
Combustíveis
Ordem
para poupar
Não precisa de ficar em
casa para economizar
combustível: gasolineiras
low-cost, descontos,
dicas de ecocondução
e aplicações para
srnartphone podem
ajudá-lo a gastar menos

POR VÂNIA MAIA

A caminho do posto de abas-

tecimento, surge a questão:
combustível de marca ou linha
branca? O engenheiro mecâni-

co Gonçalo Gonçalves, do departamento
de Engenharia Mecânica do Instituto

Superior Técnico (IST) recorda que «há

regras mínimas que todos os combustíveis
têm de cumprir», mas não nega as dife-

renças, j á que todas as marcas, brancas

ou não, são aditivadas de maneira diver-
sa. O investigador do IST garante que «o

combustível low-cost não danifica o carro»,
mas deixa o alerta: «a gasolina e o gasóleo de

marca podem compensar, na manutenção
a longo prazo», ou seja, «ao fim de 50 ou
100 mil quilómetros». Em nome da DECO,
a engenheira Isabel Oliveira recomenda

aos condutores que abasteçam no posto
mais barato da sua área de residência,
uma vez que um teste efetuado por aquela
associação de defesa do consumidor, em

que os seus investigadores compararam
quatro marcas de gasóleo (uma premiutn,
uma regular e duas low-cosf), não detetou

diferenças significativas, nem no consumo
nem na proteção do motor, depois de 12 mil

quilómetros. A escolha c dos condutores.

• Conduza em bai-

xas rotações, sem

ultrapassaras
2 500, nos diesel,
e as 3 mil, nos
veículos a gasolina
A 65 km/h, o carro

pode consumir menos
25% de combustível em

quinta do que consome em
terceira velocidade

• Em autoestrada, se reduzir a velocidade
dos 120 km/h para os 80 km/h conseguirá
poupar cerca de 30% do combustível

• Antecipe-se. Se estiver atento aos outros
condutores poderá evitar acelerações, desa-
celerações e travagens bruscas

• Evite transportar carga desnecessária. Por
cada 50 quilos a mais, o consumo aumenta
de 1% a 3 por cento.

• O cru/se control permite manter uma
velocidade constante e, por isso mesmo,

poupança de combustível
• A pressão dos pneus abaixo do recomen-

dado, além de os danificar, aumenta o

consumo entre 2% a 10 por cento. O ideal
é verificar este parâmetro uma vez por
semana

• 0 ar condicionado retira potência ao carro,
o que, em ambiente citadino, pode repre-
sentar um aumento de 10% do consumo.
Em autoestrada, o efeito dilui-se para os 3

por cento

com o cartão Continente, os clientes rece-
bem um vale de desconto de 10 cêntimos
por litro nos postos Galp aderentes
Em troca de compras de valor igual ou

superior a €30 euros nas lojas El Corte
Inglês, Supercore Bricor, recebe um cartão

que confere um desconto de 6 cêntimos

por litro, até um máximo de €300 euros de

abastecimentos, na Repsol
Algumas gasolineiras têm cartões de

fidelização que dão descontos em troca da

acumulação de pontos, O Repsol Move, por
exemplo, oferece até 6 cêntimos por litro
A Galp tem descontos até 6 cêntimos por
litro para os portadores de Cartão Jovem.

Enquanto os associados do Inatel podem
ter até 8 cêntimos de desconto, na BP

Também há acordos com segurado-
ras: aAxae a Seguro Direto valem

5 cêntimos por litro, na Repsol,
enquanto a Logo oferece vales

de combustível até €40
euros, na Galp
• Os sócios do Automóvel

Clube de Portugal (ACP)
beneficiam de um des-

conto de 6 cêntimos por
litro na BP, mas nos dias
9 e 29 de cada mês sobe

para 9 cêntimos
• Os clubes também com-

petem nos combustíveis: os
sócios do Benfica e do FC Porto

têm direito a um desconto de 6
cêntimos por litro, nos postos aderentes

da Repsol. No caso dos adeptos do Sporting,
podem poupar até 7 cêntimos na Galp

¦ Inicie a marcha assim que ligar o motor e

desligue-o sempre que preveja paragens
superiores a 30 segundos. Por cada hora
de ralenti, um automóvel diesel pode gastar
0,5 litros

• Por cada €40 euros gastos em compras nos

supermercados Pingo Doce, acumula €2
euros de combustível no saldo do cartão BP

Poupa Mais
• Ao realizar compras superiores a €30 euros

Aplicações grátis para descobrir os combustí-
veis mais baratos

• Gasol by Optimus
A opção «génio» calcula se com-

pensa percorrera distância até ao

posto de combustível mais barato
'Android e iOS'

• GASonline
Cobre as áreas de Portugal e

Espanha e indica o caminho para
a estação de serviço selecionada,

através de GPS (iOS)

• Mais Gasolina Mobile
E um prolongamento da página
maisgasolina.com, com informa-
ção atualizada sobre preços, que

conta com quase 15 mil utilizadores (Android^

• VivaGas
Permite procurar postos de abas-
tecimento abertos 24 horas ou

que incluam lojas de conveniência
e multibancos (Android e iOS)

? manual


