
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 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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Dez anos do MAN Trucker’s World – o clube de mo-

toristas da MAN celebra o seu aniversário 

Desde o seu início, o clube tem vindo a crescer, tendo agora 

cerca de 20,000 membros, e está representado em onze países 

europeus.  

 

Há dez anos atrás, a 15 de Dezembro de 2015, a MAN criou o seu clube 

de motoristas, o MAN Trucker’s World, com o objectivo de estabelecer uma 

comunidade para e com os motoristas, colocando-os e ao seu trabalho no 

centro das atenções. Os motoristas de camiões têm um elevado nível de 

responsabilidade, e o stress e pressão para cumprir prazos fazem parte do 

seu dia-a-dia; há ainda que somar a isto viagens que muitas vezes duram 

vários dias, o que afecta a vida privada dos motoristas. Desde o início, o 

MAN Trucker’s World teve como prioridade assegurar-se que os motoristas 

sentem que o seu árduo trabalho é valorizado. O clube desenvolveu-se de 

forma a tornar-se uma importante comunidade para os motoristas, tanto na 

Alemanha como noutros países. Desde que foi fundado, o clube já atraiu 

cerca de 20,000 membros, com representação em onze países europeus, 

e oferece uma vasta gama de benefícios a todos. Além de oferecer bilhe-

tes gratuitos para eventos e conferências e um espaço especialmente de-

dicado ao clube no evento de corridas de camiões em Nürburgring, o clube 

dá ainda um contributo especial na área da formação profissional, tendo o 

MAN Trucker’s World já providenciado cerca de mil sessões de formação 

gratuita aos seus membros.  

 

Fundo de apoio providencia apoio a motoristas profissionais com 

necessidades 

O clube expressa a sua solidariedade para com os motoristas através do 

estabelecimento próprio do fundo de apoio, a organização sem fins lucrati-

vos Trucker’s World – Fahrer helfen Fahrern e.V. (Motoristas a ajudar mo-

toristas). Com este fundo de apoio, estabelecido em 2007, o clube e os 

seus membros revelam a sua solidariedade para com motoristas profissio-

nais em necessidade, ou familiares que tenham sido directamente afecta-

dos. Juntamente com organizações da indústria, que apoiam este projecto 
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de caridade com campanhas de angariação de fundos, os próprios mem-

bros do clube também ajudam os seus colegas de profissão, contribuindo 

com parte da taxa anual de membro. Como resultado, o fundo de apoio já 

conseguiu contribuir com doações num total de €282,430 desde que foi 

instituído. Pode encontrar toda a informação sobre o MAN Trucker’s World 

e o fundo de apoio em www.man-truckers-world.com e em 

www.fahrerhelfenfahrern.de. 

 

http://www.man-truckers-world.com/
http://www.fahrerhelfenfahrern.de/

