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WEG abre a segunda fábrica em Portugal
Com a abertura da nova fábrica em Santo Tirso, a WEG Portugal aumenta quer a sua oferta
de produtos e serviços com prazos de entrega mais curtos, quer a sua capacidade de
produção

A WEG está a realizar um investimento significativo na Europa e recentemente iniciou as
operações na segunda fábrica WEG em Portugal, que se dedica à produção de motores
elétricos de baixa tensão.

Localizada em Santo Tirso, esta nova unidade é a maior fábrica da WEG na Europa. Este
investimento superior a 15 milhões de Euros vai de encontro ao compromisso estratégico de
expansão na Europa estabelecido pela WEG, com a aquisição da empresa austríaca Watt
Drive Antriebstechnik GmbH (“Watt Drive”), das duas empresas alemãs Antriebstechnik
KATT Hessen GmbH (“KATT”) e Württembergische Elektromotoren GmbH, e por último, da
espanhola Autrial S.L.

Com uma área de cerca de 45 mil m 2 e com a possibilidade de expansão de até 100 mil m 2,
a nova fábrica da WEG conta com linhas de produção destinadas à maquinagem, fabrico de
rotores, bobinagem, montagem e laboratório. À semelhança das restantes unidades da WEG
construídas de forma modular, o layout da nova fábrica foi desenhado para responder mais
rapidamente ao fornecimento de materiais e à otimização dos processos industriais,
permitindo que a WEG aumente de forma progressiva a sua capacidade de produção.

Este segundo parque fabril em Portugal foi projetado para se tornar uma fábrica altamente
eficiente, ao harmonizar processos perfeitamente automatizados com processos manuais e
garantindo um sistema sustentável e amigável para os trabalhadores, contando com zonas
de trabalho seguras e confortáveis.

De lembrar que, a primeira fábrica da WEG em Portugal está localizada na Maia, a uma
distância de apenas 20 minutos da nova fábrica em Santo Tirso. Atualmente a WEG conta
com cerca de 600 colaboradores em Portugal. De acordo com António Duarte, Diretor Geral
da WEG em Portugal “o nosso foco, todos os dias, é atingir os nossos clientes e exceder as
suas expectativas. Para nós, estar perto dos nossos clientes significa muito mais do que
proximidade geográfica, significa formar parcerias, dar conselhos e suportá-los ativamente.”
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O mesmo acrescenta ainda que a nova fábrica permite que a WEG melhore os prazos de
entrega e aumente a produção da fábrica localizada na Maia. A primeira unidade portuguesa
está agora focada no fabrico de motores de média e alta tensão, com enfoque nas soluções
à prova de explosão e irá expandir o portfólio de produtos atual enquanto fortalece a
capacidade de serviços interna e a oferta de soluções de automação.
“Vai ser melhor e mais simples para os nossos clientes e mais produtivo e eficiente para o
nosso negócio”, diz António Duarte. “Os dois parques fabris vão tornar-nos mais resilientes
neste ambiente de negócios, onde a flexibilidade, criatividade e agilidade são os pilares
sobre os quais devemos continuar a construir.”

Para mais informações contactar:
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A.
Patrícia Guedes
patriciag@weg.net
ou
Luísa Pinheiro
luisap@weg.net

