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A Cipade - Indústria e Investigação de Produtos 

Adesivos, S.A., iniciou a sua atividade há mais de 

cinquenta anos, produzindo colas para diversos 

setores industriais: calçado, madeira, marroquinaria, 

construção civil, automóvel e papel, assim como 

telas para a indústria de calçado. Nas várias 

décadas de atividade, o equilíbrio na gestão dos 

recursos, a investigação e desenvolvimento, 

produção personalizada ou a assistência pós-venda 

foram ganhando importância enquanto valores 

fundamentais de atividade da empresa. Foi desta 

forma que a empresa, com sede em São João da 

Madeira, conseguiu assegurar o fornecimento de 

produtos competitivos de elevada qualidade e 

excelência ao mercado português e mundial. 

Há cerca de 10 anos, a Cipade sentiu necessidade 

de instalar um sistema de controlo das suas viaturas 

para conseguir fazer uma melhor gestão da frota. Carlos 

Caldas explica que a empresa tem frequentemente 

necessidade de localizar uma viatura: “Ou porque 

queremos contactar o motorista ou porque precisamos 

de saber qual o condutor que está mais perto de 

determinado local, por exemplo.” Além disso, a 

empresa já tinha registado o furto de vários carros 

que nunca chegaram a ser recuperadas, com claro 

prejuízo para o negócio. 

A Cipade decidiu, então, procurar um sistema 

eficaz de controlo das viaturas, levando também em 

consideração a possível bonificação nos seguros. 

DO QUE PRECISAVAM?

SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DA CARTRACK 
AUMENTA SEGURANÇA DA FROTA DA CIPADE
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A 9 de abril, um dos carros da Cipade foi furtado 

duas vezes em poucas horas, junto à sede da empresa, 

em São João da Madeira. Em ambas as ocasiões, a 

Cartrack localizou rapidamente os veículos e, em 

articulação com as autoridades, levou a que este 

fosse recuperado. Num dos furtos, a ação da Cartrack 

permitiu até que os autores do furto fossem detidos 

pelas autoridades no interior da viatura. 

Para além da clara vantagem em ter recuperado os 

carros, Carlos Caldas sublinha as vantagens trazidas 

pela instalação de tecnologia da Cartrack na sua frota. 

“Sinto segurança para deixar um carro em qualquer 

sítio, tendo a certeza de que em qualquer situação 

a localização da viatura é controlada ou me ligam a 

avisar que há um condutor não identificado dentro 

da viatura”.

A Cipade optou pelos serviços da Cartrack, depois 

de Carlos Caldas ter tomado contacto com a marca 

através de um artigo que leu na revista do ACP.  

Acabou por instalar o serviço completo em quatro das 

viaturas de maior valor para a empresa, associando 

as funcionalidades de botão de pânico e identificação 

do condutor. Esta solução permitiu uma gestão muito 

mais eficaz da frota. “Consideramos que o serviço é 

muito bom. Como são carros de gama alta, temos 

mais controlo sobre as viaturas”, reconhece Carlos 

Caldas. A excelente experiência que tiveram com este 

serviço levou a Cipade a instalar os localizadores da 

Cartrack noutras 20 viaturas da empresa, permitindo 

fazer uma monitorização permanente.

O QUE GANHARAM?

QUAL FOI A SOLUÇÃO ENCONTRADA?

“Sinto segurança para 
deixar o carro em qualquer 

sítio, tendo a certeza de 
que em qualquer situação 
a localização da viatura é 

controlada”


