
 
 

 

 

  

 

 
 

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 posição de 
liderança do Mercado em Autocarros 

51,5% é o resultado da quota de mercado que a MAN atingiu no 

final de 2020, reforçando a posição de liderança em Portugal no 

ano mais desafiante de sempre.  

 

A MAN Truck & Bus Portugal conquistou 51,5% de quota de autocarros, num 

mercado de 299 unidades vendidas a nível nacional. 

2020 foi um ano marcado por grandes desafios mas a MAN Truck & Bus 

Portugal conseguiu reforçar a posição de liderança, conquistada pelo 

terceiro ano consecutivo!  

Um feito notável, considerando as dificuldades de um ano marcado por uma 

crise sanitária e um mercado cada vez mais competitivo, cujo resultado 

premeia o profissionalismo, empenho e eficiência de uma equipa 

especializada dedicada a este sector e que mantem ao longo das últimas 

duas décadas uma excelente relação de proximidade com os clientes, não 

só na venda mas também através do competente e qualificado serviço de 

após-venda. 

 

Estes sólidos alicerces, aliados à capacidade de corresponder às exigências 

de eficácia económica, ao máximo conforto e segurança e preocupações 

ecológicas, asseguradas pelas tecnologias de propulsão inovadoras, como 

o Diesel, GNC, Híbrida e Elétrica.e à vasta oferta de soluções de serviços 

MAN, como serviços digitais, financeiros e formação de motoristas, tornam 

a MAN na aposta certa dos principais operadores ao longo dos últimos vinte 

anos, que reforçam a confiança com a renovação das suas frotas de Norte 

a Sul do país, para ir ao encontro das exigências ambientais e de 

descarbonização. 

 

A chave para o sucesso é a confiança dos clientes na fiabilidade dos 

produtos MAN, sinónimos de eficiência e inovação. 

Fatores que fazem a MAN Truck & Bus Portugal destacar-se como líder e 

assegurar uma posição dominante no mercado, fortalecendo a imagem e 

notoriedade da marca. 
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