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Comunicado à imprensa 

16 de março, 2020 

 
 
Palmela - A Volkswagen Autoeuropa tem vindo a implementar desde 28 de 
fevereiro diversas medidas de prevenção relacionadas com o risco de propagação 
da COVID-19, entre as quais: 
 
 

− Cancelamento de todas as visitas à fábrica e acesso restrito a reuniões com 
entidades externas 

 
− Proibição de viagens a países de risco, e restrição de viagens a qualquer outro 

destino em Portugal e no estrangeiro 
 

− Medição da temperatura de todos os condutores de transporte de peças e 
veículos à entrada da fábrica 

 
− Utilização de ar fresco nos sistemas de ar condicionado em toda a fábrica, 

evitando a recirculação interna de ar 
 

− Eliminação de todos os secadores de mãos e substituição por dispensadores 
com toalhas de papel em todas as instalações sanitárias 

 
− Limpeza adicional de todos os balneários, corrimãos e puxadores de portas, e 

abertura de todas as portas de acesso aos edifícios 
 

− Limpeza adicional de todos os autocarros das rotas de transporte de 
colaboradores 
 

− Medidas adicionais de limpeza no refeitório, eliminação dos self-services e 
colocação dos talheres em bolsas de papel 
 

− Instalação de dispensadores de desinfetante em todos os pontos necessários 
 

− Campanha de comunicação sobre instruções a seguir na higiene pessoal, 
comportamentos esperados e medidas de prevenção na fábrica 
 

− Consulta de acompanhamento a todos os colaboradores em viagem, tanto de 
natureza profissional como pessoal, ou com suspeita de sintomas da COVID-
19 

 
Estas medidas foram implementadas no seguimento das recomendações da 
Volkswagen, das autoridades nacionais e internacionais, ou por iniciativa própria da 
Volkswagen Autoeuropa. 
 
Até ao dia 13 de março, foram colocados em quarentena preventiva 7 colaboradores, 
por terem regressado de países de risco, não apresentando qualquer sintoma da 
COVID-19. 

Contacto de imprensa 
João Delgado 
Responsável de Comunicação e 
Relações Governamentais 
Tel: +351 21 211 2552 
joao.delgado@volkswagen.pt 
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Comunicado à imprensa 

 
Após a decisão de fecho de todos os estabelecimentos de ensino tomada pelas 
autoridades nacionais no dia 12 de março, a Volkswagen Autoeuropa reuniu com a 
Comissão de Trabalhadores e acordou-se a utilização da ferramenta de flexibilidade – 
down days – para permitir a assistência à família sem perda de retribuição.  
 
Perante a previsão de ausências a partir do dia 16 de março, decidiu-se ainda reduzir a 
produção diária de 890 para 744 unidades, contribuindo para ajustar a fábrica às 
condições exigidas pelas autoridades nacionais. 
 
Ambas decisões foram comunicadas a todos os colaboradores durante o dia 13 de 
março. 
 
Com o desenrolar da situação durante o fim de semana, e à medida que novos dados 
iam sendo conhecidos, que surgiam novas decisões a nível nacional e internacional, e 
com a previsão de ausências a partir do turno da noite do dia 16 de março, a 
Volkswagen Autoeuropa comunicou aos seus colaboradores e fornecedores a decisão 
de suspender os turnos de produção de segunda-feira.    
 
A Volkswagen Autoeuropa está em permanente contacto com a administração da 
Volkswagen na Alemanha, com as autoridades nacionais e com a Comissão de 
Trabalhadores para tomar as decisões que garantam o normal funcionamento da 
fábrica, garantindo a saúde de todos os seus colaboradores e fornecedores.  
 
A Volkswagen Autoeuropa agradece ainda o profissionalismo e a confiança de todos ao 
longo deste processo, e acima de tudo a compreensão perante uma situação que tem 
novos desenvolvimentos a cada hora que passa. 
 
 
 
 

 

 

 

Sobre a Volkswagen Autoeuropa:   
A marca Volkswagen está presente em mais de 150 mercados em todo o mundo e produz veículos em 14 países. A 
Volkswagen Autoeuropa é o maior investimento estrangeiro no país, sendo uma fábrica de automóveis multiproduto 
e multimarca. A fábrica de Palmela fechou o ano de 2019 com 5.536 colaboradores e 254.600 unidades produzidas. 
Em Palmela, são produzidos os modelos T-Roc, Sharan e SEAT Alhambra. 


