DEKRA adquire MASTERTEST à INTERRISCO e ao Grupo Nors
Com esta aquisição a DEKRA reforça a sua posição na área da inspeção técnica de
veículos.

Lisboa, 1 de Agosto de 2017 - A DEKRA SE, a quarta maior organização do mundo especializada
em TIC (testes, inspeção e certificação) e líder mundial em serviços de inspeção de veículos,
anunciou hoje a aquisição da MASTERTEST SGPS, SA ao fundo de private equity gerido pela
INTER-RISCO, uma das principais empresas no mercado de private equity em Portugal, e ao
Grupo Nors, grupo multinacional com atividades em 4 áreas de negócio principais:
equipamentos originais, soluções integradas de pós-venda, reciclagem e corretagem de seguros.
A MASTERTEST SGPS SA é a holding constituída pela INTER-RISCO e pelo Grupo Nors para
executar um investimento de consolidação sectorial iniciado em 2007 com uma nova marca:
Mastertest. A Mastertest é atualmente uma rede nacional de 11 centros de inspeção técnica de
veículos, certificada para verificar as condições de segurança dos veículos no âmbito de
inspeções periódicas obrigatórias, inspeções extraordinárias, inspeções para atribuição de nova
matrícula, inspeções a veículos envolvidos em acidentes, convertidos para LPG ou utilizados no
transporte de passageiros de crianças. A capacidade instalada e a atividade existente fazem da
Mastertest o 4º operador do mercado português. Os 11 centros de inspeção estão situados no
Norte (4), no Centro (3) e no Sul (4) do País. Estes centros representam no seu conjunto 43 linhas
de inspeção que fazem inspeções a veículos ligeiros e pesados, bem como a motociclos. O grupo
realiza aproximadamente 400.000 inspeções por ano, respeitando elevados padrões de
qualidade, segurança e ética. A Mastertest está especialmente focada na melhoria contínua e
no aumento da eficiência operacional.
Esta recente aquisição reforça o objetivo estratégico da DEKRA de reforçar a sua posição de
liderança no negócio de inspeção técnica de veículos, associando os ativos da MASTERTEST aos
já existentes centros de inspeção de veículos da DEKRA.
"A MASTERTEST é uma excelente adição à nossa atual carteira de negócios em Portugal",
afirmou Nicolas Bouvier, Presidente da DEKRA Automotive. "A aquisição de um grupo maduro,
tal como a Mastertest, permitirá um crescimento mais rápido do nosso negócio de inspeção
técnica de veículos em Portugal", afirmou Sergio Vitorino, Country Manager da DEKRA em
Portugal.

Rui Branquinho, sócio da Inter-Risco e ex-conselheiro da Mastertest, disse: "Nos últimos 10 anos,
a Inter-Risco e o Grupo Nors conseguiram construir o 4º maior player do setor através de um
intensivo processo de fusões e aquisições, e subsequente integração e criação de uma cultura
empresarial sob uma nova marca. Estamos muito orgulhosos do que foi construído, do trabalho
realizado pela equipa de gestão e da parceria com o Grupo NORS.”. "Depois de ter atingido os
principais objetivos definidos há 10 anos para um investimento numa área non-core para o
grupo, agora é hora de desinvestir e estamos muito satisfeitos por entregar o ativo a um grupo
com uma reputação como a que a DEKRA pode oferecer. O negócio permitirá à MASTERTEST
iniciar o seu caminho para o próximo nível de qualidade e excelência", sublinhou Tomás Jervell,
CEO do Grupo NORS.

ACERCA DA DEKRA

A DEKRA inicia a sua atividade na Alemanha em 1925, resultando de uma associação de
empresas. Na época o fenómeno da motorização era recente e a questão da segurança dos
veículos rodoviários constituía uma necessidade crescente. Neste contexto, o industrial Hugo
Stinnes associa-se a vários empresários do sector automóvel, criando a DEKRA com os seguintes
objetivos, os quais permanecem atuais até aos nossos dias:
•
•
•
•
•

Desenvolver os regulamentos da segurança em geral
Promover a segurança técnica e rodoviária para os veículos motorizados
Promover a propriedade de veículos
Desenvolver o transporte motorizado
Suportar e promover a investigação cientifica nestas áreas.

A Dekra, presente em vários Países, presta serviços de inspeção técnica de veículos, teste de
veículos ligeiros e pesados, teste de produtos e instalações industriais, formação profissional e
recrutamento.
Em Portugal, presente desde 1991, a DEKRA registou nos últimos 10 anos um crescimento médio
do volume de negócios de 35%.
Em 2016 a DEKRA tem cerca de 120 colaboradores, registou um volume de negócios de 8,5
milhões de euros e o objectivo para 2020 é atingir um volume de negócios de 25 milhões de
euros.
Em Portugal, a DEKRA inaugurou em 2016 o seu primeiro centro de inspeção de veículos.
Atualmente, a DEKRA tem três centros de inspeção de veículos (Mafra, Mem Martins, Fernão
Ferro), iniciou a construção de dois centros (Amadora e Barreiro) e planeia construir mais dois
centros (Oeiras e Moita).
Com a aquisição da Mastertest, a DEKRA passa a ser um dos principais players do mercado de
inspeção técnica de veículos.
Para obter informações adicionais, visite o site da DEKRA em www.dekra.com

ACERCA DA INTER-RISCO
A Inter-Risco é uma das principais empresas no mercado português de Private Equity, com mais
de 130 milhões de euros de fundos sob gestão. Com foco em investimentos de consolidação
sectorial e expansão no espectro das PME portuguesas, a Inter-Risco detém atualmente uma
carteira de investimentos em 10 setores, representando cerca de 160 milhões de euros em
volume de negócios anual e cerca de 2.000 colaboradores, com um historial de mais de 100
aquisições. A Inter-Risco iniciará o processo de promoção e fund-raising para o seu novo Fundo
no segundo semestre de 2017, com um objetivo de capital angariado de 100 milhões de euros.
Para obter informações adicionais, visite o site da INTER-RISCO em www.inter-risco.pt.

ACERCA DO GRUPO NORS
O Grupo Nors foi constituído há 84 anos. O grupo tem uma vasta gama de empresas e opera em
18 países: Portugal, Espanha, Brasil, Turquia, Angola, Botswana, Namíbia, Tanzânia, Cuba,
México, EUA, Áustria, Republica Checa, Eslováquia, Roménia, Hungria, Croácia e Moçambique.
Tem cerca de 3.749 colaboradores e um volume de negócios superior a 1,4 mil milhões de euros.
Historicamente o Grupo Nors tem sido associado à liderança da distribuição automóvel, mas
hoje o Grupo Nors é uma multinacional que desenvolve as suas atividades em 4 áreas de negócio
principais: Original Equipment Solutions (que inclui vendas e pós-venda de veículos pesados de
mercadorias e passageiros, máquinas para a construção, automóveis, motores marítimos e
industriais e grupos geradores), Integrated Aftermarket Solutions (que inclui as empresas de
pós-venda e importação e distribuição de equipamentos para oficina e peças OEM multimarca),
Recycling Solutions (prestação de soluções e equipamentos de reciclagem: área de reciclagem
de pneus, fabrico de equipamentos de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos e
soluções para armazenamento temporário de resíduos sólidos urbanos) e Safekeeping Solutions
(que cobre serviços de corretagem de seguros e centros de inspeção de veículos).
Para obter informações adicionais, visite o site da Nors em www.nors.com.

