
 
 

 

 

  

 

 
 

 

O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, 

com receitas de, aproximadamente, 14,3 mil milhões de euros em 2014. Como fabricante de camiões, autocarros, 

motores diesel, turbomáquinas e unidades de transmissão especiais, a MAN emprega cerca de 55.900 funcionários. 

As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados. 

MAN Truck & Bus Portugal 

Edifício MAN Truck & Bus Portugal, 

2º andar 

Quinta das Cotovias 

2615-365 Alverca do Ribatejo 

 

Responsável Marketing 

Luis Pereira 

 

 

Tel.: +351 21 420 0343 

Email: marketing@pt.man-mn.com 

http://www.entry.man.eu/pt/pt/impre

nsa-e-media/man-truck-e-

bus/press_overview_mtb.jsp 

 

Lisboa, 1 de Março de 2016 
 
 

Página 1/2 

 

Vencedor: MAN Lion’s Intercity arrecada o iF Gold 

Award 2016 

O mais recente membro da família de autocarros MAN ganhou o 

cobiçado prémio iF International Forum Design na categoria 

“Automóveis/Veículos/Bicicletas”. 

 

Os vencedores foram oficialmente anunciados e receberam os prémios na 

iF Design Award Night, no BMW World em Munique a 26 de Fevereiro, no 

evento no qual estiveram presentes cerca de 2,000 convidados. Nesta ce-

rimónia o MAN Lion’s Intercity recebeu o iF Gold Award 2016, tornando-se 

um dos 75 vencedores da medalha de ouro entre um total de 5,295 candi-

daturas submetidas. Na categoria “Automóveis/Veículos/Bicicletas”, o MAN 

Lion’s Intercity venceu concorrentes como carros desportivos e motas, fa-

bricados por marcas de renome. 

“Este autocarro de longo curso feito pela MAN demonstra como tarefas 

básicas de design podem ser solucionadas de forma inovadora. O autocar-

ro impressionou o painel de jurados com o seu design intemporal, linhas 

definidas e proporções perfeitamente equilibradas. Todos os detalhes fo-

ram implementados sem falhas, com o interior a combinar com o exterior e 

vice-versa, as janelas e portas estão atractivamente integradas, e o es-

quema de cores, materiais e superfícies estão perfeitamente concebidos. 

Todos estes factores tornam o autocarro um veículo moderno que conven-

ce por inteiro”, afirmou o painel de jurados, composto por 58 especialistas 

em design, ao justificar a sua decisão. 

Os critérios para a atribuição do prémio, que é entregue anualmente desde 

1953, incluem a aparência exterior e formato dos produtos, bem como o 

grau de inovação, ergonomia e funcionalidade, aliados a aspectos ambien-

tais. 

Stephan Schönherr, vice-presidente da Omnibus Design da MAN disse: 

“Estamos muito contentes com este prémio, que é um selo de qualidade de 

bom design reconhecido internacionalmente. É um grande sucesso que até 

agora estava reservado para o nosso segmento de produtos de luxo e 

premium.” O prémio prova que os produtos de série da MAN são reconhe-

cidos nos círculos do design pela sua elevada qualidade e design holístico, 
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e definem elevados padrões de qualidade e funcionalidade, segundo 

Schönherr. 

O MAN Lion’s Intercity foi apresentado pela primeira vez ao público na feira 

internacional de autocarros Busworld, em Kortrijk na Bélgica, no final de 

2015, e combina conforto de primeira classe com elevados níveis de funci-

onalidade e segurança, com a melhor qualidade MAN. Este veículo não 

define apenas padrões com o seu impressionante design optimizado e 

aerodinâmico e excelentes características de condução, mas destaca-se 

também pelo seu eficiente consumo de combustível e baixo custo total de 

propriedade. 

Após ter recebido prémios como o “Red Dot Design Award”, o “iF Design 

Award” e o “German Design Award”, o “iF Gold Award 2016” é o 13º pré-

mio de design arrecadado pela MAN, e que vem reforçar o sucesso dos 

veículos MAN e NEOPLAN nas áreas do design e estética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephan Schönherr, Holger Koos, Moritz Menacher, Achim Burmeister, 

Veronika Reiter e Michael Streicher (da esquerda para a direita) 


