
 
 

 

 

  

 

 
 

 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 10 mil milhões de euros (2017). 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 AG, e emprega em 

todo o mundo mais de 36.000 colaboradores. 
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MAN Truck & Bus Portugal inicia ano 2019 com 

equipa reforçada 

• Afonso Guimarães sucede a José Cabaça Ramos como 

Director Após-Venda 

• MAN TopUsed é assumido por António Pinheiro, o 

sucessor de Joana Cordeiro 

• Alexander Bross fortalece a equipa financeira como 

Diretor Financeiro  

 

Novo ano, novos desafios e a MAN Truck & Bus Portugal inicia este novo 

ano com uma equipa reforçada nas suas diversas áreas. 

O novo Director Após-Venda, abraçará um projecto desenvolvido até à 

data pelo José Cabaça Ramos, que cessa as suas funções na Empresa. 

Ao longo de quase 20 anos na MAN Truck & Bus Portugal, o excelente 

trabalho desenvolvido, a dedicação, o profissionalismo, companheirismo e 

sentido de responsabilidade demonstrados por José Cabaça Ramos não 

deixaram indiferentes todos os que tiveram o enorme privilégio de trabalhar 

com ele. 

A MAN Truck & Bus Portugal agradece todo o empenho de José Cabaça 

Ramos e dá as boas vindas ao seu sucessor, Afonso Guimarães. 

Com início de funções em Janeiro de 2019, Afonso Guimarães, de 39 

anos, é o novo Director Após-Venda da MAN Truck & Bus Portugal. 

Licenciado em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico, Afonso 

Guimarães possui vastos conhecimentos na área de vendas e após-venda, 

adquiridos ao longo dos 13 anos de experiência na indústria automóvel.  

O novo Director Após-Venda iniciou a sua carreira profissional em 2005 na 

área de vendas ligado ao produto, e desde 2014 que desenvolve a sua 

actividade profissional no ramo do após-venda, tendo coordenado diversos 

projectos em Madrid e Europa de Leste. 

Afonso Guimarães assume este novo capítulo no seu percurso 

profissional, com muita motivação e com a convicção de que todo o 

conhecimento profundo do mercado, a experiência e a polivalência, serão 
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mais-valias que ajudarão a MAN Truck & Bus Portugal, a seguir o seu 

percurso de sucesso e crescimento.  

 

Numa das mais recentes áreas de negócio da MAN Truck & Bus Portugal, 

o MAN TopUsed, ligado à venda de viaturas usadas, também revigorou 

com o António Pinheiro, que até final de 2018 era Responsável de Vendas 

de Viaturas Novas, a assumir a função de Director TopUsed, sucedendo a 

Joana Cordeiro a quem a MAN Truck & Bus Portugal reconhece o mérito 

na superação de todos os desafios, e agradece todo o empenho e 

dedicação demonstrados durante a sua estadia na empresa. 

 

Alexander Bross de 32 anos, vindo de Munique, da sede da MAN Truck & 

Bus AG na Alemanha, e chega a Portugal para assumir o cargo de Diretor 

Financeiro da MAN Truck & Bus Portugal.  

Com formação especializada na área financeira e engenharia mecânica, 

deu os primeiros passos na MAN Truck & Bus AG na sede em Munique no 

ano 2009, mas prontamente abraçou um projecto internacional na sede 

dos Emirados Árabes Unidos durante 5 anos. 

Ao fim de uma década na empresa e com conhecimentos mais 

aprofundados, vem para Portugal para reforçar a equipa financeira, 

devidamente preparado para enfrentar os desafios de um novo ano. 

 

A MAN Truck & Bus Portugal fica assim, fortalecida para enfrentar os 

desafios do futuro e crescer mantendo-se e evidenciando-se, ainda mais, 

como uma marca de referência no sector, proporcionando assim aos 

clientes um serviço de excelência com produtos, que vão de encontro a 

todas as necessidades e expectativas dos clientes. 

Com esta determinação a MAN Truck & Bus Portugal pretende prosseguir 

o seu percurso de sucesso e de crescimento.  

 

 

 

Legenda:  

“MAN Truck & Bus PT 2019”:  

Da esquerda para a direita: Afonso Guimarães, Alexander Bross e António 

Pinheiro. 


