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Mercedes-Benz com melhor resultado de sempre em 
Portugal 
 

• O ano de 2017 foi o melhor ano de sempre da Mercedes-Benz em Portugal; 

• A Marca mantém tendência de crescimento registado em anos anteriores 

(+6,3%) em 2017; 

• Mercedes-Benz Portugal mantém uma das maiores quotas de mercado a 

nível Europeu: 7,3% e foi a 4ª marca mais comercializada em Portugal; 

• smart regista igualmente um crescimento assinalável ao comercializar 

3.126 unidades em 2017 – 2ª melhor marca de sempre no país;  

• smart em Portugal com maior quota de mercado a nível mundial; 

• Mercedes-Benz e smart terminam 2017 com 19.399 unidades vendidas; 

• Em Portugal, o Grupo comercializou 21.946 modelos entre automóveis, 

comerciais ligeiros, pesados e de passageiros. 

 

2017 foi o melhor ano de sempre para a Mercedes-Benz em Portugal. A Marca da estrela 

comercializou 16.273 automóveis no ano passado, registando um crescimento de 6,3% 

face a 2016, tornando-se, assim, um recorde absoluto no mercado nacional. Foi 

igualmente alcançada uma quota de mercado assinalável de 7,3%, uma das maiores a 

nível Europeu. Em Portugal, a Mercedes-Benz foi, em 2017, a 4ª marca mais 

comercializada em Portugal. Para sustentar a evolução da tecnologia da marca, a 

Mercedes-Benz Portugal registou um aumento de 89,5% em viaturas Plug-In Hybrid. 
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Também a smart, outra Marca do Grupo Daimler, atingiu resultados extremamente 

positivos em 2017 - com um crescimento de 3,0% face a 2016, registou o 2º melhor ano 

de sempre em Portugal. De registar que no ano passado foram apresentados os novos 

modelos elétricos da Marca, que contribuiram para este crescimento sustentável – em 3 

meses foram comercializadas 137 unidades desta gama. No total, foram comercializadas 

3.126 unidades smart, correspondendo a 1,4% de quota de mercado, a maior a nível 

mundial. Em 2018, a smart celebra 20 anos de existência tendo, até ao momento, mais 

de 63.270 unidades a circularem em Portugal e mais de 2 milhões a nível mundial. 

 

Entre os modelos Mercedes-Benz mais procurados a nível nacional destaque para o 

Classe A com 4.702 unidades comercializadas. Ainda no segmento compacto, o CLA e 

CLA Shooting Break foram igualmente bem sucedidos, com 2.261 unidades vendidas. 

Destaque especial para a nova geração do GLA, lançado em março, com 857 unidades 

comercializadas e um total de 1.179 unidades entregues. O segmento compacto da 

Mercedes-Benz vendeu 8.728 unidades em 2017. 

 

A família Classe E ficou completa em 2017 com a chegada do Coupé, da Station All-

Terrain e do Cabriolet. No total, o volume de vendas desta gama, que inclui CLS e GLE, 

atingiu as 2.258 unidades. 

 

Ainda no segmento executivo, destaque para o novo Classe S Facelift (na variante 

limousine), lançado em setembro de 2017, que comercializou 98 unidades em apenas 4 

meses. No total, o Classe S comercializou 168 unidades Limousines (geração anterior e 

facelift), 11 Coupés e 8 Cabriolets para um total de 187 unidades entregues a clientes. 

 

A Mercedes-AMG continuou a sua forte ofensiva com a chegada, em abril de 2017, de 

mais um modelo ao mercado– o AMG GT Roadster – e no verão do AMG GT R. No total, 

até dezembro de 2017 foram comercializados 151 modelos AMG, o maior volume de 

sempre em Portugal e um crescimento de 25% face ao ano anterior. A oferta será ainda 

maior para 2018 com a chegada no final do ano do AMG GT, na versão 4 portas, bem 

como do facelift do Classe C, Classe S Coupé e Cabriolet mas também do novo Classe A. 


