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Comunicado à imprensa 

27 janeiro, 2022 

ID. Buzz 

A lenda retorna com cunho português  

– Fábrica de Palmela testa e ajusta ferramentas para o “pão de forma” elétrico 

– ID. Buzz lançado em março de 2022 

 

 

Palmela – Herbert Diess, CEO da Volkswagen anunciou no início de janeiro a 

produção do ID. Buzz já a partir de março de 2022. O icónico “pão de forma” 

elétrico será produzido em Hannover, na plataforma modular para veículos 

elétricos (MEB) onde já são produzidos também o ID.3, o ID.4 e o ID.5. Esta é a 

nova aposta da Volkswagen que tem o cunho português na afinação de moldes 

para a carroçaria. 

  
 

A unidade de negócio de cunhos e 

cortantes da Volkswagen Autoeuropa faz 

parte do conjunto de parceiros que 

contribuiu para a finalização de 

ferramentas que irão dar origem à 

carroçaria do ID. Buzz.  

 

Localizada no parque industrial, esta 

unidade realizou trabalhos de ajuste e 

testes aos conjuntos de ferramentas 

novos que foram construídos pela ŠKODA e que foram enviados para Hannover, onde 

as peças serão estampadas e onde o ID. Buzz será construído.  

 

Do conjunto de 12 ferramentas, a unidade de cunhos e cortantes realizou o ajuste 

completo a seis que irão dar origem às laterais exteriores esquerda e direita do modelo 

ID. Buzz (três para cada um dos lados e que têm a função de corte e calibração), as 

maiores com que a equipa da Volkswagen Autoeuropa já trabalhou.  

  

João Melo, diretor de produção e responsável pela unidade de cunhos e cortantes 

explica a importância do projeto: “é particularmente importante, não só pela dimensão 

da peça e das ferramentas, mas também por ser o primeiro em colaboração com a 

ŠKODA. Estrategicamente temos procurado colaborar com outras unidades de cunhos 

e cortantes do Grupo, diversificando assim o nosso portfólio de clientes e fornecedores 

internos. Para além da Volkswagen, temos atualmente projetos com a Audi, com a 

Porsche e com a ŠKODA. Estas parcerias permitem não só uma partilha de 

conhecimento dentro do grupo, mas também uma otimização de recursos e 

ponderação das capacidades entre as várias unidades”. 
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Ferramenta lateral do ID. Buzz. 

mailto:joao.delgado@volkswagen.pt?subject=Volkswagen%20Autoeuropa%20conclui%20em%202020%20um%20ciclo%20de%20mudança
https://www.volkswagen-media-services.com/
https://www.linkedin.com/company/236343/
https://www.youtube.com/channel/UCQ0ZoTWulusmPUW5PsTLNKw
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Para tornar possível a execução deste projeto contou-se com o envolvimento das 

equipas de tryout de prensas, logística, de engenharia, de manutenção, do parque de 

máquinas, qualidade e de gestão de projeto da Volkswagen Autoeuropa. 

 

 

 

Sobre a Volkswagen Autoeuropa:   
A marca Volkswagen está presente em mais de 150 mercados. O Grupo Volkswagen detém 120 fábricas em todo o 
mundo e produz veículos em 19 países europeus e 10 países entre a América, Ásia e África. A fábrica de Palmela 
fechou o ano de 2021 com 5.124 colaboradores e 210.754 unidades produzidas. Em Palmela, são produzidos os 
modelos T-Roc, Sharan e SEAT Alhambra. Em 2021 o T-Roc foi o modelo da Volkswagen mais vendido em Portugal. 


