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A BORGWARNER ABRE
UMA NOVA UNIDADE DE PRODUÇÃO EM PORTUGAL
A BorgWarner expande o negócio das emissões com uma maior unidade de produção, de
modo a satisfazer a crescente procura por tecnologias EGR e de arranque a frio diesel
Auburn Hills, Michigan, 7 de novembro de 2014 – A BorgWarner abriu oficialmente a sua
nova unidade de produção em Lanheses, Viana do Castelo, Portugal, em 7 de novembro
de 2014, com uma cerimónia de inauguração que contou com a presença do VicePrimeiro-Ministro Paulo Portas e de representantes da BorgWarner. O edifício de última
geração expande a capacidade de produção da BorgWarner para satisfazer a crescente
procura por diversas tecnologias de recirculação de gases de escape (EGR), tais como os
radiadores EGR e tubos EGR, bem como módulos de controlo de velas incandescentes
para automóveis de passageiros e veículos comerciais. Com uma área total de 26.000
metros quadrados, a nova unidade proporciona mais 50 por cento de área de produção do
que o espaço atual em Valença e tem ainda espaço adicional para uma futura expansão.
"O investimento na localização estrategicamente importante em Portugal reforça a
nossa posição internacional de liderança de produto em soluções EGR avançadas,
concebidas para reduzir as emissões," disse Brady Ericson, Presidente e Diretor Geral da
BorgWarner Emissions Systems. "As nossas tecnologias personalizadas de EGR e de
arranque a frio diesel ajudam os fabricantes de automóveis a cumprir os regulamentos de
emissões cada vez mais rigorosos tais como a norma Euro 6, programada para entrar em
vigor na Europa este ano."
Ao inaugurar a nova fábrica em Portugal, a BorgWarner deu o passo seguinte no
sentido de expandir a produção das suas tecnologias de arranque a frio diesel,
satisfazendo a crescente procura por tecnologias EGR atualmente produzidas nas
instalações de Valença. As tecnologias EGR da BorgWarner ajudam os fabricantes de
automóveis a reduzir as emissões de óxido de azoto através da recirculação e
arrefecimento dos gases de escape a fim de reduzir as temperaturas de combustão. A

tecnologia de arranque a frio diesel da BorgWarner contribui significativamente para um
processo de combustão mais limpo.
No novo edifício, o uso de um isolamento térmico de última geração e uma
combinação de iluminação natural e energeticamente eficiente reduzem os custos de
energia até 50 por cento, em comparação com a fábrica em Valença.
A BorgWarner tenciona concluir a transição das suas linhas de produção atuais em
Valença para a unidade recém-inaugurada em Viana do Castelo no início de 2015.
Sobre a BorgWarner
A BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) é um líder de mercado em componentes e
sistemas de engenharia avançada para grupos propulsores em todo o mundo. Operando
instalações técnicas e de produção em 60 locais em 19 países, a empresa fornece
soluções inovadoras para grupos propulsores a fim de melhorar a poupança de
combustível, reduzir as emissões e melhorar o desempenho. Para mais informações,
visite borgwarner.com.

The opening ceremony at BorgWarner’s new production plant in Lanheses, Viana do
Castelo, Portugal, was attended by Brady Ericson, President and General Manager,
BorgWarner Emissions Systems (left), and Paulo Portas, Deputy Prime Minister of
Portugal (right).
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produtos, alterações nas condições económicas gerais, bem como outros relatórios de risco que apresentamos à
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