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FCA conclui plano de reestruturação da rede de concessionários 

com abertura das novas instalações da Lizitalia 
 

Na passada sexta-feira, 13 de setembro, foram inauguradas as novas instalações da Lizitalia 

em Leiria, resultado de um investimento global que rondou os 3 milhões de euros. 

 

Os clientes das marcas Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Abarth têm agora à 

sua disposição, na Rua Dr. Virgílio Vieira da Cunha, em Barruivo (Leiria), as novas instalações 

da Lizitalia, inauguradas na passada sexta-feira, na presença dos mais altos 

representantes da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), nomeadamente Artur Fernandes, 

diretor-geral da FCA Portugal, e Carlos Santos e Pedro Mendes Alves, sócios-gerentes 

da Lizitalia, empresa pertencente ao Grupo Lizauto. 

 

Resultante de um investimento de 2.750.000€, o novo espaço da Lizitalia ocupa uma 

área total de 2000 m
2
, dos quais 1100 m

2
 são dedicados à exposição de veículos de 

todas as marcas FCA, enquanto a zona dedicada ao armazém, venda de peças e oficina 

está implantada numa área de 800 m
2
. Do conceito arquitetónico à distribuição das 

diferentes áreas, passando pela própria decoração do espaço, todos os detalhes deste 

projeto visaram uma perfeita simbiose com a cultura de funcionalidade e de 

proximidade ao cliente que, desde sempre, tem norteado a rede de concessionários 

das marcas FCA em Portugal. 

 

“A abertura das novas instalações da Lizitalia em Leiria não podia ocorrer num 

momento mais oportuno. Atravessamos uma época de transição, de mudança de 

paradigma, em que os clientes são muitas vezes assaltados com dúvidas em relação ao 

futuro da mobilidade. Estarmos próximos, aptos a dar-lhes resposta e prontos para 

mostrar o que de melhor temos para lhes oferecer, seja em termos de produto das 

nossas diferentes marcas, seja no pós-venda com a Mopar, é crucial para consolidar a 

relação de confiança que temos com os nossos clientes”, realça Artur Fernandes. 
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Por seu lado, Carlos Santos destaca que a inauguração das novas instalações em Leiria 

se inscreve na estratégia de expansão do Grupo Lizauto, sobejamente reconhecido no 

mercado português pelo know-how de muitos anos de experiência no retalho 

automóvel. 

 

Distinguida com o prémio “Customer Experience Award – 2018 Best Dealer”, atribuído 

pela FCA em Itália, em 2019, a Lizitalia foi constituída em 13/01/2006 para representar 

as marcas do então denominado Fiat Group Automobiles Portugal, tendo de imediato 

atingido os lugares cimeiros do ranking das marcas suas representadas. Em reflexo 

disso, 10 anos depois, a Lizitalia foi convidada a abraçar novos desafios e a expandir os 

seus negócios através da representação de todas as marcas do Grupo FCA e da 

cobertura de novos territórios. A Lizitalia está agora presente em todo o distrito de 

Leiria e concelho de Ourém. 

 

Porto Salvo, 16 de setembro de 2019 
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