A Turiscar Rent A Car acompanha a Cap Magellan
na Campanha “Sécur’été 2018-Verão em Portugal”

Todos os anos, a chegada do verão marca o início da campanha da Cap Magellan de
segurança rodoviária “Secur’été – Verão em Portugal”. Para a edição 2018, a Cap Magellan
conta com a parceria com a empresa 100% portuguesa de aluguer de carros, Turiscar Rent
A Car.
A Turiscar Rent A Car opera no mercado Nacional há 28 anos e este ano, são parceiro
oficial da campanha, cedendo dois carros da sua frota para as todas as acções que irão
decorrer em Portugal.
Fruto da iniciativa e perseverança do seu fundador, Abílio Lobato dos Santos, a Turiscar
cresceu, expandiu-se e conta agora com 23 estações em Portugal Continental, tornando-se
numa das principais empresas do sector.
Começou com cerca de 100 viaturas num balcão em Lisboa e tem agora uma frota de mais
de 2 000 viaturas de diferentes segmentos. Conta com mais de 100 colaboradores
especializados nas suas várias competências comercial, administrativa, manutenção e
gestão, permitindo abranger as distintas funções de aluguer e gestão da sua frota com
equipas próprias. A Turiscar alcançou em 2011 a Certificação do seu sistema de Gestão da
Qualidade (Norma NP EN ISO 9001 – Gestão da Qualidade: 2008), pela APCER.

A temática da segurança rodoviária é central para a empresa, sendo uma preocupação
constante a redução dos acidentes com a frota Turiscar Rent A Car. Por outro lado, a
empresa procura sempre os modelos mais avançados e seguros tanto em segurança
passiva como nos sistemas ativos, garantindo o melhor de cada segmento em termos de
segurança, desempenho e conforto.
As medidas de monotorização e manutenção das viaturas e dos equipamentos, que a
empresa realiza, permitem manter o elevado nível de segurança durante a permanência das
viaturas na frota da Turiscar.
Ao longo dos anos, a Turiscar Rent A Car tem colaborado com diversas entidades públicas
e privadas em ações de sensibilização e de forma ativa na distribuição de informação sobre
segurança rodoviária.

Para mais informações sobre a empresa Turiscar Rent A Car:
https://www.turiscar.pt/
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