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A Caetano Star no seio do
Grupo Salvador Caetano

Lançada em 2009, a Caetano Star é a designação comercial da empresa do Grupo Salvador 
Caetano destinada a comercializar e assistir modelos Mercedes-Benz e smart. Com 
instalações em Castelo Branco, Covilhã, Portalegre, Porto e Vila Nova de Gaia, a Caetano Star 
coloca à disposição do mercado uma equipa exclusiva Mercedes-Benz, dedicada à 
comercialização de viaturas novas e usadas e à assistência oficial de viaturas das marcas 
Mercedes-Benz e smart.

A Caetano Star constitui-se como oficina autorizada de mecânica e carroçaria para todas as gamas 
de modelos Mercedes-Benz (ligeiros, comerciais ligeiros, pesados de passageiros e comerciais 
pesados). Dotada de uma equipa de front-office dedicada a um atendimento rápido e eficaz, a 
Caetano Star possibilita aos seus clientes entregas e levantamentos de viaturas 24h por dia.

Alinhado com a missão do Grupo Salvador Caetano no qual se insere, a Caetano Star 
propõe-se a prestar um nível de serviço de excelência, inteiramente focado no cliente e na 
busca de soluções. Estas são as premissas bases que, diariamente, dão forma à visão de 
futuro de Salvador Fernandes Caetano, fundador do Grupo Salvador Caetano, e que se 
resumem na célebre expressão “Hoje, como ontem, a nossa vocação continua a ser o futuro.”

“Hoje, como ontem,
a nossa vocação continua

a ser o futuro.”
Salvador Fernandes Caetano, Fundador do Grupo Salvador Caetano



Portalegre

Avenida Francisco Fino 11,
7300-053 Portalegre

910 726 364
portalegre@caetanostar.pt

Horários Vendas
Seg. a Sex. – 09h00 às 13h00 / 14h00 às 19h00

Horários Oficinas/Peças
Seg. a Sex. – 09h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00

Os concessionários e
oficinas da Caetano Star

Castelo Branco

Zona Industrial, Rua A, Lote O2, Ap. 1083
6001-997 Castelo Branco

272 340 340
castelobranco@caetanostar.pt

Horários Oficinas/Peças
Seg. a Sex. – 08h30 às 12h30 / 14h00 às 18h00

Horários Vendas
Novos

Usados

Seg. a Sex. – 09h00 às 13h00 / 14h00 às 19h00
Sábado – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
Seg. a Sex. – 09h00 às 13h00 / 14h00 às 19h00
Sábado – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00

Covilhã

Parque Industrial, Rua I, Lote 35
6200-823 Tortosendo

275 750 190
covilha@caetanostar.pt

Horários Oficinas/Peças
Seg. a Sex. – 08h30 às 12h30 / 14h00 às 18h00

Horários Vendas
Novos

Usados

Seg. a Sex. – 09h00 às 13h00 / 14h00 às 19h00
Sábado – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
Seg. a Sex. – 09h00 às 13h00 / 14h00 às 19h00
Sábado – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00



Porto

Zona Industrial, Rua de Delfim Ferreira, 340
4100-199 Porto

226 085 858
porto@caetanostar.pt

Horários Vendas
Seg. a Sex. – 09h00 às 19h00
Sábado – 10h00 às 18h00

Horários Oficinas
Seg. a Sex. – 08h00 às 19h00

Horários Peças
Seg. a Sex. – 08h00 às 19h00

Vila Nova de Gaia

Rua do Barreiro, 547 - Madalena
4405-703 Vila Nova de Gaia

227 161 020
gaia@caetanostar.pt

Horários Vendas
Novos

Usados

Seg. a Sex. – 09h00 às 19h00
Sábado – 10h00 às 13h00
Seg. a Sex. – 09h00 às 19h00
Sábado – 10h00 às 18h30

Horários Oficinas
Seg. a Sex. – 08h00 às 19h00

Horários Peças
Seg. a Sex. – 09h00 às 18h30



A solução ajustada
à sua empresa

A Caetano Star convida-o a fazer parte do número crescente de empresas que confiam em nós 
para satisfazer as necessidades do seu parque automóvel. O nosso crescimento no mercado 
de frotas evidencia a excelência do serviço prestado e a satisfação de todos os nossos 
clientes, veículo a veículo.  

Para que possa usufruir de uma solução completa, reunimos sete ativos fundamentais:
•  Serviço excecional e responsável;
•  Relações fortes com as principais Gestoras de Frota;
•  Veículos valorizados pela fiabilidade, eficácia e qualidades técnicas, respondendo às suas 
exigências;
•  Valores residuais elevados;
•  Soluções de financiamento adaptadas ao perfil da sua empresa;
•  Um único interlocutor que aconselha, executa e acompanha a gestão da sua frota;
•  Cinco concessionários e oficinas autorizadas Mercedes-Benz, incluindo apoio mecânico da 
smart em Vila Nova de Gaia.



A equipa
Caetano Star

Das vendas aos serviços de após-venda, são dezenas os profissionais da Caetano Star que, 
diariamente, dão forma e apresentam as melhores soluções para as necessidades dos nossos 
clientes. Aqui, encontra os contactos mais diretos dos rostos mais visíveis da “família” 
Caetano Star.

Vendas

Patrícia Teixeira
Resp. Viaturas Novas e Comerciais
Tel.: 912 474 962
patricia.teixeira@caetanoretail.pt

Vila Nova de Gaia

Luís Tomás
Resp. Viaturas Novas e Usadas
Tel.: 912 180 818
luis.tomas@caetanoretail.pt

Castelo Branco, Covilhã e Portalegre

Fernando Madureira
Resp. Viaturas Usadas
Tel.: 913 671 741
fernando.madureira@caetanoretail.pt

Porto e Vila Nova de Gaia

Marcelino Belo
Resp. Viaturas Comerciais
Tel.: 912 182 616
marcelino.belo@caetanoretail.pt

Castelo Branco, Covilhã e Portalegre

Direção-Geral

André Gonçalves
Diretor Geral
Tel.: 917 943 878
andre.goncalves@caetanoretail.pt

Castelo Branco, Covilhã, Portalegre, Porto e V.N. Gaia

Após-Venda

Gonçalo Martins
Responsável Após-venda
Tel.: 911 512 286
goncalo.martins@caetanoretail.pt

Porto e Vila Nova de Gaia

Marcelino Belo
Responsável Após-venda
Tel.: 912 182 616
marcelino.belo@caetanoretail.pt

Castelo Branco, Covilhã e Portalegre

Financiamento

Vera Gonçalves
Soluções Financeiras/Seguros
Tel.: 912 082 492
vera.goncalves@caetanoretail.pt

Porto e Vila Nova de Gaia

Carina Garcia
Soluções Financeiras/Seguros
Tel.: 912 180 838
carina.garcia@caetanoretail.pt

Castelo Branco, Covilhã e Portalegre



Gama de passageiros
Mercedes-Benz

Ano após ano, a Mercedes-Benz presenteia os amantes da marca com múltiplas novidades 
que marcam tendências. Aqui, encontra apenas alguns dos mais recentes lançamentos da 
marca no mercado nacional.

Descubra aqui a gama

O novo Classe C foi construído a pensar no 
seu conforto. Eficiente, desportivo e ainda 

mais inteligente, com a segunda geração do 
MBUX, é a definição perfeita do novo luxo 

moderno.

Novo Classe C

O novo Classe E foi feito para vencer e a 
nova geração destaca-se por um design 
mais dinâmico, sistemas de assistência à 
condução de última geração, mais conforto 
no interior e uma ampla variedade de 
híbridos plug-in.

Novo Classe E

https://www.caetanostarmercedes.pt/gama-mercedes-benz/


Mercedes-Benz AMG:
One Attitude. Your Choice.

Constantemente a ultrapassar os limites, sempre a mudar o jogo.

Adrenalina, velocidade e precisão - a Caetano Star também oferece viaturas com tecnologia 
AMG para que possa experimentar o desempenho e alta performance da tecnologia alemã 
com todos os cinco sentidos. No portefólio da Mercedes-Benz já existem várias versões 
disponíveis, como é o caso das Classes AMG-GT, A45 AMG, C63 AMG ou E63 AMG, entre 
tantas outras.

Descubra aqui a gama

https://www.caetanostarmercedes.pt/gama-mercedes-benz/


Gama de comerciais
Mercedes-Benz

O amplo portefólio de modelos comerciais Mercedes-Benz ajusta-se perfeitamente às 
diferentes necessidades e especificidades de cada negócio.

Seja uma Citan, uma Vito, uma Sprinter, uma Classe V ou um Marco Polo, os modelos 
destacam-se pelo conforto, design e fiabilidade da Mercedes-Benz. São ainda equipados com 
o sistema Mercedes PRO connect, um verdadeiro aliado na gestão da frota.

Recentemente, a Mercedes-Benz também começou a eletrificar a gama de comerciais, com 
destaque para o EQV com os seus elementos de caráter inovador.

Descubra aqui a gama comercial

https://www.caetanostarmercedes.pt/gama-mercedes-benz-comerciais/


O futuro da
mobilidade

A Mercedes-Benz é conhecida pelas inovações e pelo seu tradicional génio na engenharia. 
Apresentamos-lhe os conceitos de propulsão pioneiros e as mais recentes tecnologias EQ.

Os modelos EQ Power com sistema de propulsão híbrido plug-in unem o melhor de dois 
mundos: a dinâmica e eficiência de um motor elétrico com a autonomia de um motor de 
combustão interna. Circulam no trânsito urbano em modo 100% elétrico, carregam em casa e 
em estações de carregamento públicas e, nos trajetos mais longos, oferecem o habitual 
conforto de tempos de abastecimento mais curtos.

EQA

O EQA, por exemplo, é o 
novo SUV citadino elétrico 

da Mercedes-EQ e 
destaca-se por um design 

icónico, uma beleza elegante 
e luxo com conforto. Com autonomia de até 426 km, é perfeito para uma 

semana na cidade sem precisar de o carregar. Oferece um 
carregamento fácil e, em determinadas condições, 
podendo carregar 80% da bateria em apenas 30 minutos.

Além dos modelos híbridos 
plug-in, já existem várias opções 
totalmente elétricas que 
proporcionam uma experiência 
de condução totalmente nova.



Mercedes-Benz Certified
Usados Certificados

Procura um modelo semi-novo ou usado com a inequívoca qualidade Mercedes-Benz e pelo 
qual o tempo não passa? O programa “Mercedes-Benz Certified” é a solução ideal. 
Disponível nos concessionários de Castelo Branco, Covilhã, Portalegre, Porto e Vila Nova 
de Gaia, este programa abrange, exclusivamente, veículos usados certificados, sejam 
eles ligeiros ou comerciais.

Estes veículos são a seleção dos melhores usados Mercedes-Benz e, ao visitar os nossos 
espaços Mercedes-Benz Certified, vai encontrar apenas veículos que foram previamente 
aprovados pela nossa estrita verificação e certificação e com vantagens ilimitadas:

Veja aqui os usados em stock

https://www.caetanostarmercedes.pt/viaturas-usadas/


Serviços e manutenção
Caetano Star

Na qualidade de oficina autorizada Mercedes-Benz, a Caetano Star disponibiliza um vasto 
leque de serviços de mecânica, chaparia e pintura para veículos ligeiros de passageiros, 
pesados de passageiros, comerciais ligeiros e pesados. O que quer que precise, pode contar 
com a sua oficina Caetano Star:

Serviços de oficina Serviços rápidosServiço de mobilidade
Serviço de mobilidade a preços 
especiais durante a permanência do 
seu veículo nas nossas oficinas.

Acompanhamento privilegiado e 
serviços individualizados com 
esclarecimentos técnicos acessíveis e 
rápidos.

Serviços digitais
Disponíveis através de um clique, é 
possível pedir uma proposta sem 
compromisso e até conhecer a sua 
nova viatura à distância com recursos 
a diversas plataformas (Google Meets, 
Whatsapp. Zoom, Messenger, etc).

Espaço especificamente desenvolvido 
para a realização de serviços de 
duração inferior a duas horas, sem 
necessidade de marcação prévia.

Garantia e Contratos de serviço
Check up gratuito no fim de garantia e 
aconselhamento técnica de extensão 
de garantia de fábrica. E packs 
integrados de manutenção e 
reparação programados.

Inspeção técnica de viaturasTransformação de carroçarias
Pré-inspeção da viatura antes de 
submetê-la à ITV para identificação 
de necessidades mecânicas. Em caso 
de reparação, poderá ainda beneficiar 
de descontos exclusivos.

Conceito de negócio “chave na mão” 
de transformação de modelos 
comerciais, desde ambulâncias, 
oficinas móveis e viaturas dotadas 
com equipamento de isolamento e 
frio.

Entrega e recolha de Veículos
Entrega e receção de veículos 
24h/dia. Possibilidade de escolha de 
local e hora para entrega ou 
levantamento do veículo*

Seguros
Aconselhamento personalizado da 
melhor opção de seguro para a sua 
viatura Mercedes-Benz, beneficiando 
das condições exclusivas 
Mercedes-Benz Seguros.

Faça aqui a sua marcação

https://marcacoes.caetanogo.pt/osbgsc/marcacao-servico/?site=www.caetanostarmercedes.pt?url=https%3A%2F%2Fwww.caetanostarmercedes.pt%2F


Faça aqui a sua marcação

Faça a marcação do seu serviço de oficina on-line para usufruir de várias vantagens:

Processo totalmente seguro

Solução mais prática e rápida disponível através de poucos cliques

Disponibilidade de agendamento 24 horas por dia

Melhoria no atendimento e diminuição do tempo de espera

Alerta por SMS da realização do serviço no dia anterior à marcação

Possibilidade de usufruir de campanhas exclusivas

E, depois de agilizarmos a sua 
marcação, também temos processos 
que facilitam o pagamento do serviço, 
como é o caso do Caetano Pay. 

Esta ferramenta permite que receba a 
fatura e faça o pagamento 
comodamente em casa (através de 
vários métodos), bastando levantar a 
viatura no dia e hora combinados, sem 
mais necessidade de burocracia.

Os serviços de após-venda que
tornam a sua visita mais satisfatória.

https://marcacoes.caetanogo.pt/osbgsc/marcacao-servico/?site=www.caetanostarmercedes.pt?url=https%3A%2F%2Fwww.caetanostarmercedes.pt%2F


Caetano Star

Sustentada numa equipa totalmente empenhada e comprometida, a Caetano Star 
trabalha diariamente para que, em cada visita que efetua às nossas instalações, 

sinta que estamos consigo para lhe assegurar a mobilidade necessária nos dias de 
hoje, e usufrua também da melhor experiência de atendimento.

www.caetanostarmercedes.pt

www.caetanostarmercedes.pt



