COMUNICADO DE IMPRENSA
Mangualde, 8 de fevereiro de 2019

O Centro de Mangualde irá produzir o novo Opel Combo, integrando toda a
nova geração de pequenos furgões do Groupe PSA
Após o lançamento industrial da terceira geração dos veículos comerciais das marcas
Citroën e Peugeot, o Centro de Mangualde produzirá, pela primeira vez, veículos da
marca Opel.
Em 2018, a fábrica de Mangualde iniciou a produção dos novos Peugeot Partner/Rifter e
Citroën Berlingo/ Berlingo Van. Para receber a produção destes veículos com os melhores
níveis de eficiência, o Centro realizou um profundo processo de modernização e uma das
mais importantes transformações industriais da sua história.
No desenvolvimento deste projeto e com a integração da Opel no dispositivo industrial do
Groupe PSA, o Centro de Mangualde irá incluir, a partir do segundo semestre de 2019, a
produção do novo Opel Combo, em duas variantes - comercial e de passageiros.
Este novo modelo vai possibilitar uma maior estabilidade e flexibilidade dos volumes de
produção, permitindo que a fábrica se torne mais competitiva para responder a um mercado
automóvel cada vez mais exigente.
A fabricação do Combo será partilhada com a fábrica de Vigo (Espanha), que já produz a
marca Opel desde julho de 2018. Esta nova geração de veículos comerciais ligeiros do Groupe
PSA está a ser produzida sobre a plataforma EMP2 e em exclusivo mundial nas duas fábricas
ibéricas – Mangualde e Vigo.
Os modelos Peugeot Partner, Citroën Berlingo e Opel/Vauxhall Combo foram eleitos
recentemente “Furgão Internacional do Ano 2019” e “Best Buy Car of Europe de 2019”,
galardões internacionais que reconheceram as múltiplas qualidades dos pequenos furgões do
Groupe PSA.
Os principais mercados de destino dos modelos Opel Combo produzidos na fábrica de
Mangualde serão Portugal, Espanha, França e Itália.
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Sobre a PSA Mangualde
O Centro de Produção PSA em Mangualde pertence ao Groupe PSA e é responsável pela produção dos modelos Peugeot
Partner/Rifter e Citroën Berlingo/ Berlingo Furgão. Em 2018 aumentou a sua produção 17,8% face ao ano anterior. Neste
momento, com 57 anos de história e mais de 1,4 milhões de veículos produzidos, está a fabricar 321 veículos por dia, com a
laboração em três turnos.
Sobre o Groupe PSA
O Groupe PSA concebe um universo de experiências automóveis únicas e oferece soluções de mobilidade que proporcionam
liberdade e prazer a cada cliente em todo o mundo. Com as suas cinco marcas – Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall – e
propondo uma ampla gama de serviços conectados e de mobilidade da sua marca Free2Move, o Groupe PSA é um construtor
automóvel de referência e o fornecedor de soluções de mobilidade preferido dos clientes. É um dos pioneiros da viatura
autónoma e do veículo conectado. As suas atividades também se estendem ao financiamento, através do Banque PSA
Finance, e aos equipamentos para automóveis, através da Faurecia.
Informações adicionais em https://groupe-psa.com/fr
Mediateca: medialibrary.groupe-psa.com /
Twitter: @GroupePSA

