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Veículos MAN fundamentais para o bom desempenho dos  

bombeiros 

 

Desde sempre que MAN tem visto as suas viaturas ass ociadas às 

diversas corporações de bombeiros de todo o país. D e uma forma mais 

consolidada espera-se que essa presença seja ainda mais visível, 

prevendo-se que mais de 50 viaturas venham a ser en tregues no decurso 

deste ano. 

 

Desde há 2 anos que a MAN Portugal promove o contacto e divulgação dos 

seus produtos junto das corporações de bombeiros, inicialmente através de um 

mailing e posteriormente por uma abordagem directa. A presença na 

SECUREX 2011 em parceria com um carroçador líder foi também uma 

abordagem importante nessa divulgação. 

 

”A nossa estratégia foi de proporcionar aos transformadores mais significativos 

do mercado a oportunidade de poderem apresentar sob a forma de viatura de 

demonstração um produto acabado, incorporando de origem um grande 

número de soluções técnicas importantes para estes profissionais”, explicou-

nos José Alberto Ferreira, responsável de Vendas Especiais da MAN Portugal. 

 

Jacinto Marques de Oliveira, Lda, com quem a MAN tem uma relação 

comercial há largos anos e mais recentemente também com a empresa Luís 

Figueiredo, Lda, são dois dos transformadores que têm aproveitado as diversas 

vantagens que as viaturas MAN proporcionam para este tipo de utilização. 

  

“As nossas viaturas da gama TGM cumprem as normas Euro 5 sem a 

necessidade de aditivo ad-blue, o que representa uma liberdade de 

movimentos muito importante para quem opera por vezes dias seguidos com 

dificuldades de abastecimento. Também dentro da nossa gama, conseguimos 

apresentar soluções adequadas às diversas tipologias de viatura, nas 

configurações mais favoráveis, por exemplo ao nível do tipo de chassis ou 

configuração de cabina”, continua José Alberto Ferreira. 

 

A MAN apresenta propostas de viaturas em cabine dupla de origem que em 

outras marcas têm de ser adaptadas, por não virem de fábrica com essa 

característica. Para quem tem de fazer o trabalho de transformação, esta 
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adaptação é sem sombra de dúvida uma mais-valia que se reflecte no número 

de horas de trabalho por viatura.  

 

A aquisição destas viaturas é financiada pelo QREN, que comparticipa em 

cerca de 70% do valor total do equipamento, ficando as corporações apenas 

com a responsabilidade de suportarem o restante.  

 

Também ao nível da pós-venda tem sido desenvolvido um trabalho de 

fidelização. Após a transformação as viaturas são sempre preparadas para 

entrega em instalações da MAN, conforme protocolo da marca em todas as 

outras tipologias de viatura. 

 

Uma pequena curiosidade não pode deixar de ser mencionada, é o facto de 

que a primeira viatura entregue desde que se iniciou este projecto foi à 

Corporação dos Bombeiros Voluntários de Fátima, o que leva a que dentro da 

MAN este seja considerado um projecto “abençoado”. 

 

 

2.808 caracteres (incl. espaços) 

 

 
Com sede em Munique, Alemanha, a MAN Truck & Bus AG é a maior empresa do Grupo MAN e uma das líderes no fornecimento 

internacional 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 nove mil milhões de euros. 

 

 


