
 
 

 

 

  

 

 
 

A MAN Truck & Bus é um dos principais fabricantes de veículos comerciais e fornecedor de soluções de transporte da 
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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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Porto avança para as zero emissões 

STCP adquire 173 autocarros à MAN Truck & Bus Portugal para 

a sua frota de autocarros urbanos a gás natural. Os autocarros 

serão entregues entre 2018 e 2020 e esta aquisição coloca a 

MAN em primeiro lugar na quota de mercado de autocarros em 

Portugal. 

 Contrato assinado no Porto para a aquisição de 173 auto-

carros MAN CNG  

 A MAN irá entregar os chassis entre 2018 e 2020, e poste-

riormente a CaetanoBus irá efectuar o carroçamento 

 A parceria estabelecida entre os STCP e a MAN no ano 

2000 é deste modo reforçada  

 

A Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) elegeu a MAN 

como parceira para renovação da sua frota de autocarros, tendo adquirido 

173 autocarros modelo A69. Os autocarros, comprados no âmbito do con-

curso público lançado este ano pela empresa, serão carroçados pela em-

presa nacional de carroçaria CaetanoBus. A entrega das primeiras unida-

des está prevista para 2018, sendo que as últimas unidades serão entre-

gues durante o ano 2020.  

Os chassis cumprem a norma de emissões Euro 6c, e possuem motores a 

gás natural de 6 cilindros, com 12.816 cm³ de cilindrada e 310 CV de po-

tência. Após carroçamento, os autocarros serão utilizados em carreiras 

urbanas diárias na cidade do Porto. Cerca de 70 milhões de passageiros 

por ano utilizam os transportes públicos no Porto, o que corresponde ao 

transporte de quase 200 mil passageiros por dia. 

A escolha da MAN Truck & Bus Portugal deveu-se acima de tudo ao facto 

de a proposta apresentada ser a melhor a nível técnico e a mais vantajosa 

financeiramente para todos os contribuintes portugueses. Além disso, a 

aposta em veículos a gás natural reforça as preocupações ambientais dos 

STCP e a confiança da empresa na MAN Truck & Bus como marca líder no 

que diz respeito às inovações em tecnologias amigas do ambiente, man-

tendo sempre a eficiência e fiabilidade características dos veículos. 
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A assinatura oficial do contrato decorreu no dia 31 de Agosto, nas instala-

ções da CaetanoBus, em Vila Nova de Gaia. Estiveram presentes o Pri-

meiro-Ministro António Costa, o Ministro do Ambiente João Pedro Matos 

Fernandes, José Moreno Delgado, Presidente dos STCP, José Ramos, 

Administrador da CaetanoBus, Heinz-Jurgen Löw, Membro do Conselho 

Executivo de Vendas, Marketing e Serviço da MAN Truck & Bus AG e a 

Direcção da MAN Truck & Bus Portugal. 

“Estamos obviamente muito satisfeitos com esta aquisição de 173 autocar-

ros pelos STCP. A parceria entre a empresa e a MAN Truck & Bus Portu-

gal teve início no ano 2000, e pretendemos continuar a trabalhar para ga-

rantir a confiança e satisfação dos STCP com a qualidade dos veículos e 

serviços MAN”, afirmou Heinz-Jurgen Löw durante a cerimónia. 

 

 

Legendas: 

 

MAQ29526_pr 

Autocarros da frota dos STCP. 

 

MAQ29562_pr 

Autocarro STCP. 

 

MAQ29695_pr 

Heinz-Jurgen Löw (Membro do Conselho Executivo Vendas, Marketing e Serviço na MAN Truck 
& Bus AG) a discursar na cerimónia de assinatura do contrato.  

 

MAQ29867_pr 

Heinz-Jurgen Löw (Membro do Conselho Executivo Vendas, Marketing e Serviço na MAN Truck 
& Bus AG), Prof. Jorge Moreno Delgado (Presidente dos STCP), Eng. José Ramos (Presidente 
da CaetanoBus) e António Costa (Primeiro Ministro de Portugal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


