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Mercedes-Benz Cars com novo recorde de vendas em 
2018 
 

• O ano de 2018 foi o melhor ano de sempre para a Mercedes-Benz Cars em 

Portugal; 

• Os automóveis Mercedes-Benz mantêm tendência de crescimento registada 

em anos anteriores (+1,2%) em 2018; 

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

Europeu: 7,2% e foi a 3ª marca mais comercializada em Portugal; 

• smart regista igualmente um crescimento assinalável ao comercializar 

3.205 unidades em 2018; 

• Mercedes-Benz e smart terminam 2018 com 19.669 unidades vendidas; 

• Em Portugal, o Grupo comercializou 21.900 modelos entre automóveis, 

comerciais ligeiros, comerciais pesados e ainda de passageiros. 

 

2018 foi o melhor ano de sempre para a Mercedes-Benz em Portugal. A Marca da estrela 

comercializou 16.464 automóveis no ano passado, registando um crescimento de 1,2% 

face a 2017, tornando-se, assim, um recorde absoluto no mercado nacional. Foi 

igualmente alcançada uma quota de mercado assinalável de 7,2%, uma das maiores a 

nível Europeu. Em Portugal, a Mercedes-Benz foi, em 2018 a 3ª marca mais 

comercializada em Portugal.  

 

Também a smart, outra Marca do Grupo Daimler, atingiu resultados extremamente 
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positivos em Portugal, em 2018, com um crescimento de 2,5% face a 2017, assinalando 

o segundo melhor registo da marca. No total, foram comercializadas 3.205 unidades 

smart, o que corresponde a 1,4% de quota de mercado. De referir ainda o crescimento do 

mercado de veículos elétricos em Portugal, que representa nesta altura 11% das vendas 

totais da smart (347 smart EQ matriculados em 2018), e um crescimento de 155% face a 

2017. 

 

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

Classe A, cuja estreia decorreu em maio de 2018, com 5.682 unidades comercializadas –

um aumento de cerca de 21% face a 2017. Destaque especial para o facelift do Classe C, 

com 2.328 unidades comercializadas. O segmento compacto da Mercedes-Benz vendeu 

8.920 unidades em 2018. 

 

A família Classe E igualmente apresentou bons resultados, com um volume de vendas 

nesta gama (que inclui CLS e GLE) que atingiu as 2.079 unidades. 

 

Ainda no segmento executivo, destaque para o Classe S, que comercializou 159 unidades, 

entre as quais 15 unidades do SUV GLS.  

 

A Mercedes-AMG continuou a sua forte ofensiva em 2018 com a chegada da motorização 

53, com 435cv de potência, nos modelos CLS, Classe E Coupé e Classe E Cabriolet. No 

total, até dezembro de 2018 foram comercializados 205 modelos AMG, o maior volume 

de sempre em Portugal e um crescimento de 36,7% face ao ano anterior. Nos modelos 

mais procurados destaque para o AMG GT, com 34 unidades vendidas, para o GLC 43, 

com 30 veículos comercialiazados, seguido do E 53, com 26 unidades vendidas, em 

particular as versões coupé e cabriolet. A oferta será ainda maior para 2019 – esta 

semana decorre a apresentação em Portugal do novo Mercedes-AMG GT 4 portas, 

seguindo-se depois o modelo A 35, ambos exibidos mundialmente em 2018. Ao longo 

deste ano, serão ainda apresentados os modelos A 45 e A 45s, o Facelift do AMG GT e os 

novos modelos CLA 35 e 45, nas versões coupé e shooting break. 


