
 
 

 

 

  

 

 
 

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 11 mil milhões de euros (2018). 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 TRATON SE, e emprega em todo o mundo mais 

de 36.000 colaboradores. 

MAN Truck & Bus Portugal 

Rua Quinta das Cotovias, Nº 2 

Edifício MAN Truck & Bus Portugal, 

2º andar 

2615-365 Alverca do Ribatejo 

 

Responsável Marketing 

Luis Pereira 

 

 

Tel.: +351 21 420 0343 

Email: marketing@pt.man-mn.com 

http://www.truck.man.eu/pt/pt/mund

o-man/man-em-portugal/imprensa-

e-media/press_overview.jsp 

 

Lisboa, 29 de Setembro de 2020 
 
 
 

Página 1/2 Página 1/2 

Grupo Tavares confia na MAN para o sucesso! 

Grupo adquiriu 16 viaturas MAN com o objetivo de fornecer as 

melhores soluções aos desafios apresentados pelo mercado. 

 

O Grupo Tavares nasceu nos anos 80, com uma atitude inovadora e 

dinâmica. Atualmente trata-se de um Grupo de Empresas com um 

crescimento sustentado, que tem demonstrado a sua forte capacidade de 

resposta às exigências do mercado. 

A Administração segue uma estratégia de valorização individual das suas 

Empresas, em torno de um dos objetivo do Grupo Tavares, que é reforçar 

uma posição forte junto aos seus atuais clientes, como parceiro no 

fornecimento de serviços especializados complementares, para o mercado 

da Construção Civil e Indústria. 

 

Com sede em Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, o Grupo Tavares 

pretende estar em constante desenvolvimento de novos produtos e serviços 

com o objetivo de fornecer as melhores soluções aos desafios apresentados 

pelo mercado. Contando com profissionais altamente qualificados e de 

grande abrangência técnica.  

 

O Grupo Tavares divide-se em cinco empresas:  

▪ a ABTF Betão – criada em 2005, que se dedica à produção e 

distribuição de betão pronto;  

▪ a Soltav – criada em 2008, que desenvolve serviços especializados nas 

áreas da construção e demolição;  

▪ a M Milenares foi criada inicialmente para produzir e fornecer agregados 

naturais para o sector industrial. Entretanto, estrategicamente, a 

Administração desenvolveu uma nova área de negócio, relacionada com 

a gestão de resíduos provenientes da indústria cerâmica e do setor de 

construção e demolição;  

▪ a TransTDF – criada em 2011 assegura e coordena serviços de logística 

com rotas em Portugal e na Europa;  

▪ BigMat Masotav – um espaço comercial, que oferece uma alargada 

gama de produtos e soluções para a construção. 
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Assumindo todos os sectores a que se dedica, o Grupo Tavares pretende 

reduzir ainda mais o impacto ambiental das suas operações através da 

modernização da sua frota. Para além da eficiência, fiabilidade e tecnologias 

inovadoras a que já se habituou, o Grupo Tavares confiou mais uma vez na 

MAN devido às diversas soluções que disponibiliza e pela proximidade ao 

cliente. 

 

Consolidando e reforçando a parceria de negócios existente, o Grupo 

Tavares adquiriu 16 viaturas que integram agora a sua frota. 

 

Para a área de negócio que se dedica ao betão, o modelo de eleição 

escolhido pelo Grupo Tavares foi o MAN TGS 8x4 35.400, adquirindo 10 

betoneiras. 

O modelo TGS é o especialista da MAN para missões de transporte de betão 

mais exigentes, com um dos chassis de camião betoneira mais leves do 

mercado, bem como um chassi de série, com preparação para bombas, o 

sucesso é garantido. O veículo reúne uma carga útil inigualável, motor 

potente e é o tipo de camião que investe toda a sua força nos desafios com 

que se depara, garantindo a eficiência e fiabilidade a que a MAN se propõe.  

 

Para a logística nacional e internacional o Grupo Tavares optou por 6 

viaturas MAN TopUsed, confiantes de que são veículos comerciais de 

excelente qualidade. O MAN TopUsed disponibiliza não apenas veículos de 

primeira classe com real valor acrescentado, o que garante uma ótima 

relação custo-benefício. 

 

Os veículos adquiridos cumprem as diretivas da norma Euro 6D e foram 

personalizados para as funções específicas do sector em que atuam.  

 

O reforço da frota vem no seguimento da estratégia de crescimento do 

grupo, que acredita na melhoria contínua da sua organização para alcançar 

a excelência. Querendo continuar a fornecer as melhores e mais inovadoras 

soluções aos seus clientes e parceiros de forma a contribuir para o 

desenvolvimento da região. 

 

Reforçando a confiança na MAN, o Grupo Tavares ruma ao sucesso! 

 


