
 
 

 

 

  

 

 
 

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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5 camiões MAN reforçam frota da SUMA  

Os veículos adquiridos irão efectuar diversos serviços no mu-

nicípio de Vila do Conde. 

 

A SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA, adquiriu recentemente 

5 novos veículos à MAN Truck & Bus Portugal, mais especificamente 2 

TGS 35.360 8x4 BB, equipados com grua hidráulica Palfinger e sistema 

amplirrol da MOFIL, 1 TGS 26.360 6x2/4 BL, equipado com caixa RSU 

18m³ da Nextra / Wellgreen e 2 TGM 15.250 4x2 BL, um com equipamento 

de lavagem de rua da Wellgreen e o outro com varredora da Johnston, 

representada em Portugal pela Wellgreen. 

Esta aquisição por parte da SUMA enquadra-se no âmbito de um concurso 

público lançado pelo município de Vila do Conde, com o intuito de renovar 

a frota de veículos que operam na cidade. 

A Câmara de Vila do Conde optou pelo aluguer operacional destes 

veículos, extremamente específicos, com o objetivo de racionalizar os 

custos operacionais. Nesse sentido, o concurso público lançado, no qual a 

MAN Truck & Bus Portugal apresentou a sua melhor proposta às empresas 

que participaram, previa que o aluguer operacional incluísse também a 

manutenção dos chassis MAN e respectivos equipamentos. 

Os 5 camiões já foram entregues, e encontram-se actualmente a operar e 

diversas áreas de serviços públicos e manutenção em Vila do Conde. 
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