
 
 

 

 

  

 

 
 

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. 
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MAN Truck & Bus Portugal reforça a proximidade 
com os clientes e parceiros nos distritos de Aveiro 
e Viseu. 

 

A estratégia de crescimento da MAN em Portugal deu os primeiros passos 

ainda no ano passado com a reorganização da estrutura comercial, em que 

as vendas de veículos novos na zona centro e sul do país passaram a ser 

asseguradas diretamente pela MAN Truck & Bus Portugal. 

 

Com o intuito de desenvolver e reforçar ainda mais a presença da MAN no 

território nacional, realizou-se em Fevereiro a aquisição das instalações do 

concessionário AC MANutenção e Comércio de Veículos, Lda., nos distritos 

de Aveiro e Viseu, que na última década até meados de Fevereiro desem-

penhou um papel fundamental no crescimento da marca nestas zonas, as-

segurando de forma exemplar o cumprimento das necessidades dos clien-

tes. 

 

A aquisição destas oficinas vem reforçar a estratégia de crescimento da 

marca em Portugal, que passará pelo forte investimento na formação, equi-

pamento e soluções de mobilidade e na continuidade das excelentes equi-

pas de trabalho. 

O plano estratégico tem como objetivo principal criar maior proximidade com 

os nossos clientes, e aumentar a capacidade de responder com mais rapi-

dez e eficácia às suas necessidades, oferecendo um serviço de excelência 

que visam tornar a MAN Truck & Bus Portugal numa referência de parceria 

e inovação a nível nacional e internacional. 
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