
A smart ganhou fama pelos seus 
modelos citadinos, que se podiam 
estacionar em qualquer lado, 
eram fáceis de conduzir e econó-
micos. Depois cresceu, passou a 
ter quatro portas e perdeu o mo-
tor de combustão interna. Agora, 
mudou por completo de filosofia 
e deu lugar a uma marca mais 
abrangente. O novo posiciona-
mento passa por ter veículos de 
maiores dimensões com motori-
zação 100% elétrica. Está em li-
nha com o futuro. 

O primeiro modelo da nova ge-
ração é o smart #1, um SUV com-
pacto de cinco portas com motor  
elétrico e jantes de 19 polegadas! 
Está disponível com três níveis de 
equipamento e preços a partir de 
40.950 euros. «As primeiras uni-

dades vão ser entregues ao 

cliente final no segundo tri-

mestre de 2023» referiu Henri-
que Pereira, diretor comercial da 
Carclasse Minho. Numa primei-
ra fase, o mercado nacional vai re-
ceber 38 unidades, e foram todas 
vendidas num curto espaço de 
tempo. O feedback foi brutal, as 
pessoas perceberam que o carro 
corresponde a tudo aquilo que foi 
dito. «A comercialização foi fei-

ta através da página da smart, 

e os clientes fizeram a reserva 

sem terem experimentado o 

carro» referiu o responsável da 
marca. 

O modelo nasceu da joint-ven-
ture entre a Mercedes e a Geely, 
e é exclusivamente fabricado na 
China. Mede 4,27 metros de com-
primento, 1,82 metros de largu-
ra e apresenta 1,64 metros de al-
tura. O smart #1 oferece uma 
grande variedade de caracte-
rísticas inspiradas em modelos 
de gamas superiores e faz par-
te da nova geração de veículos 
capazes de transformar a for-
ma como os utilizadores vi-
vem o automóvel. «Posiciona-

-se como um carro familiar, 

é confortável, tem bastante 

espaço interior e muita tec-

nologia» sublinhou Henrique 
Pereira, que adiantou: «Pode 

ser equiparado aos modelos 

Mercedes em termos de qua-

lidade de construção e acaba-

mentos, está a tocar o seg-

mento premium» sublinhou 
Henrique Pereira.  

A estética adaptou-se às novas 
dimensões e é completamente dis-
ruptivo, incluindo elementos 
como os puxadores das portas elé-
tricos ocultos, portas sem moldu-
ra, faróis dianteiros afilados e te-
to panorâmico. Concebido para se 

adaptar às necessidades do utili-
zador moderno, o smart #1 enqua-
dra-se perfeitamente em todos os 
tipos de ambientes, movimenta-
-se particularmente bem no trân-
sito citadino e evoluiu com parti-
cular à vontade em estradas de 
montanhas.  

Com tração traseira e um mo-
tor elétrico de 200 kW (272 cv) o 
novo smart #1 recorre a uma ba-
teria de iões de lítio de 66 kWh e 
tem uma autonomia máxima de 
440 quilómetros. A versão mais 
luxuosa e desportiva com a assi-
natura BRABUS tem 315 kw (428 

cv), acelera de 0 a 100 km/h em 
3,9 segundos e tem autonomia 
para 400 quilómetros.  O smart 
#1 tem diferentes packs de equi-
pamento: Pro+, Premium e #1 
BRABUS, todos eles com ele-
mentos que vão ao encontro das 
necessidades e estilo de vida do 
utilizador.  Merece destaque os 
dispositivos inteligentes de aju-
da ao condutor, caso do cruise 
control adaptativo com função 
Stop & Go, assistência à manu-
tenção na faixa de rodagem, de-
teção de ângulos mortos, reco-
nhecimento de sinais de trânsi-

to, assistência de mudança de 
faixa, assistência na autoestra-
da com assistente de mudança de 
faixa e engarrafamento, assis-
tente automático de estaciona-
mento, (faróis) máximos adapta-
tivos, sensores de estacionamen-
to e câmara de 360 graus. 

O smart #1 permite também 
uma experiência de condução 
imersiva graças à inovadora tec-
nologia  ECARX, que transforma 
os veículos em dispositivos de 
transporte, informação e comuni-
cação perfeitamente integrados. 
O utilizador tem assim um con-
trolo rápido e intuitivo de todos 
os sistemas digitais de informa-
ção e entretenimento. «Cada vez 

mais o cliente vive na era digi-

tal e aprecia todos os gadgets 

que facilitam a sua vida en-

quanto condutor. O smart #1 

está muito evoluído nesse do-

mínio, existindo uma interati-

vidade entre o carro e o nosso 

smartphone que permite a uti-

lização das aplicações essen-

ciais no nosso dia a dia. Todo o 

design do interior foi pensado 

de forma a proporcionar uma 

experiência envolvente para o 

condutor», 


