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AGENDA 



 Em 1907 Henry Ford tornou o automóvel acessível à grande 

maioria das pessoas, marcando uma nova era na indústria 

automóvel… 

 

  

FALANDO DE TECNOLOGIA 



 Em 2011 a Ford tornou acessíveis 

tecnologias de segmentos Premium 

em veículos de segmentos inferiores. 

FALANDO DE TECNOLOGIA 
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FALANDO DE TECNOLOGIA 
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Sistema de Controlo em Curva: Principal Beneficio 

Uma condução mais segura em curva 

PRECISÃO NA CONDUÇÃO  

Sistema de Controlo em Curva.wmv


   Em recta o binário do motor é distribuído regularmente pelas rodas dianteiras 

 Em curva, as rodas dianteiras ficam em desequilíbrio. O sistema trava a roda dianteira que fica no 

interior da curva, deixando a roda exterior à curva rodar mais depressa, em função das condições 

da condução e do piso 

PRECISÃO NA CONDUÇÃO  

Sistema de Controlo em Curva: Funcionamento 

Sistema de Controlo em Curva.wmv


Redução do consumo do combustível e emissões CO2  

Disponível nos motores 

TDCi e EcoBoost 

TECNOLOGIA ECONETIC 

Sistema Start-Stop: Principal Beneficio 



 O motor desliga-se automaticamente quando o veículo está ao ralenti, em ponto-morto, e sem 

que a embraiagem esteja a ser pressionada 

  Situação que ocorre em congestionamentos ou em semáforo  

 Logo que a embraiagem ou o acelerador são pressionados, o motor liga-se imediatamente 

  O sistema pode reduzir o consumo de combustível 

   até 5% em condições de condução mista 

   até 10% em ambiente citadino 

Sistema Start-Stop: Funcionamento 

TECNOLOGIA ECONETIC 



Aproveitar a energia gerada, nos momentos de 

condução que exigem menos do motor, para carregar 

a bateria 

  Controla o alternador, carregando a bateria quando é mais económico 

  Nas travagens 

  Nas descidas, quando o veículo não recorre ao motor 

TECNOLOGIA ECONETIC 

Sistema Regenerativo Inteligente: Principal Benefício 

Funcionamento 



Reduzir as emissões de CO2 

Grelhas Fechadas Grelhas Abertas 

TECNOLOGIA ECONETIC 

Grelhas Activas: Principal Benefício 



 Situam-se à frente do radiador e são constituídas por lâminas motorizadas que podem rodar até 90º 

para bloquear o fluxo de ar 

  As lâminas são controladas por um módulo electrónico e podem rodar em 16 posições, desde 

totalmente aberta até totalmente fechada, consoante as necessidades de ar para a refrigeração 

  Reduz-se significativamente o coeficiente de resistência aerodinâmica 

  Baixa em 2% as emissões de CO2 quando a grelha se encontra totalmente fechada 

TECNOLOGIA ECONETIC 

Grelhas Activas: Funcionamento 



Interactividade comandada por voz 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

FORD SYNC: Principal Benefício 

APA_PT.wmv


3,5 MILHÕES DE CLIENTES 
 Na Europa em 2015 

FORD SYNC 

 Sistema de Conectividade 

“in-car” activado por voz 

 19 idiomas 

 

13  Milhões em todo o mundo 
 



Telefone / Música / Media Player Bluetooth  

Serviços (ex: assistência de emergência) / APPS 

112 

Português  

FORD SYNC: PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 



  Controlo por voz – telefone 

  Controlo por voz – música 

  Controlo por voz – ar condicionado 

  Assistência de emergência 

  Leitura de mensagens 

FORD SYNC: PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 



  Transferência automática da chamada após desligar 

sistema e abertura da porta 

  Conectividade Bluetooth 

  Conectividade USB 

  Media Player 

  Actualizações futuras 

FORD SYNC: PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 



FORD SYNC: ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA 



 Liga ao 112 directamente 
 

 Comunicação em tempo real com 112 
 

 Sem subscrição ou fee mensal 

FORD SYNC: ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA 



FRANÇA 

PORTUGAL 

 Disponível em mais de 30 países 
 

 Suporte na língua local 

FORD SYNC: ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA 



Facilita o estacionamento em paralelo 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

Sistema de Estacionamento Automático: Principal Benefício 

APA_PT.wmv


 Sensores de ultra-sons (um de cada lado da viatura) procuram um espaço vago, em 

estacionamento paralelo, a uma velocidade até 30 km/h 

 Se um espaço detectado for 20% maior do que o comprimento total da viatura, o sistema 

sinaliza-o no ecrã 

 O condutor só tem de engrenar as mudanças, acelerar e travar, seguindo as indicações e NÃO 

PODE TOCAR NO VOLANTE 

  O sistema controla a direcção automaticamente 

  As manobras de estacionamento são realizadas a velocidades até 10 km/h 

 Os sensores, dianteiros e traseiros, emitem um sinal sonoro para avisar o condutor da 

proximidade da sua viatura às outras viaturas 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

Sistema de Estacionamento Automático: Funcionamento 
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Avisa condutor que está a sair da faixa de 

rodagem 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

Aviso de Saída de Estrada: Principal Benefício 

APA_PT.wmv


  Informação no visor do computador de bordo das linhas delimitadoras da faixa de rodagem 

  Sempre que o condutor sair da sua faixa, o Aviso de Saída de Estrada é activado 

  O Aviso de Saída de Estrada indica com 3 impulsos curtos que fazem vibrar o volante 

  A vibração no volante alerta o condutor para a necessidade de corrigir a trajectória e  

simultaneamente é apresentado um aviso visual no computador de bordo 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

Aviso de Saída de Estrada: Funcionamento 
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Corrige a trajectória da viatura colocando-a 

automaticamente dentro da faixa de rodagem 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

Assistência de Saída da Faixa Rodagem: Principal Benefício 

APA_PT.wmv


 Se o condutor não reagir ao Aviso de Saída de Estrada haverá uma correcção da trajectória do 

veículo 

 O sistema pode ser desactivado virando o volante de modo firme na direcção que pretende 

seguir 

 O sistema além de corrigir a trajectória do veículo também acciona um aviso visual no 

computador de bordo 

 Se o condutor retirar as mãos do volante, o sistema avisa-o através do computador de bordo e 

depois com um aviso sonoro 

 Se o condutor não voltar a colocar as mãos no volante o sistema desactiva-se 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

Assistência de Saída da Faixa Rodagem: Funcionamento 
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Indica ao condutor  

os últimos sinais de trânsito 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

Reconhecimento dos Sinais Trânsito: Principal Benefício  

APA_PT.wmv


 À medida que a viatura se aproxima de sinais de formato standard de qualquer lado da estrada, 

estes são reconhecidos pela Câmara Digital Frontal  

 Os sinais são apresentados no ecrã do computador de bordo 

 Quando entra numa zona com novo limite de velocidade, essa velocidade é apresentada no ecrã 

com elevada luminosidade durante os 3’’ que se seguem à passagem pelo sinal 

 Após uma distância maior, ou se sair da estrada em que está a circular, a informação desaparece 

do visor 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

Reconhecimento dos Sinais Trânsito: Funcionamento 
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PREVENÇÃO: 

Ajuda o condutor a evitar colisões por diminuição 

da atenção, cansaço ou sonolência 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

Sistema de Alerta do Condutor: Principal Benefício  

APA_PT.wmv


 O sistema utiliza as informações que vai compilando da posição do veículo na estrada e 

avaliar o desempenho do condutor 

 Analisa o desvio do veículo face à estrada em frente, a velocidades superiores a 65 

km/h 

 Monitoriza constantemente o desempenho de condução 

 Para efeitos de activação o sistema avalia os 7 minutos de condução anteriores, com 

vista a identificar qualquer perda de desempenho por parte do condutor 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

Sistema de Alerta do Condutor: Funcionamento 

APA_PT.wmv


  O Sistema de Alerta do Condutor é activado automaticamente quando se liga a ignição 

 Se houver uma alteração de condutor, o sistema reconhece a abertura da porta do condutor e 

assume que o condutor é outro 

 O desempenho do condutor é apresentado através de uma escala de 6 barras no computador de 

bordo 

O condutor está em 

alerta 

O condutor necessita 

de descansar 

O condutor precisa 

de PARAR já 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

Sistema de Alerta do Condutor: Principais Funcionalidades 
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PREVENÇÃO 

Alerta o condutor para a presença de veículos 

na zona de “ângulo morto” 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

BLIS® - Sistema Detecção Ângulo Morto: Principal Benefício  

APA_PT.wmv


 Dois radares instalados no pára-choques traseiro detectam a presença de um veículo na 

zona de “ângulo morto” (numa área até 3 metros) 

 Na presença de um veículo na zona de “ângulo morto”, uma luz LED acende-se no 

retrovisor do lado correspondente 

 O sistema é automaticamente activado logo que se atinja os 10 km/h 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

BLIS® - Sistema Detecção Ângulo Morto: Funcionamento 
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Impede que o veículo descaia ao arrancar numa subida 
 

Permite ao condutor soltar o pedal do travão e pisar o pedal do 

acelerador sem que o veículo descaia 

  Sistema que utiliza um travão de mão hidráulico sem a intervenção directa do condutor 

 A pressão do travão é mantida automaticamente até 3 segundos, permitindo que o condutor 

arranque facilmente  

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 

Assistência ao Arranque em subidas: Principal Benefício  

Funcionamento 
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Melhora a visibilidade na condução nocturna 

Evita a distração com a comutação manual das luzes 

Faróis Máximos Automáticos: Principais Benefícios  

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 
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 Os Faróis Máximos Automáticos são accionados automaticamente em condições de 

luminosidade adequadas, fora das zonas urbanas 

 Os máximos passam automaticamente para médios quando um veículo, que circula na 

direcção contrária, está a menos de 800 metros de distância 

 O mesmo acontece se um veículo que segue na mesma direcção estiver a menos de 

400 metros 

 O sistema deve ser desligado se houver nevoeiro cerrado, uma vez que não consegue 

identificar os outros veículos 

 

Faróis Máximos Automáticos: Funcionamento 

ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO 
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Evita colisões a baixa velocidade 

SEGURANÇA 

Travagem Activa em Cidade: Principal Benefício 

Travagem Activa em Cidade.wmv


 Um sensor de Detecção de Luz e Distância (LIDAR) mede continuamente a distância 

para os veículos da frente, num alcance de 12 metros, a velocidades até 30km/h 

 Se o veículo à frente abrandar ou parar, sem o condutor reparar, o sistema trava 

automaticamente a viatura  

 Se parar por completo, o motor deixa de trabalhar, em veículos com caixa manual, e as 

luzes de aviso de perigo piscam durante 10 segundos ou até o motor ser ligado 

novamente 

SEGURANÇA 

Travagem Activa em Cidade: Funcionamento 
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Sensores de Detecção de Luz e Distância (LIDAR)  
 Travagem Activa em Cidade 

Câmara Digital Dianteira 
  Faróis Máximos Automáticos 

  Aviso de Saída de Estrada 

  Assistência de Saída de Faixa de Rodagem 

  Reconhecimentos dos Sinais de Trânsito 

  Sistema de Alerta do Condutor 

TECNOLOGIA: SENSORES E CÂMARAS   



Câmara Traseira 

Sensores Ultra-Sónicos 
Sistema de Estacionamento 

TECNOLOGIA: SENSORES E CÂMARAS   



 O suporte está integrado no Pára-Brisas original 

 

 

 

Tampa para limpeza 

 

Câmara 

 

Sensor de Chuva 

Sensor Laser 

Suporte 

TECNOLOGIA: SISTEMA LIDAR 



 A Ford desenvolve tecnologias de condução inteligentes como parte da sua “ Pegada 
Ecológica para a Mobilidade” 

 

   Assistência ao Congestionamento de Trânsito 

 

   Nova Tecnologia de Estacionamento Activo 

 

   Comunicação entre Veículos e entre Veículos e Infra-Estruturas 

 

 

TECNOLOGIAS FUTURAS 



 Mantém de modo automático o andamento com os outros veículos, controlando a 

direcção e mantendo o veículo na sua faixa de rodagem. 

 

 Principais Objectivos:  

 Reduzir os níveis de stress e fadiga do condutor  

  Melhorar o fluxo de trânsito 

  Evitar os congestionamentos 

 

 

Assistência ao congestionamento de trânsito 

TECNOLOGIAS FUTURAS 



Nova Tecnologia de Estacionamento Activo 

  Irá permitir o estacionamento perpendicular 

 

TECNOLOGIAS FUTURAS 



 

 Principais Objectivos:  

 Contribuir para a segurança rodoviária,  

 ,Melhorar o fluxo de trânsito,  

  Reduzir as emissões de CO2  

 

 Algumas Tecnologias integrantes deste projecto: 

 Luz de Travagem Electrónica 

  Sistema de Aviso de Obstáculos 

   Assistente de Sinais de Trânsito 

   Gestão de Tráfego Público 

   Acesso à Internet ‘in-car’ 

 

Comunicação entre Veículos e entre Veículos e Infra-Estruturas 

TECNOLOGIAS FUTURAS 



TECNOLOGIA FORD 



 Características: 

 

 Motor a gasolina, turbocompressor, de injecção directa 

 Disponível no Ford Focus e em breve no B-MAX, novo Fiesta 

e novo C-MAX 

 Motor 1,0 Ecoboost / 125cv ; 200Nm 

 Correias Transmissão e Bomba de Óleo banhadas a óleo 

 3 cilindros equilibrados com o desequilíbrio da polie da 

distribuição e volante motor 

 Sistema de injecção até 200bar 

 Turbo de reduzida dimensão e inércia 

 Cabeça em alumínio com colector admissão integrado e bloco 

em aço vazado. 

 Bomba de óleo variável 

 

 Motor Fox 

TECNOLOGIA FORD 



Fórmula Ford Equipado com Motor 1.0 EcoBoost bate os Super-desportivos no Famoso 

Circuito de Nürburgring 

TECNOLOGIA FORD 

 

 Registou a 11ª volta mais rápida de sempre no famoso circuito de Nordschleife, em 

Nürburgring 
 

 7 minutos e 22 segundos – superando super-desportivos de mais de 600cv como o 

Lamborghini Aventador, Ferrari Enzo e o Pagani Zonda 
 

 Velocidade máxima não homologada de 255.5 km/h 
 

 Acelera dos 0-100 km/h em menos de quatro segundos 
 

 A economia de combustível é igualmente surpreendente: 

 2.4 l/100 km a 56 km/h 

 5 l/100 km a 120 km/h 

 



OBRIGADO e Go Further! 

 

Pedro Paula Pinto 


