
 
 

 

 

  

 

 
 

 

A MAN Truck & Bus é uma das principais empresas da Europa no fabrico de veículos comerciais e no fornecimento de 

soluções de transporte, com uma facturação anual de cerca de 10 mil milhões de euros (2017). O portfólio de produtos 

inclui carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, assim como serviços no âmbito do transporte de 

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

todo o mundo mais de 36.000 colaboradores.    
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Equipa da MAN Truck & Bus Portugal reforçada 

O Eng. Luis Lemos assume funções como novo Director 

Comercial.  

Desde o passado dia 23 de Abril, a MAN Truck & Bus Portugal conta com 

um novo membro na sua equipa, para expandir e potenciar o negócio a nível 

nacional, dando resposta ainda mais rápida aos requisitos dos clientes. 

Com um mestrado em Engenharia Eléctrica e Electrónica do Instituto 

Superior Técnico, o Eng. Luis Lemos (45 anos) é o novo Director Comercial 

da MAN Truck & Bus Portugal. Luis Lemos deu os primeiros passos no 

mundo profissional na área das vendas no sector automóvel. 

Posteriormente, ingressou no sector dos veículos comerciais pesados, no 

qual exerceu diversos cargos de direcção, sempre na área de vendas. 

Por ocasião da sua entrada na empresa, o Eng. Luis Lemos enfatizou a sua 

crença na importância do espírito de equipa para o alcance do sucesso 

profissional, afirmando: “Uma equipa não é grupo de pessoas que trabalha 

junta mas sim um grupo de pessoas onde a confiança impera entre todos. 

O sucesso não é um acidente nem um acaso, é o resultado de muito 

trabalho, perseverança, aprendizagem, estudo, sacrifício e acima de tudo 

gostar do que se faz.” 

Os mais de 20 anos de experiência na área, bem como as competências 

desenvolvidas e conhecimento especializado do mercado de pesados em 

Portugal serão essenciais para o desenvolvimento das novas tarefas do 

Eng. Luis Lemos, e contribuirão para o sucesso e crescimento das vendas 

da MAN Truck & Bus no nosso país. 
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