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12 milhões de veículos produzidos na fábrica  

da Fiat Chrysler Automobiles de Tychy 

 
• A 18 de novembro de 2019, saiu da linha de montagem da fábrica da FCA Poland, em 

Tychy, o veículo número 12 milhões. O modelo deste jubileu foi o Fiat 500. Três dias 

antes, tinha sido produzido o Lancia Ypsilon n.º 500.000. 

• A FCA Poland é a maior das 13 empresas do Grupo FCA na Polónia e a unidade fabril 

de Tychy está entre as mais modernas fábricas de automóveis do mundo. Em 2018, 

saiu das linhas de montagem da FCA Poland um total de 259.448 veículos Fiat, 

Abarth e Lancia. 

 

A 18 de novembro de 2019, a FCA Poland celebrou a produção do veículo do jubileu nº. 12 

milhões, um Fiat 500 vermelho. Três dias antes, tinha saído da linha de montagem da fábrica 

de Tychy o Lancia Ypsilon n.º 500 mil, versão GPL, branco. De recordar que, em 2018, foi 

produzido o Fiat 500 nº. 2 milhões.  

 

Em 27 anos (1992 - 2019), o Grupo FCA investiu mais de 2,5 mil milhões de euros para 

modernizar a infraestrutura da fábrica, criar um novo sistema de soldadura com linhas de 

produção robotizadas, uma nova oficina de pintura à base de água e uma nova linha de 

montagem. Este investimento envolveu também o departamento de investigação e 

desenvolvimento, melhorando as condições de trabalho, possibilitando a organização de 

cursos de formação, a introdução de soluções de proteção ambiental e a adequação da 

produção e das operações a padrões mundiais. A fábrica de Tychy está constantemente à 

procura de soluções inovadoras e a tentar melhorar a organização do trabalho. Um dos 

elementos importantes que influenciam a evolução é a Plant Academy - um projeto destinado 

a desenvolver competências técnicas práticas e qualidades de liderança dos empregados. É 

uma das poucas empresas a nível mundial que atingiram o nível ouro da World Class 

Manufacturing - metodologia integrada de gestão empresarial. 

 

Os veículos fabricados em Tychy estão, há anos, no topo da classificação de fiabilidade e dois 

dos seus modelos, o Fiat Panda e o Fiat 500, foram premiados com o título de Carro do Ano 

internacional. 
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Considera-se que o início da indústria automóvel na Silésia foi em 1971, quando os primeiros 

modelos Syrena saíram das linhas de montagem da FSM (Fabryka Samochodow 

Małolitrażowych), em Bielsko-Biała. Depois da compra de uma licença à Fiat pelo governo 

polaco em 1973, iniciou-se a produção dos primeiros "Toddlers", como o Fiat 126p era 

comummente chamado, na fábrica de Bielsko-Biała. Em 1975, foi construída uma moderna 

fábrica em Tychy que produziu este modelo de culto, cuja posse representava um símbolo de 

estatuto na sociedade polaca da época.  

 

Durante 27 anos, entre 1973 e 2000, as fábricas de Tychy e Bielsko-Biała produziram um total 

de 3.318.674 viaturas do modelo Fiat 126p. Em 1991, começou em Tychy a produção do Fiat 

Cinquecento e, em 1997, a do Fiat Seicento. Entretanto, em 1992, foi concluído um acordo 

com a Fiat italiana que resultou na constituição da Fiat Auto Poland. Sob um novo nome, a 

fábrica produziu e montou modelos como o Cinquecento, Uno, Punto, Seicento, Bravo, Brava, 

Marea, Ducato, Iveco, Siena, Palio Weekend, Panda, Fiat e Abarth 500, e, a partir de 2011, o 

Lancia Ypsilon. Além disso a FCA produziu, também em Tychy, em nome da Ford, o modelo 

Ford KA entre 2008 e 2016 (514.288 unidades).  

 

 

Número de veículos produzidos entre 1971 e novembro de 2019: 

• Syrena - 344 099 

• 126 - 3 318 674 

• Fiat 127 – 380 

• Cinquecento - 1 164 525 

• Uno - 188 190 

• Punto - 57 026 

• Bravo/Brava - 22 964 

• Marea - 2 846 

• Ducato - 2 893 

• IVECO - 2 732 

• Seicento/600 - 1 328 973 

• Palio Weekend - 34 138 
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• Siena - 50 151 

• Panda - 2 154 854 

• 500 - 2 302 362 

• Ford KA - 514 288  

• Lancia Ypsilon - 500 000 

 
 

 
Porto Salvo, 18 de novembro de 2019 

 

 

Para mais informações, contactar: 

 

Sara Bravo 

Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep & Fiat Professional 

Public Relations Director 

Office: +351 21 412 55 33 

Mobile: +351 91 878 35 62 

Email: sara.bravo@fcagroup.com 


