
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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

com receitas de, aproximadamente, 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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Elisabete Jacinto sobe de novo ao pódio com o 

MAN TGS na Africa Eco Race 

Equipa portuguesa termina em 3º lugar na categoria T4 

 

Terminou ontem a 7ª edição da Africa Eco Race, com um final de sucesso 

para a portuguesa Elisabete Jacinto com a sua equipa no MAN TGS, que 

conseguiram a 3ª posição dos T4 e o 14º lugar da tabela conjunta 

auto/camião. Este é o quinto pódio conquistado por Elisabete, em sete 

participações na competição. 

A piloto portuguesa faz um balanço positivo do que considerou “um dos 

mais duros” ralis que alguma vez fez: “Estamos muito contentes por chegar 

ao fim em terceiro lugar entre os camiões e na 14ª posição da geral. Aliás, 

estou tão contente como se tivesse ganho a prova. Tivemos vários 

problemas ao longo de toda a prova, mas é forma como lidamos com as 

adversidades que dita o nosso lugar na classificação final. A equipa 

ganhou um novo alento nesta corrida e estamos todos de parabéns”. 

A edição de 2016 desta prova, composta por 12 etapas, ao longo de cerca 

de 6.000 quilómetros foi considerada especialmente exigente, em 

particular com a entrada na Mauritânia. Contudo, a equipa portuguesa 

manteve um ritmo consistente ao longo da prova, ultrapassando todos os 

obstáculos, mesmo em terrenos mais adversos, com o seu MAN TGS. 
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