
 
 
 

 

  
 

 
 

 
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 faturação anual de cerca de 11 mil milhões de euros (2021). O portefólio 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 34.000 colaboradores.  
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No Dia Internacional da Mulher a MAN cria as Bolsas 
de Estudo WoMAN, que cobrem 80% dos custos da 
carta de condução de pesados. 
 
A MAN Truck & Bus Portugal quer ir além da simples celebração do Dia 
Internacional da Mulher e para diversificar um sector maioritariamente 
masculino, a MAN pretende ajudar as mulheres a tornarem-se motoris-
tas profissionais e assim colmatar a escassa presença feminina ao vo-
lante de veículos pesados. 
 
A iniciativa da MAN Truck & Bus Portugal ao criar duas Bolsas de Estudo 
WoMAN no dia 8 de março, pretende acima de tudo libertar esta profissão, 
tradicionalmente dominada pelos homens, dos preconceitos e dar o primeiro 
passo para apoiar as mulheres a entrarem neste mundo e a tornar mais 
acessível uma carreira neste sector. 

A MAN Truck & Bus Portugal criou o programa Bolsas de Estudo WoMAN 
para promover as mulheres ao volante no sector dos transportes profissio-
nais. Para além da já generalizada falta de motoristas profissionais em Por-
tugal, apesar do facto de 90% das mercadorias se movimentarem por via 
terrestre, existe também um problema de diversidade. De acordo com a 
União Europeia, as mulheres representam apenas 14% do transporte rodo-
viário. 

Para inverter esta situação, a MAN desenvolveu um projeto cujo foco princi-
pal é promover a formação das mulheres como motoristas profissionais atra-
vés de bolsas de estudo. 

Em concreto, este programa envolve uma ajuda financeira para obter a carta 
de condução para veículos pesados, quer o C para os camiões rígidos ou o 
E para os camiões articulados, e o Certificado de Aptidão de Motorista Pro-
fissional para o transporte de mercadorias. As Bolsas de Estudo WoMAN 
irão cobrir 80% dos custos inerentes à formação de condução e as inscri-
ções estão abertas https://www.man.eu/pt/pt/sobre-nos/empresa/bolsas-de-
estudo-woman/bolsas-de-estudo-woman.html. 
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E, como é habitual no mundo académico, estas bolsas dependem do mérito 
e desempenho da candidata, pelo que estão condicionadas à aprovação nas 
várias fases de seleção. 

No entanto, a MAN Truck & Bus Portugal não quer limitar-se apenas a cobrir 
parte dos custos, mas também irá acompanhar regularmente as potenciais 
motoristas ao longo do processo de forma a prestar todo o apoio na prepa-
ração para as provas teóricas e práticas. 

Mais e melhores condutoras 

Com as Bolsas de Estudo WoMAN, a MAN Truck & Bus Portugal não pro-
cura apenas atribuir mais cartas de condução a mulheres, mas também aju-
dar a tornarem-se melhores condutoras depois de obterem as respectivas 
licenças. E num contexto em que o sector dos transportes profissionais está 
a crescer em termos de sustentabilidade, a eficiência dos camiões é tão im-
portante como a eficiência da condução. 

Por esta razão, a MAN também proporcionará às mulheres motoristas uma 
formação específica em MAN ProfiDrive que lhes permitirá, uma vez obtido 
o seu CAM, desenvolver as competências necessárias para tirar o máximo 
partido de um MAN TGX de última geração em condições reais de funciona-
mento, otimizando o consumo de combustível e, consequentemente, pou-
pando emissões, sem esquecer a segurança rodoviária. 

 

Diversidade: MAN e WoMAN 

Para a MAN, não há apenas falta de representação e diversidade no trans-
porte profissional, mas também falta de visibilidade. Para chamar a atenção 
do público para esta questão social, a MAN converteu alguns dos seus veí-
culos tradicionais MAN em WOMAN na grelha frontal - um dos pontos de 
maior impacto visual. 

Assim, a WOMAN começou gradualmente a aparecer não só em camiões, 
mas também em autocarros, tais como o autocarro do Bayern Munich, uma 
das maiores equipas de futebol da Alemanha e da Europa. 

É também visível em algumas unidades do camião TGX da MAN, um dos 
modelos mais recentes no mercado, um dos mais eficientes e que também 
recebeu o título de "Camião Internacional do Ano 2021", combinando assim 
diversidade, sustentabilidade e inovação. 
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Assim, o Dia Internacional da Mulher é na MAN Truck & Bus Portugal uma 
oportunidade para lembrar a importância da luta pela igualdade de género e 
para promover a consciencialização sobre os desafios enfrentados pelas 
mulheres em todo o mundo. É um momento para celebrar as conquistas das 
mulheres e para refletir sobre o que ainda precisa ser feito para alcançar a 
igualdade de direitos e oportunidades para todas as mulheres. 
 
  


