
 
 

 

 

  

 

 
 

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 moderniza instalações 
de Aveiro e Viseu para a digitalização e energia 
elétrica. 

 

No seguimento da estratégia de crescimento da MAN Truck & Bus Portugal, 

com a aquisição das instalações MAN nos distritos de Aveiro e Viseu, em 

Março do corrente ano e com o objetivo de oferecer um serviço de 

excelência e aumentar a capacidade de responder com mais rapidez e 

eficácia às necessidades e exigências dos clientes, as instalações MAN 

Truck & Bus Service Aveiro e Viseu foram alvo de uma renovação profunda. 

 

Apesar do ano atípico que se atravessa, a MAN Truck & Bus Portugal 

comprometeu-se com um projeto que acompanha a digitalização atual e 

prepara o futuro, realizando um investimento em materiais e equipamentos 

ambientalmente mais eficientes, preparando todas as infraestruturas para a 

mobilidade elétrica, com o intuito de acompanhar o mercado e o crescimento 

dos negócios. 

 

Toda a reabilitação realizada teve em conta e cumpriu com todas as normas 

ambientais, visando um menor consumo de energia e contribuindo assim 

para salvaguardar os requisitos ambientais e a sustentabilidade do negócio. 

Na MAN damos prioridade à eficiência dos recursos minimizando os 

impactos ambientais das nossas atividades.  

Este foi o concretizar de um projeto para o futuro em Aveiro e Viseu! 
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