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Volkswagen Autoeuropa tem novo
diretor financeiro e de tecnologias de informação
– Marko Sebastian assumiu funções a 1 de fevereiro
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– António Costa sai do Grupo Volkswagen para abraçar projetos pessoais

Palmela – Marko Sebastian assumiu a 1 de fevereiro deste ano a liderança da
direção de finanças e tecnologias de informação da Volkswagen Autoeuropa,
juntando-se ao novo diretor-geral, Thomas Hegel Gunther, e ao diretor de
recursos humanos e organização, Dieter Neuhaeusser, no conselho de gerência.

Mais em
volkswagenautoeuropa.pt

Marko Sebastian, de 48 anos, com
formação na área de economia, começou
a sua carreira na Volkswagen Autoeuropa
em 2002, no departamento de
planeamento financeiro, onde esteve até
2015. Desde então desempenhou funções
em várias empresas do Grupo
Volkswagen, designadamente na
Volkswagen Hannover, onde foi
Marko Sebastian, novo diretor de finanças e
responsável pelo controlo financeiro, e na
tecnologias de informação
Volkswagen Poznań, onde esteve à frente
do pelouro financeiro e tecnologias de informação e foi membro do conselho de
gerência. Após estas experiências trabalhou na área de controlo financeiro do Grupo
Volkswagen, em Wolfsburgo. Regressa agora a Portugal como diretor de finanças e
tecnologias de informação e membro do conselho de gerência da fábrica de Palmela.
Por seu turno, António Costa tem no seu currículo experiência nas áreas de engenharia,
gestão, finanças, inovação e digitalização em ambientes multiculturais. Iniciou a sua
carreira em 1993 na Volkswagen Autoeuropa e alguns anos depois trabalhou na
Volkswagen do México, Volkswagen AG e Volkswagen Navarra, em Espanha. Em 2018
voltou à Volkswagen Autoeuropa como diretor de finanças e tecnologias de
informação, onde teve um papel muito ativo na introdução da quarta equipa e no
recente desenvolvimento da fábrica. Após 30 anos de carreira na indústria automóvel,
António Costa sai do Grupo Volkswagen para abraçar projetos pessoais.

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.
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