
Construímos uma base sólida ao longo dos últimos 25 anos

Grupo EBI



• Ao longo dos últimos 25 anos o Grupo EBI desenvolveu
conceitos e soluções inovadoras no sentido de Credibilizar,
Modernizar e melhorar significativamente a Qualidade do
serviço prestado por Reparadores Independentes do setor
automóvel.

• Atuamos neste setor através da gestão corporativa de redes 
de oficinas auto com competência em várias áreas de 
abrangência: Mecânica, Chapa/Pintura, Eletricidade, Pneus, e 
mais recentemente, a Rede EVA totalmente dedicada à 
Mobilidade Elétrica.

• Oferecemos soluções “Chave na Mão” para Concessionários e
Redes Corporativas de oficinas, que passa pela criação de
layout disposicionais, fornecimento de equipamentos,
formação e Certificação.

• Através de processos de Formação, Exame, Certificação e
Reconhecimento Oficial temos já as categorias profissionais
necessárias para realizar os Planos de Manutenção Original de
Fábrica sem perda de garantia.

Grupo EBI

Sobre nós…



• Os nossos agentes têm várias competências, na qual destacamos
a Certificação EBI/461 MV-BER que os equipara a Concessionários
de marca em termos de prestação do serviço Original de
Manutenção Programada em VPG´s - veículos em período de
garantia - podendo através do Software SiGMA fazer o respetivo
registo na base de dados do fabricante e no Livro de Manutenção
Digital do veículo.

• O sistema Anti-Fraude da Certificação MV-BER garante que todos
os requisitos técnico-legais do Fabricante são cumpridos e
registados sem possibilidade de alteração, bem como em
qualquer parte do mundo, e permite controlar em tempo real
todos os dados das intervenções em curso.

• Por fim, é importante salientar que temos também na nossa
carteira de clientes empresas como o Grupo Santogal, Auto
Sueco, Auto Industrial, C. Santos, Mercedes Portugal e toda a
gestão e cogestão corporativa de uma Rede de Oficinas
Independentes já com mais de 200 agentes em Portugal.
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Os Nossos Produtos e Serviços



SIGMA LMD

LMD

PERMA

Portal Europeu

MVBER

Certificação

O Sistema de Certificação EBI/461 
MVBER garante a conformidade do 
processo de intervenção realizado

pelas empresas de Reparação e 
Manutenção de Automóveis com o 
exigido pelo regulamento europeu

EC 461/2010 MVBER.

É a plataforma de registo das 
intervenções realizadas.

As informações são guardadas em
base de dados anti-fraude em

conjunto com todas as evidências
necessárias para o processo de 

Certificação.

O Livro de Manutenção Digital 
contém todos os registos de 

manutenção original do 
Fabricante, executados por 

oficinas certificadas MVBER 
e/ou pelos concessionários da 

marca da viatura.

O PERMA é um portal de Apoio aos
intervenientes do Processo de 

Certificação. Entre as várias
funcionalidades, o consumidor
final também pode consultar a 
validação da Certificação das 

intervenções realizadas.

Software

Inovação e Sistema de dados Seguros 



A EVA nasceu da necessidade premente e crescente dos principais players
do mercado, que manifestaram preocupação relativamente à mobilidade
elétrica e vontade de rapidamente poderem trabalhar neste novo segmento.

Missão
• Conseguir revolucionar o mercado da mobilidade elétrica através do

sucesso deste novo conceito de MaaS - Mobility as a Service - em que o
projeto EVA Network assenta.

• Permitir que empresas que viram nesta
nova era uma oportunidade de negócio
consigam garantir o sucesso e
continuidade do mesmo.

“Onde uns só veem problemas, outros veem oportunidades”



Center Charging Pay Guide

Os 4 pilares da EVA Network

1 Centros Especializados e Certificados de manutenção e 
reparação de veículos elétricos, contam com:
• Técnicos Certificados
• Ferramentas específicas Certificadas
• Infraestruturas com certificação IEC

EVA CENTER
Rede de pontos de carregamento rápido AC e DC 
maioritariamente em locais privados.
• Energia 100% ecológica
• Proximidade
• Disponibilidade

EVA Charging

Sistema Universal de pagamento para toda a Europa com 
sistema de Roaming incluindo as principais redes de 
carregamento Europeias.
Aceita os principais modos de pagamento (Visa, Mastercard, 
apple Pay, Paypal, etc.)

EVA PAY

O 1º Guião de lazer exclusivo para utilizadores de VE’s, onde o 
membro EVA Network pode escolher os melhores:
• Hotéis e Restaurantes
• Parques mais próximos
• Locais de lazer

EVA Guide3
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Para garantir o cumprimento dos requisitos legais exigíveis para o 
exercício desta atividade são realizadas um conjunto de auditorias 
aos meios técnicos, humanos e às infraestruturas.

O acesso a sistemas de alta tensão está devidamente legislado e é 
limitado apenas a técnicos certificados com todos os equipamentos 
de segurança necessários. 

Esta restrição prende-se com questões de segurança óbvias e o 
reconhecimento desta Qualificação Profissional faz-se por 
atribuição de caderneta profissional após concluírem o curso 
profissional de formação de 3 níveis.

Questões Legais
(Parte I)



É preciso recordar que em caso de acidente as seguradoras podem ser 
desresponsabilizadas na cobertura do sinistro, pois na apreciação técnica 
da ocorrência existe um acesso indevido e não autorizado a um sistema de 
alta tensão.

Em função da gravidade do sinistro, e no limite, a empresa pode ser 
arrolada num processo crime por ter solicitado ao mecânico não 
qualificado aceder a um sistema restrito (Alta Tensão).

A auditoria às infraestruturas elétricas tem na sua génese o mesmo 
princípio, ou seja, prevenir a cobertura dos seguros de responsabilidade 
civil pois em caso de não haver esta certificação específica de acordo com 
a norma Internacional, quer o veículo, os carregadores e as instalações na 
eventualidade de um sinistro também não estão cobertas pelo seguro.

Por isso a Solução                               contempla o cumprimento de todas as 
exigências legais Europeias aplicáveis permitindo à Oficina trabalhar em 
condições ótimas de segurança para si e seus clientes.

Não arrisque… a Vida não tem preço!

Questões Legais
(Parte II)



✓ Postos de carregamento de 22kW AC até 30kW DC

✓ Equipamentos Específicos

✓ Ferramentas Específicas

✓ Técnicos Certificados

✓ Equipamentos de Proteção Individual

EVA BOX®

Solução Corporativa adequada ao espaço oficinal 

necessária para o cumprimento dos requisitos 

obrigatórios na Intervenção a VE’s e Reparação de 

Baterias composta por:
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EVA Center 11 Oliveira de Azeméis

EVA Center 5 Olhão

EVA Center 12 Ponte de Lima

EVA Center 6 Batalha

EVA Center 2 Almada

EVA Center 13 Viseu

EVA Center 1 Odivelas

EVA Center 8 Loures

EVA Center 4 Braga

EVA Center 14 Braga

EVA Center 10 Porto

EVA Center 9 Cascais

EVA Center 7 Fafe

EVA Center 3 Viana do Castelo



Links Úteis

PERMA

Eco-Oficina CarPaint

Electricauto Pneu Rapid Oficina Certificada

Fleets EVA Network

https://www.eva-network.eu/
https://www.mvber.eu/perma/
http://www.eco-oficina.pt/
http://www.carpaint.pt/
https://mvber.pt/fleets/
http://electricauto.pt/
https://oficina-certificada.pt/
https://pneurapid.pt/


Grupo EBI

214 415 610  | 808 20 30 94 | parcerias@grupoebi.pt

“Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships”
Michael Jordan


