
Transportes JLS recebe 11 MAN

NOVEMBRO
2011

Desde 1998 que esta conhecida empresa de transportes desempenha com sucesso e paixão a sua 
actividade. 

Actualmente com 19 viaturas na sua frota, 8 das quais MAN, com rotas definidas entre França, 
Suíça e Inglaterra, e com consumos médios de 34 litros, para cargas aproximadamente de 24 ton. 

O Sr. Valdemar, proprietário da empresa, optou pela aquisição de mais duas MAN TGX 18.480 4x2 
BLS, Cabine XLX de caixa automática, por vários factores, entre eles, a eficácia da equipa 
ACMAN na capacidade de resposta no após-venda, a qualidade do nosso produto, a segurança e 
conforto, também foram factores de peso na decisão do Sr. Valdemar.
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A empresa de Transportes JLS, com sede em Viseu, 
constituída na década de 90, pelo Sr. Sousa, e com uma 
gestão rigorosa do seu filho Dr. Nelson Sousa, é mais 
um caso de sucesso nas empresas de transportes, com 
um volume de negócios em franco crescimento, 
graças à garra, espírito empreendedor e inovador de 
quem tem uma visão claramente ímpar e estratégia 
apurada ao mais ínfimo pormenor, analisando 
estruturalmente cada passo, cada escolha, cada aposta, 
de forma a estar sempre na vanguarda, é este o “miolo” 
de quem gere uma empresa desta dimensão e a quem 
se deve o mérito por continuarem ao longo destes anos 
a terem o sucesso que todos nós conhecemos. 

Esta conquista do mercado nacional e internacional, 
deve-se essencialmente a uma gestão estratégica e 
operacional, eficaz e eficiente reflectida numa boa 
política de gestão de recursos, à formação contínua, na 
aposta em excelentes profissionais, em estudos 
exaustivos de mercado e, sobretudo, na escolha da 
frota, pois é sobre rodas que tudo gira nesta empresa. 

 Com uma frota que conta já com cerca de 250 
viaturas, adquiriu recentemente 11 unidades MAN, 
à empresa ACMAN.

A razão pela escolha dos tractores MAN TGX 18.480 
4x2 BLS, Euro5, todos eles de caixa automática, foi 
baseada num estudo de mercado exaustivo, valorizado 
essencialmente pela mensagem de quem conhece o 
produto, pelas revistas da especialidade, pelo boca a 
boca e pela acção desenvolvida pelo Grupo ACXXI. 

“ACMAN on the road” que colocava conjuntos de 
viaturas à disposição do cliente, de forma a que este 
próprio pudesse avaliar o nosso produto. 
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