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Grupo Mota-Engil adquire 68 viaturas MAN 

 

O Grupo Mota-Engil assegurou em Fevereiro de 2012 a adjudicação de obras 

em Moçambique e no Malawi, nomeadamente na construção de cerca de 145 

kms de corredor ferroviário de Nacala, entre Moçambique e o Malawi. Esta 

obra de grande dimensão levou à necessidade de aquisição de viaturas com 

características específicas para operar nas exigentes condições de trabalho em 

estaleiro. 

 

A escolha das viaturas recaiu sobre a marca MAN TGS 33.360 6x4 BB-WW. As 

especificações WW (World Wide) adquirem aqui uma importância essencial, 

dada as especificidades dos países onde vão ser utilizadas. 

 

As 68 viaturas foram entregues até ao início do 2º semestre deste ano, sendo 

de esperar que em outubro já estejam ao serviço do cliente, tendo 40 delas 

carroçarias da marca Meiller. 

 

Esta operação foi conduzida em estreita colaboração com a Alemanha, uma 

vez que a Mota-Engil é considerada “International Key Account” e foi 

integralmente financiada pela MAN Finance Portugal, que em conjunto com a 

MAN Portugal mostrou total disponibilidade para este projecto. 

 

A presença de viaturas da marca MAN na frota da Mota Engil já não é de 

agora, tanto em obras desenvolvidas em território nacional como no 

estrangeiro. 

 

“Trata-se de um intenso trabalho de uma equipa comercial que se estende 

também a toda a rede Pós Venda, fruto de uma relação de largos anos 

estabelecida com o cliente. Sabemos da importância desta obra para o Grupo 

Mota-Engil e temos orgulho em nos podermos associar através dos nossos 

camiões”, explica José Alberto Ferreira, o responsável pelas Vendas Especiais 

da MAN Portugal. 

 

1.610 caracteres (incl. espaços) 

 

Para mais informações: 

www.mantruckandbus.com/press 
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Programa de eficiência dos transportes da MAN Truck  & Bus  

As operações de transporte e o trânsito em geral continuam a aumentar nas 

estradas Europeias. Simultaneamente, a redução dos recursos energéticos a 

longo prazo está a tornar a indústria dos transportes cada vez mais 

dispendiosa. Sendo um dos principais fabricantes mundiais de autocarros e 

camiões, a MAN Truck & Bus tem um importante contributo na melhoria 

contínua da eficiência da indústria dos transportes. A MAN oferece um 

abrangente programa de eficiência, com o objectivo de reduzir o custo total de 

propriedade.. A eficiência dos transportes, focada nas áreas da tecnologia, 

serviços, no condutor e nas competências futuras, ajuda a proteger o ambiente 

e representa valor acrescentado para os nossos clientes.  

 

 

 

 
A MAN Truck & Bus AG, com sede em Munique, Alemanha, é a maior empresa do Grupo MAN e líder a nível internacional no 

fornecimento de veículos comerciais eficientes e soluções de transporte inovadoras. No ano fiscal de 2011, a empresa, com cerca 

de 34.000 funcionários, declarou vendas superiores a 77.600 camiões e mais de 5.700 autocarros e chassis de autocarros das 

marcas MAN e NEOPLAN, no valor de 9 mil milhões de euros. 

 

 


