
 
 

 

 

  

 

 
 

 

A MAN Truck & Bus é um dos principais fabricantes de veículos comerciais e fornecedor de soluções de transporte da 

Europa, com receitas de, aproximadamente, 9 mil milhões de euros por ano (2016). O portfólio de produtos inclui 

carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, bem como serviços relacionados com o transporte de 

passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus GmbH e emprega mais 

de 35.000 colaboradores em todo o mundo. 
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Lisboa, 12 de Junho de 2017 
 Grande encomenda: autocarros MAN em Riade pela 

primeira vez  

A SAPTCO e a RATP Dev encomendaram 242 autocarros urbanos 

à MAN Truck & Bus para novos trajectos na capital da Arábia 

Saudita.  

 

 Contrato assinado para encomenda de 242 MAN Lion’s 

City M para expansão da rede de transportes públicos em 

Riade  

 Entrega dos veículos planeada para 2018 

 Exterior e interior especialmente desenhados de acordo 

com os requisites do cliente 

 

Na Conferência Global de Transportes Públicos da UITP deste ano, o 

operador de autocarros da Arábia Saudita SAPTCO (Saudi Public Transport 

Company) e a empresa de transportes públicos francesa RATP Dev (Régie 

Autonome des Transports Parisiens) assinaram um contrato para a aquisição 

de 242 autocarros urbanos MAN Lion’s City M. A entrega está agendada para 

2018 e 2019, e estes serão os primeiros autocarros MAN nas estradas de 

Riade, capital da Arábia Saudita. A MAN Truck & Bus é o parceiro oficial na 

Arábia Saudita, e o importador Haji Husein Alireza & Co. Ltd. (HHA) vai gerir 

a entrega dos autocarros e trabalhar com o cliente para assegurar que os 

mais elevados critérios de qualidade e segurança são cumpridos 

A SAPTCO e a RATP Dev têm trabalhado em conjunto como consórcio 

Public Transport Company (PTC) desde 2014 e são responsáveis pela 

construção de uma rede de transportes públicos na Arábia Saudita de raiz. 

A empresa sedeada em Paris, RATP Dev, é responsável pelas operações, 

ao passo que a SAPTCO vai gerir a frota. No total, as empresas planeiam 

criar até 100 novas rotas com 1,000 veículos. 
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Os autocarros MAN Lion's City M foram criados para tornar as viagens 

agradáveis e eficientes ao mesmo tempo. Os 242 autocarros urbanos de piso 

rebaixado terão 10.5 metros de comprimento, e incluem motores de 290 CV 

(213 kW). Para cumprir os exigentes requisitos na área do transporte em 

Riade, os autocarros oferecem um espaço generoso, com 29 lugares 

sentados com muito espaço para as pernas, janelas escurecidas e ar 

condicionado de elevada performance. Tal como o interior, o exterior também 

foi especialmente projectado para corresponder às necessidades do cliente, 

incluindo assim a criação de um identidade homogénea para a nova rede de 

transportes públicos. 

“Estamos entusiasmados por poder contribuir para o sector dos transportes 

saudita com os nossos autocarros topo de gama MAN Lion’s City, que irão 

ligar as pessoas e as cidades”, indica Franz von Redwitz, Director Geral da 

MAN Truck & Bus Médio Oriente. “Acreditamos que conseguiremos que esta 

parceria alcance ainda mais sucesso nos próximos anos.” 

 

Legendas: 
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Assinatura de grande encomenda à MAN: Elisabeth Borne, Directora 

executive da RATP antes de se tornar Ministra dos Transportes em França, 

em Maio de 2017, Eng. Khalid Alhogail, Director Geral e Executivo da Saudi 

Public Transport Company (SAPTCO), e Rudi Kuchta, Responsável pelas 

Vendas de Autocarros na MAN Truck & Bus (da esquerda para a direita). 
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Os 242 MAN Lion’s City M especialmente desenhados serão utilizados na 

rede de transportes públicos de Riade a partir de 2018. 

 


