
 

EXPOMECÂNICA 2018 

PRIO MAIS PRÓXIMA DOS ESPECIALISTAS DO SETOR AUTOMÓVEL 

• Presença na EXPOMECÂNICA confirma aposta na aproximação aos especialistas do ramo automóvel. 

• PRIO é a única marca de combustível presente no evento. 

Aveiro, 17 de abril de 2018 

  

   

   

 

 

A PRIO aposta na proximidade aos especialistas do ramo automóvel, com presença na EXPOMECÂNICA 

2018  – Salão de Equipamentos, Serviços e Peças Auto, que se realiza nos dias 20, 21 e 22 de abril, na 

EXPONOR – Feira Internacional do Porto, em Matosinhos. O certame pode ser visitado diariamente a 

partir das 10h00. 

Esta é a primeira participação da PRIO neste evento, que contará com um stand, no Pavilhão 4, Stand F2, 

da EXPONOR, onde irão ter lugar várias iniciativas com impacto junto dos visitantes.  

A PRIO é a única marca de combustível presente no evento, o que reflete a aposta e crescente afirmação 

junto de players importantes do mercado, como o caso da recente parceria com a MERCEDES-BENZ. 

Para Ana Pinho, responsável de marketing da PRIO, “a Expomecânica é uma referência para todos os 

especialistas no aftermarket do setor automóvel, a começar por exemplo pela Anecra, Antram e Aran. É 

no meio dos especialistas do setor que nos sentimos bem. Este é o local perfeito para reafirmarmos a 

qualidade dos nossos produtos e a força crescente da nossa rede de postos”. 

A convite da PRIO, terá ainda lugar uma palestra no espaço DEMOTEC com o Eng. Luís Serrano, Professor 

e Investigador da ADAI – IP LEIRIA, no sábado, 21 de abril, das 17:00 às 18:00, sob o tema “Características 

dos Combustíveis - Análise através de testes em motores e em veículos”, onde será possível ficar a 

conhecer a análise comparativa de diferentes combustíveis realizada em motores e veículos.  

 

 

 

SOBRE A PRIO 

Numa cadeia de valor integrada, a PRIO produz biocombustíveis, distribui e comercializa combustíveis líquidos e conta com um 
terminal de armazenagem e logística primária independente em Aveiro, sendo hoje das 40 maiores empresas nacionais. 

Tem capital 100% português e é uma empresa com a tripla certificação QSA (Qualidade, Segurança e Ambiente) simultaneamente 
para a fábrica de biodiesel e para o parque de tanques de última tecnologia.  

A rede da PRIO conta já com mais de 250 postos de abastecimento, de norte a sul de Portugal, uns explorados diretamente pela 
PRIO, outros explorados pelo grupo Jerónimo Martins e outros ainda em regime de parceria. 

Mais recentemente, expandiu a sua atuação ao mercado de fornecimento de gás com marca própria (GPL auto e gás de garrafa). 

Para saber mais, consulte o site www.prioenergy.com e a nova webapp web.prioenergy.com. 

Para mais informações, contactar: 
WISDOM CONSULTING  
 
João Reis 
joao.reis@wisdom.com.pt  
918 655 229 

 
 
 
Raquel Cordeiro 
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