
 
 

 

 

  

 

 
 

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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GNR adquire MAN TGM 18.290 com canhão de 

água para intervenções rápidas 

Projecto do veículo é fruto de uma parceria entre a MAN Truck & 

Bus Portugal e as empresas Jacinto Marques Oliveira, Sucrs, 

Lda e a Micotec, Equipamentos de Defesa e Segurança.  

 

A Guarda Nacional Republicana adquiriu recentemente um veículo MAN 

TGM 18.290, equipado com canhão de água. O veículo, que cumpre a 

norma de emissões Euro 6, vem equipado com sistema de desactivação 

ao ralenti, Tempomat, suspensão pneumática ECAS, sistema de travagem 

electrónico MAN BrakeMatic, sistema de assistência à travagem de emer-

gência (EBA2) e programa electrónico de estabilidade (ESP), entre outras 

funcionalidades que distinguem este camião em termos de segurança, efi-

ciência e funcionalidade. 

O veículo final, equipado com canhão de água, foi carroçado pela Jacinto 

Marques Oliveira, em estreita colaboração com a Micotec, para aplicação 

de todos os equipamentos especiais necessários. A superestrutura do veí-

culo com canhão de água inclui o tanque de água, o compartimento de 

líquidos e de aditivos, o armário de armazenamento e o compartimento 

dianteiro (moto bomba). O canhão e os sistemas funcionais são controla-

dos por um painel de controlo combinado localizado na cabine do motoris-

ta; este sistema permite que o operador estabeleça instantaneamente a 

direcção do alvo, e permite ainda economizar água. 

O camião foi adquirido no âmbito de um concurso público lançado pela 

ESPAP. Na cerimónia de entrega, que teve lugar na Escola da Guarda em 

Queluz no passado dia 28 de Dezembro, estiveram presentes 

representantes dos vários parceiros do projecto e a ministra da 

Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, a qual destacou a 

versatilidade do veículo, afirmando que esta aquisição permite "dotar as 

unidades de intervenção com os meios operacionais para quando for 

necessário". 

 

 

mailto:marketing@pt.man-mn.com

