry)
no Palácio de Congressos
Rioja Fórum de Logronho.

valores, a força e uma marca que se foi construindo durante os
seus 120 anos de história. O espaço próprio da IRIZAR estará
situado no hall número 1 onde ocupará o stand número 103
com uma superfície de 656 m2.

Montra mundial
Busworld volta a se tornar mais uma vez na montra mundial para
as empresas líderes no sector do transporte rodoviário de
passageiros. A vigésima edição deste Salão contará com quase
50% mais de superfície relativamente à edição anterior e umas
vastas e magníficas instalações que irão abrigar um total de
48.200 m2. Tanto os expositores como os visitantes poderão
admirar as últimas novidades do mercado nesta exibição de
carácter bienal que terá lugar na localidade belga de Kortrijk do
dia 18 ao dia 21 de Outubro.

Kortrijk 09

PRÓXIMA PARAGEM

Lançamento do IRIZAR i4 LE (Low Entry) no
Rioja Fórum de Logronho
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Em que ano entraste a fazer parte do projecto da IRIZAR?
1 de Abril de 1965

Como recordas o teu começo na empresa?
O meu pai insistiu à saciedade para que estudasse, mas os livros
não eram o meu. Sendo criança, gostava mais das actividades
manuais, fazer diferentes coisas, trabalhos manuais... e com 17
anos entrei na IRIZAR (o meu pai é um dos fundadores da
cooperativa). Como todos, comecei de ajudante em chapa
montagem.

Como tem sido a evolução ao longo da tua vida laboral?
Como era o que eu tinha decidido, foi-me fácil começar a realizar
trabalhos de montagem de autocarros e, à medida que ia
adquirindo experiência, fui passando por diferentes secções do
processo de fabrico do autocarro. Em 1980, propuseram-me
viajar para Venezuela, a uma empresa  que montava autocarros
que eram enviados desde a IRIZAR em Ormaiztegi em diferentes
componentes. À minha volta, trabalhei como encarregado de
uma secção.  Em 1999, viajei para a México a colocar em
funcionamento a nova instalação de produção que inauguramos
ali e desde então estou na área de protótipos da IRIZAR.

Em que consistia o teu contributo para o projecto?
Como comentei, depois de passar por várias secções do processo
de fabrico de autocarros, acabei em protótipos. Contribuí para
o fabrico do protótipo do IRIZAR PB, do Restyling do Century,
do IRIZAR I4 e do IRIZAR i4 LE, o que me enche de orgulho e
satisfação. Sempre com ganas, entusiasmo, ideias, disponibilidade
e partilhando o trabalho em equipa.

O novo modelo de gestão iniciado em 1992 representou
um ponto de inflexão na IRIZAR. Como viveste essa etapa
de transição?
Nessa altura estávamos a atravessar momentos duros a nível
profissional e, sem dúvida, a nível pessoal. Foi como ar para
respirar, uma nova forma de fazer as coisas, uma mudança total
de pensar e planificar o trabalho.  Algo que nos abria as portas
à esperança.

Mudou muito a forma de trabalhar?
Sim, muito. Foi eliminada a figura do encarregado e cada um
tinha de se  responsabilizar pelo seu trabalho, organizá-lo dentro
da equipa. Se surgiam problemas ou faltavam peças, éramos
nós próprios que devíamos reclamá-los aos fornecedores. Para
mim foi um alívio, eu era responsável pelo meu trabalho.

Que tipo de melhoras laborais foram introduzidas durante
esta trajectória?
Acho que muitos. Agora, a maior parte do material chega quase
pronta para a sua montagem. Melhorámos em ergonomia e
segurança laboral, risco de acidentes, ainda que nestes temas
devemos continuar a evoluir.

Ramón Albisu: "Os jovens devem preservar
todos os valores que temos na IRIZAR"

ENTREVISTA COM A PESSOA MAIS VETERANA DA IRIZAR

Ramón Albisu Badiola nasceu a 20 de
Agosto de 1948, casado e com 2 filhos, este
residente em Idiazabal trabalha na área
de protótipos.

Por ocasião do 120.º aniversário da IRIZAR, quisemos recolher
as opiniões de duas pessoas que contribuem para o dia-a-dia do
projecto. Ramón Albisu reúne 44 de experiência. Eider Larrea
está há um ano na empresa.



E a nível social?
Se nos compararmos com o exterior, não há dúvida que a nossa
posição é muito vantajosa e, como em tudo, as oportunidades
de melhora estão aí para continuar a ser aproveitadas.

Tiveste de realizar cursos de formação para te adaptar à
inovação constante do mercado e à aplicação de novas
tecnologias?
Sim, vários, desenho, interpretação de planos, inclusive um de
comandos intermédios de aquela época. Isto demorou mais de
dois anos. Era duro ir às aulas duas horas diárias depois do
trabalho mas o sacrifício mereceu a pena. Fizemos boas amizades
e terminamos viajando para Paris.

Como decorre uma jornada laboral?
Pois como a maioria, uns dias melhores do que outros. Quando
estás a contribuir para terminar um protótipo com uma série de
objectivos a nível de desenho e prazos, ou deves formar as
pessoas que irão fabricar este protótipo na linha de produção,
incrementa-se o trabalho e também a tensão.  Não obstante,
acho que temos algo muito positivo na IRIZAR e é que também
um próprio se pode planificar o seu horário de trabalho.

Que tarefas desempenhas?
Dentro da área de protótipos, realizo um pouco de tudo, modelos,
inovações, novos opcionais a integrar nos autocarros, reformas, etc.

Como avalias a evolução ocorrida durante estes anos?
Avalio de forma muito positiva e acho que aqui temos de nos
felicitar porque para chegar aonde estamos muitas pessoas
tiveram de trabalhar muito e bem, partilhar conhecimento e com
um estilo de relação diferenciador.

E ao nível pessoal?
Nos mais de 44 anos que tenho nesta empresa, ocorreram
muitas coisas, entre elas várias crises, soubemos sair de todas,
também entendo que pelo nosso modelo e forma de fazer as
coisas sairemos mais facilmente e mais reforçados desta crise
que parece que está a afectar todos. Não obstante, é um facto
que quase não me afectará porque me vou reformar em breve.

Queres acrescentar algo mais?
Gostaria de transmitir uma mensagem à juventude que fica na
empresa, a quem ainda lhes restam muitos anos de dedicação
na IRIZAR, e essa mensagem é que saibam guardar bem todos
os valores que temos e que trabalhem forte para continuar a
criar riqueza e emprego e para garantir um futuro melhor. Desde
aqui um Até Sempre!!!!

Desde quando participas no projecto
Irizar?
Comecei a trabalhar na Irizar em Junho
de 2008.

Como foi o teu começo na empresa?
Eu diria que foi duro, porque entrar a fazer
parte da Irizar implica fazer parte de uma
equipa linha cliente. O sistema de trabalho
é diferente ao que estava habituada e recai
sobre ti uma grande responsabilidade.
Felizmente, ao trabalhar em equipa,
sentes-te protegida e apoiada pelas
pessoas que a compõem.

O que achas do modelo de gestão da
IRIZAR relativamente a outros que
tenhas podido conhecer em etapas
anteriores?
Acho que é um modelo muito interessante
porque te enriquece ao nível pessoal,
proporciona autonomia, proporciona o
facto de ser responsável pelo teu trabalho,
proporciona o facto de poder compartilhar
com o resto da equipa, proporciona
comunicação, proporciona liberdade de
horário... Enfim, transmite boas sensações.
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Eider Larrea: "Sinto-me p
trabalho num projecto só
de futuro".

ENTREVISTA COM A ÚLTIMA PESSOA A ENTRAR NA EMPRE

Eider Larrea Mujika nasceu a 23 de
Março de 1979, reside na
localidade de Segura e trabalha na
secção de montagem de
autocarros – montagem de elementos
de pneumática.

"O modelo de gestão implantado em
1992 foi como ar para respirar...
Algo que nos abria as portas à
esperança".
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Tiveste de realizar cursos de formação
para te adaptar à constante inovação
do mercado e à aplicação de novas
tecnologias?
Sim. É outro dos temas que acho positivos
porque a Irizar nos proporciona toda a
formação que necessitamos. Devemos
estar abertos às mudanças geradas quer
por diferentes especificações requeridas
pelos clientes, quer pelo fabrico de novos
produtos, e acho que a polivalência ou a
formação são necessárias.

Em que consistiram esses cursos?
Recentemente, frequentei um curso de
aplicação de mástique. Parece um tema
simples mas tem as suas peculiaridades
e os seus truques para fazê-lo de forma
óptima.

O que te proporcionaram?
Conhecimentos sobre a composição do
mástique, o seu comportamento e,
evidentemente, a forma de garantir a
aplicação correcta do mesmo nas
diferentes zonas do autocarro.

Como é o teu contributo ao projecto?
Comecei esta nova etapa da minha vida
profissional com muitas ganas e energia.
Acho que uma das chaves é estar aberto
a qualquer proposta ou iniciativa e fazer
parte activa na equipa em que
actualmente trabalho. Trata-se de sermos
responsáveis no dia-a-dia com a tarefa
que te corresponda e somar dentro da
equipa. Também devemos fornecer ideias,
melhorias dentro da tua equipa e em
reuniões que mantemos pensando
sempre nesse cliente que comprou um
autocarro Irizar.

Como decorre uma jornada laboral?
Entro a trabalhar pelas 06.00 horas e
concluo pelas 14.00 horas dependendo
das cargas de trabalho que temos nesse
dia e que compartilhamos com a equipa.

Que tarefas desempenhas?
Na actualidade, estou a realizar diferentes
tarefas que têm a ver com a pneumática
do autocarro. Diz respeito a montar
pilotos, faróis, limpa pára-brisas ...

Como avalias a evolução ocorrida
durante estes anos?
Foi muito positiva e espero que continue
a sê-lo a fim de criar novos postos de
trabalho e continuar a crescer como o
temos feito até agora. Somos eu e a
nossa equipa que devemos fornecer esse
grãozinho de areia para contribuir para
este crescimento.

E no futuro, que perspectivas
observas a curto prazo?
Estou preocupada com esta crise e esta
incerteza que parece que existe nos
mercados. Espero que termine em breve
e que nos possamos tranquilizar. Por
outro lado, sinto-me privilegiada porque
trabalho num projecto sólido e com
garantia de futuro.
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privilegiada porque
lido e com garantia

"Devemos fornecer
ideias, melhorias
dentro da tua equipa...
e tudo pensando
nesse cliente que
comprou um
autocarro IRIZAR".

SA
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DE QUERÉTARO A CANCUN

México de autocarro
Uma viagem confortável sem perder pitada das riquezas pré-hispânicas da cultura
asteca. Percorremos 1.700 quilómetros entre Querétaro e Cancun, passando por México
DF, Veracruz, Puebla, Córdoba, Campeche e Mérida.



monumental, gastronómica e industrial,
onde, indubitavelmente, merece a pena
observar a magnífica imagem do
Popocatepetl e do  Iztaccihuatl.

Após 3 horas de caminho, chegamos ao
Estado de Veracruz, onde nos detemos
a carregar com-bustível e a tomar um
pequeno descanso e continuar a nossa
viagem para Córdoba, uma cidade de
grandes contrastes sociais. Chamada
também a cidade dos 30 cavalheiros,

EM ROTA
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Começamos o nosso percurso
em Querétaro, berço da
independência asteca, para nos
dirigirmos para a cidade de
Cancun Quintana Roo. Nesta
apaixonante viagem,
aproveitaremos para visitar
alguns dos lugares mais
importantes da cultura Maia e
Mexicana.

O primeiro ponto no itinerário é o
Convento de la Cruz, que foi construído,
segundo a lenda, seguindo o modelo que
os indígenas viram no céu no dia da
conquista de Querétaro em 1531, em
honra do Apóstolo Santiago, lugar de
peregrinação onde prevalecem muitas
tradições religiosas. De caminho ao
Templo de La Cruz, paramos uns
instantes para contemplar a magnífica
vista que se pode observar do aqueduto
de Querétaro, obra construída para
satisfazer a procura de água das monjas
capuchinhas que moravam na cidade.
Daqui a Teotihuacan, a cidade dos
deuses, Património da Humanidade e
paragem obrigatória para admirar as
pirâmides do Sol e da Lua, bem como a
Calçada dos Mortos.

O nosso seguinte destino é México DF,
uma cidade com charme e história capaz
de apaixonar o visitante mais exigente
apesar do seu caos urbano contínuo. As
suas ruas do centro histórico encerram
mais de sete séculos de um passado
que pode ser desvendado durante a
visita. O sabor da cidade convida-nos a
entrar numa das famosas cantinas –
como “La Valenciana”, aberta já durante
mais de um século – que, ao calor de
um bom tequila ou uma cerveja, nos
oferecem as famosas "botanas" que não
são senão "antojitos" mexicanos com o
seu tradicional picante e o seu sabor
incomparável.

Na manhã seguinte, saímos cedo para
o Estado de Veracruz, passando por
Puebla, cidade de grande riqueza

O México, com a sua
visão policultural, é um
país que transpira a
mágica mistura de
mundos pré-hispânicos,
coloniais e modernos.

Teotihuacan, sita nas proximidades
do DF, é a cidade dos deuses,
Património da Humanidade



está localizada à beira da cordilheira
montanhosa da Serra Madre Oriental e
compartilha, junto com Fortin e Orizaba,
uma grande zona na parte sul do Estado.

No dia seguinte, empreendemos uma
longa viagem em direcção a Villahermosa,
no Estado de Tabasco. A cidade destaca-
se como um centro de negócios e
administração da indústria petroleira e
do Sueste do México. Nomeada como
La Esmeralda del Sureste, Villahermosa
é uma cidade moderna com uma grande
abundância de recursos naturais e
desfruta de ser a ligação entre a Cidade
do México (904 km) e as importantes
cidades do Sueste. Em Villahermosa
destaca-se o parque museu de La Venta,
que conta com um total de 36 esculturas
de grandes dimensões e símbolos da
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cultura olmeca. A obra principal e mais
conhecida é a cabeça monumental com
a característica expressão de “criança
Jaguar”, sendo que nas culturas pré-
colombinas do Sul do México o Jaguar
representa una deidade.

Depois de passar dois dias nesta cidade
e recuperar forças, o nosso próximo
destino é Campeche, uma zona muito
marcada pela cultura Maia, situada no
Oeste da Península do Iucatão, com uma
diversidade de ecossistemas, e com
espécies como os crocodilos, que mesmo
podem ser visíveis desde o nosso
autocarro, prestando muita atenção. A
nossa viagem continua em direcção a
Mérida, capital do Iucatão, que tem a
reputação de oferecer um alto nível de
qualidade de vida. As suas características
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urbanas são a horizontalidade e a grande
quantidade de áreas florestais de que
dispõe. Chichén Itzá é um dos principais
sítios arqueológicos e vestígio de uma
das civilizações pré-hispânicas mais
importantes: a maia. A zona arqueológica
de Chichén Itzá foi inscrita na lista do
Património da Humanidade pela Unesco
em 1988. O dia 7 de Julho de 2007 foi
reconhecida como uma das "Novas
Maravilhas do Mundo" por uma iniciativa
privada sem o apoio da Unesco, mas
com o reconhecimento de milhões de
votantes de todo o mundo.

Terminando o percurso de cerca de 1.700
km, chegamos por fim a Cancun, lugar
ideal para um bom descanso nas suas
maravilhosas praias de areia branca fina
e uma temperatura do mar muito
agradável.

Sabía que…

• O México está composto por 32
entidades federativas

• México DF, com mais de 8
milhões de habitantes, é a
terceira metrópole mais grande
do mundo, ultrapassada apenas
por Tóquio e São Paulo

• É também a quarta cidade do
mundo em número de teatros,
superada por Nova Iorque,
Londres e Toronto.

• Em Veracruz encontra-se o porto
marítimo comercial mais
importante do mundo.

Cancun possui extensas praias
de areias brancas, coloridos recifes de
coral e paisagens idílicas.

Os cidadãos
mexicanos são amáveis
e cálidos, para além de
zelosos guardiães das
suas tradições e
amantes da festa.
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O NASCIMENTO DA IRIZAR (II)

Luzes e sombras (1928-1963)
A criação do primeiro autocarro semi-metálico junto às rubias ("loiras") em 1950 significa
uma primeira eclosão para a abertura de novos mercados
Apesar das dificuldades sociais e económicas sofridas depois da Guerra Civil, o carácter
empreendedor e constante da IRIZAR demonstrou desde sempre que podia atender os clientes
e nunca falhar nem na entrega nem na orientação das encomendas.
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O fabrico do primeiro chassis de autocarro
carroçado pelos irmãos Irizar em 1928
significou o ponto de partida de um longo
processo que atravessou um grande
período de dificuldades sociais e
económicas. A década de 30 foi difícil, a
família Irizar sofreu também as
consequências da Guerra Civil e a carteira
de encomendas diminuiu
consideravelmente. Mesmo assim,
conseguiram vencer os contratempos
dedicando-se principalmente à produção
e reparação de rodas, ao carroçamento
de reboques para camiões e ao fabrico
de máquinas agrícolas.

Por via de regra, os clientes vinham com
o seus chassis para que os irmãos Irizar
 carroçassem de forma artesanal utilizando
fundamentalmente a madeira como
matéria-prima. A luz eléctrica  podia ser
utilizada apenas três vezes por semana,
pelo qual, a fim de manter um ritmo

Porém, o esforço e firmeza dos ferreiros
e mecânicos da IRIZAR obteve a sua
recompensa com a criação da primeira
rubia ("loura") em 1950: uma furgoneta de
estilo rancheiro com um design elegante
e adiantado ao seu tempo. A sua estética,
ligeireza e segurança conferiram a estes
novos veículos umas prestações únicas
que obtiveram um grande sucesso no
mercado. A "rubia" foi desenhada
especialmente para o transporte de
passageiros. Pela sua notável inovação,
entrou rapidamente na moda e a sua
procura cresceu consideravelmente. A
vitalidade da família Irizar continuo a
impulsionar estes veículos e em 1953
conseguiram criar o primeiro autocarro
totalmente metálico. À medida que
aumentava na produção, a firma precisava
de uma organização diferente pelo qual
foi necessária a construção e edificação
de uma nova instalação produtiva em
Ormaiztegi.

constante na produção, foi necessário
construir uma máquina de gasógeno junto
a uma grande caldeira de três metros de
altura para poder produzir energia.

Os primeiros moldes de metal começaram
a ser utilizados a partir de 1948. Esta
novidade foi para a IRIZAR um
extraordinário passo em frente no que diz
respeito a desenho e inovação no
mercado. Pedro Iza, pessoa que trabalhou
na IRIZAR e actualmente reformada,
recorda as experiências de aqueles anos:
“Uma das inovações que introduzimos foi
a instalação de lâminas de poliuretano que
moldávamos no fogo para colocá-las na
parte dianteira e traseira do autocarro.”

O trabalho era duro devido a que a chapa
era rebelde e pouco dúctil naquela época.

Os filhos de Cecilio (abaixo, no centro)
que continuaram com a sociedade:
Dionisio (acima, à esquerda); ao seu
lado, Miguel Mari; Millán (acima,
segundo à direita); e José Mari
(abaixo, à direita).

O crescimento da IRIZAR exigiu a
construção e edificação de uma nova
instalação de produção em Ormaiztegi.
Na imagem, no primeiro plano, o
telhado do novo pavilhão, com
Ormaiztegi ao fundo.

A "rubia" era uma
carrinha de estilo
rancheiro com um
design elegante e
adiantado ao seu
tempo.



A primeira eclosão

A década de 50 foi definindo progressivamente a estrutura da empresa, que se

converteu em 1954 em Sociedade Anónima.
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Durante este tempo abriu-se uma nova
etapa de assentamento do produto IRIZAR
e de abertura a novos  mercados em que
a carteira de clientes e encomendas
crescia sucessivamente. Os primeiros
autocarros começaram a ser fabricados
para clientes do País Vasco; num primeiro
momento para Hernani, San Sebastián,
Lekeitio, Bergara e, posteriormente, para
Bilbau, mediante uma aliança com a
Companhia de Automóveis Vascongados.
Fruto deste acordo, a IRIZAR começou a
expansão para Madrid, Barcelona, Málaga
e Sevilha. O nível de exigência na qualidade
foi trespassando os limites da organização

A aliança com a
Compañía de
Automóviles
Vascongados foi o
começo da expansão
da IRIZAR para outros
mercados fora das
fronteiras do País
Basco, como Madrid,
Barcelona, Málaga e
Sevilha.
Primeiro autocarro semi-metálico do
mercado, carroçado artesanalmente em
1948 pelos irmãos Irizar.
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e contagiou também os clientes que,
acostumados a um produto óptimo e
encorajados pela proximidade das pessoas
da IRIZAR, passaram a comprometer-se
com a empresa a nível pessoal e
profissional. À base de esforço e
dedicação, trabalhando mesmo os fins-
de-semana, a IRIZAR conseguiu fabricar
um autocarro por mês.

Passada a autarquia, a economia
espanhola começou a mostrar os seus
primeiros sintomas de recuperação. Os
irmãos Irizar tiveram notícias da companhia
italiana Casa Orlandi que, na altura,
desenhava os melhores autocarros da
Europa, pelo qual em 1956 viajaram à
sede dessa sociedade para conhecer as
técnicas ali aplicadas. Um dos contributos
mais destacados foi a incorporação da
máquina Ekold, de origem alemã com a
qual se poupava tempo e esforço no que
diz respeito à moldagem da chapa.

O investimento em formação e a boa
disponibilidade de um escritório técnico,
bem como de uma equipa comercial
disposta a vender o produto IRIZAR, foram,
junto com o carácter inovador, os alicerces
do sucesso da assinatura cujo objectivo
principal consistia em nunca decepcionar
o cliente.

Em 1956, os irmãos
Irizar visitam a companhia
italiana de autocarros Casa
Orlandi, interessando-se
pelas técnicas que depois
incorporaram na instalação
de Ormaiztegi.

Modelo posterior, de 1949. Estética,
ligeireza e segurança eram já valores
que acompanhavam a marca IRIZAR.



1948: IRIZAR incorpora o metal 
para o carroçamento de 
autocarros

1953: Carroçamento do primeiro 
autocarro com estrutura 
metálica

1954: IRIZAR transforma-se em 
Sociedade Anónima
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Datas

A década de 50 definiu o produto IRIZAR, alargou a qualidade e a quantidade da
carteira de encomendas e retocou a estrutura da empresa. A época de crescimento
começara e a firma precisava de uma organização diferente num local
diferente, pelo qual edificaram uma nova de produção.

Modelo de 1957




