
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 cami-

ões, autocarros e motores a diesel, bem como serviços relacionados com o transporte de passageiros e mercadorias. 

A MAN Truck & Bus emprega mais de 35,500 pessoas em todo o mundo.  
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MAN Truck & Bus inaugura instalações renovadas 

no Porto 

A festa de inauguração realizou-se no dia 21 em Perafita, e con-

tou com a presença de diversos clientes e colaboradores da 

MAN Truck & Bus 

 

A MAN Truck & Bus Portugal renovou e ampliou as suas instalações no 

Porto a pensar na melhoria das condições oferecidas aos clientes, facilita-

ção dos trabalhos de oficina e no conforto dos colaboradores. 

A festa de inauguração teve lugar no passado dia 21 de Maio (sábado), e 

contou com a presença de mais de duas centenas de convidados, entre os 

quais vários clientes, parceiros de negócios e os colaboradores da MAN 

Truck & Bus e respectivas famílias. 

Para a oficialização de abertura das novas instalações foi realizada a tradi-

cional cerimónia do corte da fita, que teve a ajuda de alguns representantes 

da MAN Truck & Bus Portugal, dos concessionários MAN de Portugal, par-

ceiros de negócio e de representantes dos clientes. 

Nesta celebração ao estilo alemão, país de origem da MAN Truck & Bus, 

não faltaram as típicas salsichas alemãs, pão pretzel e apfelstrudel, bem 

como a inevitável cerveja Weissbeer. 

Além do convívio, os clientes puderam conhecer as novas instalações, com 

sala de espera de clientes renovada, uma oficina maior e novos escritórios, 

e ainda ver diversos modelos de veículos de mercadorias e passageiros da 

marca em exposição. 

Em destaque encontrava-se o mais recente MAN TGX EfficientLine 2, em 

versões 440 CV e 480 CV, com a mais inovadora tecnologia e sistemas de 

segurança ainda mais eficazes para uma maior eficiência, um MAN TGM e 

TGL, um chassi de autocarro EfficientLine, e ainda vários autocarros com 

chassi MAN e carroçarias nacionais, nomeadamente um MAN Irizar I6, um 

MAN Atomic Midi3 e um MAN Atomic MK8. 
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