
 
 

 

 

  

 

 
 

 

A MAN Truck & Bus é um dos principais fabricantes de veículos comerciais e fornecedor de soluções de transporte da 

Europa, com receitas de, aproximadamente, 9 mil milhões de euros por ano (2015). O portfólio de produtos inclui 

camiões, autocarros e motores a diesel, bem como serviços relacionados com o transporte de passageiros e merca-

dorias. A MAN Truck & Bus emprega mais de 35,500 pessoas em todo o mundo.  
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MAN Truck & Bus Portugal sob nova gestão 

Dr. Patrick Goetz assumiu funções como Country Manager no 

passado mês de Junho 

 

Desde o dia 14 de Junho que o Dr. Patrick Goetz (42) é o novo Country 

Manager da MAN Truck & Bus Portugal, sucedendo assim a Richard 

Frenz, anteriormente responsável pela organização em Portugal. 

O Dr. Goetz é licenciado em Administração de Empresas pela Universida-

de Católica Portuguesa, e terminou o Mestrado no ISCTE. Iniciou a sua 

carreira na MAN Truck & Bus em 2002, em Portugal, como Controller, ten-

do assumido em 2004 o cargo de Director Financeiro da MAN Truck & Bus 

Portugal. Posteriormente exerceu funções também na MAN Truck & Bus 

Itália, entre 2008 e 2012, e na MAN Truck & Bus Iberia, entre 2012 e 2016. 

O Dr. Patrick Goetz tem nacionalidade alemã, é casado e tem uma filha. 

As capacidades de liderança, experiência e conhecimento da organização 

e do sector do Dr. Patrick Goetz serão certamente ferramentas-chave para 

o desempenho das novas funções e para contribuir para que a MAN Truck 

& Bus Portugal se continue a expandir no mercado português. 
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