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 Marca/modelo: 
o Ford Transit 350 Chassis Cabine Simples L4 RTD 

2.0TDCi 
o Cilindrada: 1995 cm3 
o Potência: 170 cv 
 

 Chassis: 
o Tipo de carroçaria: Chassi cabine simples (quadro) 
o Número de portas: 2 
o Peso máximo autorizado: 3500 kg 
o Combustível: Gasóleo 
o Caixa de Velocidades manual de 6 velocidades 
o Airbag do condutor 
o Pneu sobressalente 
o Banco de passageiro duplo 
o Rádio CD, com porta USB 
o Direção assistida 
o Sistema de Segurança ativa: ABS e Hill Holder 

(sistema de apoio nas subidas) 
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o Lotação: 3 Lugares 
o Ar Condicionado na cabine de condução 
o Pintura opaca de cor branca 
o Sensores de estacionamento, frontal e traseiro 
o Fecho Central com comando 
o Rodado Traseiro Duplo 

 

 Alterações estruturais do veículo: 
o Dimensões aproximadas: 4610mm x 2100mm x 

2150mm 
o Sob chassis autoportante em perfil de alumínio 
o Pavimento em PVC antiderrapante tipo hospitalar, 

aplicado sobre painéis em contraplacado marítimo 
o Duas portas de ilharga direita, ambas com patim de 

acesso retrátil de 2 degraus e pega de corrimão na 
lateral 

o Uma porta com rampa que permita acesso a pessoas 
com mobilidade reduzida, em cumprimento dos 
requisitos descritos no DL número 163/2006 de 8/08 
e respetivo Guia de Acessibilidade e Mobilidade para 
Todos 

o Duas claraboias de grandes dimensões 
transparentes com persianas vedantes e filtrantes e 
abertura para ventilação natural, colocadas no teto 
do contentor 

o Estabilizadores traseiros de funcionamento manual 
o Toldo recolhível em cassete de alumínio, montado na 

lateral direita da viatura, de modo a gerar um espaço 
de sombra, com dimensões mínimas de 2,5 metros 
de cumprimento e de 2,2 metros de projeção 

 

 Mobiliário: 
o Balcão de atendimento, para colocação de 

computador portátil, com bloco de gavetas, com 
sistema de cofre destinado a pequena tesouraria 

o 3 cadeiras com rodas, com sistema de fixação das 
mesmas, quando a viatura se encontra em 
circulação 

o Armário ou suporte, destinado a acondicionamento 
da impressora 

o Estante lateral com divisórias, para 
acondicionamento de livros 

 

 Instalação de redes de dados e elétrica de 230 V: 
o Quadro elétrico com diferencial e disjuntores 
o Iluminação interior de 230V 
o Iluminação exterior com 3 grupos de LEDS, com 

1.100 lumens cada, ativados no interior do veículo 
o Colunas de som nos 2 gabinetes 
o Aparelhagem interior (6 tomadas e interruptores) 
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o Tomada exterior 230V impermeável, para conexão à 
rede pública, e extensão com enrolador, de 5m, com 
diâmetro por fio condutor de 2,5 mm suporte de 16 A 

o Instalação de rede interna para 2 postos de trabalho 
o Cabos lock para computadores portáteis 
o Instalação de cablagem para servidor (posto de 

receção/formador) 
o Instalação de cabo HDMI para ligação ao televisor 
o Instalação e fornecimento de televisor LED Ecrã de 

32”, leitor de DVD’s e sistema de fixação do ecrã 
para difusão de filmes no interior e no exterior da 
unidade 

 

 Equipamentos auxiliares: 
o Equipamento de Ar Condicionado 230V aplicado no 

teto da célula de trabalho 
o Patins de acesso nas entradas laterais 
o Extintor de pó químico ABC, 6 Kg 
o Suporte de televisão para exterior, com suporte 

mínimo de 20 kg de peso 
 

 Homologação/Legalização: 
o Elaboração e entrega nas instituições competentes 

(IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.) 
do processo de homologação do veículo 
transformado, incluindo o desenho técnico, a 
memoria descritiva, termo de responsabilidade, e o 
pagamento dos emolumentos 

 

 Equipamentos opcionais: 
o Sensor de Estacionamento com câmara 
o Inversor de corrente de 12V para 230V - 1500W - 

carregador e 2ª bateria 
o Ficha exterior elétrica ejetável 
o Kit Tecnológico (portátil, Hotspot 4G, impressora P/B 

Multifunções Laser e UPS) 
o Caracterização Exterior 
o Gerador Gasolina 2,5KW - insonorizado embutido 
o Serviço de Transporte da Viatura para as Regiões 

Autónomas 
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 Extras (preços s/ iva) 
 

 Preço  

Sensor de Estacionamento com 
câmara 
 

450€ 

Inversor de corrente de 12V para 
230V - 1500W - carregador e 2ª 
bateria 
 

935€ 

Ficha exterior elétrica ejetável 
 

618€ 

Kit Tecnológico (portátil, Hotspot 
4G, impressora P/B Multifunções 
Laser e UPS) 
 

1.412€ 

Caracterização Exterior 
 

750€ 

Gerador Gasolina 2,5KW - 
insonorizado embutido 
 

3.500€ 

Serviço de Transporte da Viatura 
para as Regiões Autónomas 

0€ 

 
 

 

 

 

 Preço s/IVA 65.078 € 
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