Comunicado à imprensa

13 outubro, 2022

Monovolume com 30 anos de sucesso
Palmela – Durante o mês de outubro, sai da linha de produção da Volkswagen
Autoeuropa o último monovolume (MPV) , um Volkswagen Sharan, 1.4L TSI
edição Active, de cor exterior Indiumgrau metallic da gama Comfortline, Jantes
"Galway" 17“. O MPV esteve em produção mais de 30 anos e deu início às
operações da Volkswagen Autoeuropa.

Equipas e o conselho de gerência com
o último Sharan

Iniciada a produção em maio de 1995, o MPV
propunha ao mercado uma oferta
diferenciada, que combinava excelente
capacidade de carga com sete verdadeiros
lugares. Se combinarmos os três modelos –
Sharan, SEAT Alhambra e Ford Galaxy, este
produzido em Palmela até ao ano 2000 -,
foram construídas mais de dois milhões de
unidades entre 1995 e 2022 (dos quais mais
de um milhão de Sharan), um valor que
atesta bem o enorme sucesso do MPV em
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todo o mundo.
De acordo como Thomas Hegel Gunther, Diretor-geral da Volkswagen Autoeuropa, o
MPV será sempre um marco na Volkswagen Autoeuropa: «Foi o modelo que lançou as
bases da nossa história de sucesso. Os modelos que se seguiram – o Scirocco e o Eos contribuíram para a consolidação da fábrica, mas o MPV foi sempre o carro que nos
caracterizou. Essa identificação está agora a cargo do T-Roc, um SUV de enorme
sucesso comercial».
Recorde-se que o T-Roc foi o carro da marca Volkswagen, mais vendido na Europa, em
julho e agosto deste ano.
O final do MPV libertará capacidade de produção que será ocupada pelo incremento de
volume do T-Roc.
1MPV:

Multi Purpose Vehicle

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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