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A nossa história

1994

2021

Início da atividade proﬁssional
no ramo das adaptações automóvel
para o fundador e diretor técnico
da TotalMobility, Ricardo Cardoso.

2010

Nascimento da TotalMobility
em 15 de Janeiro de 2010 e sua
apresentação no mercado
das adaptações automóvel
e produtos de apoio.

2018

Entrada do Nuno Caldas, novo sócio na empresa,
com ideias inovadoras e nova mudança
de instalações para proporcionar melhores
condições físicas para clientes e equipa de trabalho.

2015
O crescimento sustentado da empresa
obriga à necessidade de mudança de instalações
para outras de maiores dimensões
e com melhores condições para receber os clientes.

Iremos continuar a política de expansão
da empresa e trabalhar diariamente no sentido
de melhorar o serviço prestado.
Reforço da equipa com novas contratações.
O futuro está aí, estamos prontos!

2020

Um ano atípico onde apesar dos constrangimentos
globais em resultado da pandemia, conseguimos colocar
em prática as ações previstas. Fizemos um esforço e conseguimos
manter-nos em funcionamento a esmagadora maioria do tempo.
Consolidação como empresa de referência em Portugal
no que se refere a transformações de viaturas
para pessoas com diversidade funcional.
Arranque da política de expansão da empresa.
Melhoramento das instalações na Maia.
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Equipa com mais de 15 anos de experiência
no aconselhamento e montagem de adaptações automóvel
e produtos de apoio para pessoas com diversidade funcional.
Somos especialistas em soluções destinadas a permitir
condução autónoma e transporte em viaturas
acessíveis para pessoas em cadeira de rodas.
O aluguer de viaturas acessíveis a cadeira de rodas
nas quais a pessoa com diversidade funcional
devidamente habilitada pode conduzir
é também uma realidade na TotalMobility!

Autonomia
para a vida
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Porque somos diferentes?
Somos apaixonados pelo que fazemos!

Paixão
Tecnologia

Em cada adaptação ou transformação
aplicamos todo o nosso saber e experiência
pois sabemos que o resultado será a promoção da
acessibilidade e autonomia para os nossos clientes!

Trabalhamos unicamente com as marcas
internacionalmente mais reputadas.
Somente desta forma podemos garantir elevados
níveis de qualidade e garantia de segurança
para os utilizadores das nossas soluções.

Estamos muito gratos aos nossos clientes
pois são eles que nos impelem a fazer mais e melhor.

Gratidão

Não há nada que nos faça mais felizes
do que ver o sorriso estampado no rosto
dos nossos clientes quando recebem a sua viatura
e podem manter-se integrados na sociedade.
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Condução Autónoma
A conquista da autonomia é fundamental para o desenvolvimento sico e psicológico das pessoas
com diversidade funcional e o sucesso desse processo depende da realidade de cada indivíduo.
Na TotalMobility levamos a conquista de autonomia muito a sério e tudo fazemos para que ela
seja uma realidade.
Disponibilizamos diversas soluções em termos de condução autónoma desde alavancas,
aceleradores electrónicos, travões de serviço e de parque, comandos secundários, etc.
Acreditamos que na maioria das situações, uma limitação sica não o impedirá de conduzir
e de ter uma vida com elevado nível de autonomia.
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Transporte Acessível

Através das nossas transformações para viaturas
acessíveis o passageiro em cadeira de rodas consegue
aceder ao interior da viatura sentado na sua cadeira,
sem necessidade de efectuar transferências,
o que signiﬁca menor esforço e maior segurança.
Transformações devidamente homologadas
e cer ﬁcadas pelo grupo PSA, mantendo a garan a
de origem do fabricante da viatura.
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As melhores marcas mundiais!
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Aluguer de Viaturas

É cada vez mais frequente exis rem passageiros com mobilidade reduzida, por isso a TotalMobility
tem ao seu dispor para aluguer, viaturas acessíveis com acesso fácil para cadeiras de rodas.
Não permita que uma limitação sica o impeça de desfrutar de inesquecíveis momentos na companhia
da família ou amigos! Com a possibilidade de aluguer das nossas viaturas acessíveis, aquela viagem
com que sempre sonhou está à distância de uma simples chamada telefónica ou email.
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Unidades de Propulsão

Os disposi vos de propulsão são poderosos produtos de apoio des nados a u lizadores de cadeiras de rodas manuais.
Especialmente desenvolvidos com a ﬁnalidade de minimizar o esforço necessário para movimentar a cadeira de rodas ao longo do dia,
tornam-se ainda mais eﬁcazes quando o u lizador é a vo e percorre grandes distâncias diariamente, sendo uma extraordinária forma de promover
a autonomia, mobilidade e liberdade dos seus u lizadores permi ndo-lhes uma experiência sem precedentes.
Um vasta gama de modelos, incluindo um modelo pediátrico está disponível para o mercado português,
sendo a marca Triride distribuída em exclusividade para Portugal pela TotalMobility.
Para mais informações acerca da Triride e onde poderá adquirir os seus disposi vos por favor contacte-nos para
marke ng@totalmobility.pt ou visite facebook.com/triride.portugal.
Os disposi vos Triride fazem parte da lista homologada de Produtos de Apoio com o código ISO 122409 Unidades de Propulsão.
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Uma Equipa para Si!
ACREDITAMOS…
Acreditamos que tudo o que fazemos
tem impacto positivo na vida dos nossos clientes;
Acreditamos que ao ajudar uma pessoa com diversidade funcional,
estamos a contribuir para um mundo melhor e mais justo;
Acreditamos na gratidão e no agradecimento;
Acreditamos que os sonhos são sempre passíveis de ser realizados;
Acreditamos na força do ser humano e nas suas capacidades;
Acreditamos que a vida é uma viagem que deve ser vivida de alma e coração;
Acreditamos que um mundo inclusivo onde ninguém é deixado para trás
será um mundo mais feliz;
Acreditamos na mudança, e no poder que ela nos transmite;
Acreditamos que um não, nunca é uma resposta ﬁnal;
Acreditamos que temos os melhores clientes do mundo;
Acreditamos que todos temos uma palavra a dizer!

Nuno Caldas | Direção Comercial | ncaldas@totalmobility.pt
Ricardo Cardoso | Direção Técnica | rcardoso@totalmobility.pt
Marta Dias | Departamento Administrativo | mdias@totalmobility.pt
Ricardo Amorim | Consultor Comercial | ramorim@totalmobility.pt
Fausto Amorim | Departamento Financeiro | famorim@totalmobility.pt
Alberto Fernandes | Marketing e Comunicação | afernandes@totalmobility.pt
António Lopes | Departamento Técnico | tecnica@totalmobility.pt
Jorge Azevedo | Departamento Técnico | tecnica@totalmobility.pt

+351 229 961 564
totalmobility.pt
geral@totalmobility.pt
Rua 31 de Janeiro, 76
4470-553 Moreira da Maia

