
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, com receitas de, aproximadamen-

te, 14,3 mil milhões de euros em 2014. Como fabricante de camiões, autocarros, motores diesel, turbomáquinas e unidades de transmissão especiais, 

a MAN emprega cerca de 55.900 funcionários. As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados. 
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João Pires - Internacional Transportes Lda aposta 

na MAN para reforçar a sua frota 

A empresa adquiriu 18 veículos EfficientLine 2, com o pacote 

MAN Solutions completo 

 

A João Pires – Internacional Transportes Lda adquiriu recentemente 18 

veículos MAN TGX EfficientLine2. Além dos 18 veículos TGX 18.440, a 

empresa optou ainda pelo inovador pacote MAN Solutions, um conjunto de 

soluções integradas de transportes; deste modo, todos os camiões terão 

incluído o serviço de gestão de frotas MAN TeleMatics® full pack, contrato 

de Manutenção e Reparação e ainda a formação para motoristas MAN 

ProfiDrive®. A João Pires contou ainda com os eficazes serviços de finan-

ciamento da MAN Financial Services. 

Estes 18 veículos entregues, são os primeiros camiões da EfficientLine 2 

vendidos pela MAN em território nacional. 

O MAN TGX EfficientLine 2 cumpre as directivas da norma Euro 6, sendo o 

tractor MAN mais ecológico, e com os menores consumos de combustível. 

A qualidade e fiabilidade do veículo, juntamente com o pacote MAN Soluti-

ons e inovadoras tecnologias como a caixa de velocidades MAN TipMatic 2 

com EficientRoll, TopTorque e FastShift permite alcançar níveis de eficiên-

cia excelentes, e uma clara redução do Custo Total de Propriedade (TCO). 

Assim, a aposta nos camiões MAN vem na sequência do esforço da João 

Pires – Internacional Transportes Lda, no sentido de melhorar continua-

mente a qualidade e eficiência do serviço tendo sempre em conta a pro-

tecção do meio ambiente. 

Fundada em 1987 por João Pires, a empresa tem sede em Vila Nova de 

Cerveira, com filiais em Espanha e França, e é actualmente uma das em-

presas líder no sector dos transportes internacionais de mercadorias, e 

conta com uma frota de 25 veículos MAN. 

Na cerimónia de entrega estiveram presentes entre outros o Sr. João Pi-

res, o Sr. Juan Lopez Dopazo, gerente da TAR Braga, o Sr. Richard Frenz, 

Country Manager da MAN Truck & Bus Portugal e o Engº Paulo Barbosa 

Director Comercial da MAN Truck & Bus Portugal. 
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