
 
 

 

 

  

 

 
 

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 (2016). O portfólio de produtos inclui 

carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, bem como serviços relacionados com o transporte de 

passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus GmbH e emprega 

mais de 35.000 colaboradores em todo o mundo. 
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MAN Truck & Bus Portugal começa o ano com no-

vo Country Manager 

David Carlos vai assumir a liderança da marca em Portugal 

Com início de funções a 3 de Janeiro de 2018, David Carlos, de 40 anos, é 

o novo Country Manager da MAN Truck & Bus Portugal. 

Licenciado em Engenharia Industrial pela Universidade Lusófona de Hu-

manidades e Tecnologias, David Carlos possui também vastos conheci-

mentos na área de vendas e marketing, adquiridos através de diversas 

formações especializadas ao longo dos anos 

O novo Country Manager iniciou a sua carreira numa empresa ligada à 

área das máquinas e equipamentos, e desde 2006 desenvolve a sua acti-

vidade profissional no ramo dos transportes, tendo assumido diversos car-

gos de direcção nas empresas por onde passou. 

No início deste novo capítulo no seu percurso profissional, David Carlos 

comprometeu-se a “fortalecer o espírito de equipa e a presença da marca 

no mercado nacional dos veículos comerciais”. 

O conhecimento profundo do mercado de pesados em Portugal, a experi-

ência e a polivalência serão com certeza mais-valias que David Carlos traz 

para a MAN Truck & Bus Portugal, e que permitirão que guie a empresa 

para o sucesso e crescimento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marketing@pt.man-mn.com

