
MAN Truck & Bus Portugal 

Alameda Fernão Lopes 

16 – 9º  

1495-136 Algés 

 

Para esclarecimentos: 

Luis Pereira 

Departamento de Marketing e 
Comunicação 

Tel.  21 420 0320 

luis.pereira@man.eu 

 

 

www.mantruckandbus.pt 

 

 

 

 

 

Algés, 23.04.2013 

 

 

Comunicado de Imprensa 

MAN Truck & Bus Portugal 

 

 
 

 

 

 

MAN entrega autocarros com motor D20 na Madeira 

 

 

No passado dia 16 de Abril, a empresa Sociedade de Automóveis da 

Madeira, Lda optou pela MAN para aumentar a sua frota, anteriormente 

constituída por 96 veículos. A empresa de transporte regular de 

passageiros e turismo, fundada em 1937 na Ilha da Madeira, adquiriu 2 

autocarros MAN equipados com o motor D20 para assegurar um 

transporte eficiente de passageiros na Ilha.  

A SAM já contava anteriormente com cerca de 24 viaturas MAN, sendo 

que foi esta a marca escolhida para dar continuidade ao crescimento 

da frota. 

 

 

 

563 caracteres (incl. espaços) 

 

 

Programa de Eficiência dos Transportes da MAN Truck & Bus  

O volume de transportes e tráfego nas estradas europeias continua a 

aumentar. Simultaneamente, a redução dos recursos energéticos a 

longo prazo está a tornar a indústria dos transportes cada vez mais 

dispendiosa. Sendo um dos principais fabricantes mundiais de 

autocarros e camiões, a MAN Truck & Bus tem um importante 

contributo na melhoria contínua da eficiência da indústria dos 

transportes. A MAN oferece um abrangente programa de eficiência, 

com o objectivo de reduzir o custo total de propriedade. A eficiência dos 

transportes, consolidada nas áreas da tecnologia, serviços, no condutor 

e nas competências futuras, ajuda a proteger o ambiente e representa 

valor acrescentado para os nossos clientes.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia 

relacionada com transportes, com receitas de, aproximadamente, 15,8 mil milhões de euros em 

2012. Como fabricante de camiões, autocarros, motores diesel, turbomáquinas e unidades de 

engrenagem especiais, a MAN emprega cerca de 54.300 funcionários. As áreas de negócio da 

MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados.  

 


