
 

 

PRESS RELEASE 

 

Olympus adquire terreno para expandir as suas atividades 

de reparação em Coimbra 

 

Coimbra, 15 julho 2019 – A Olympus, empresa líder na área de 

equipamentos médicos, soluções cientificas e máquinas fotográficas 

adquiriu um terreno com 25,500 m² para expandir as suas atividades 

de reparação em Coimbra. Em Abril de 2017, a empresa iniciou uma 

nova fase do negócio com a implementação do serviço de reparação 

de endoscópios, e está agora a planear a expansão dessa área com a 

construção de um novo edifício para acompanhar a fase de 

crescimento. 

Esta segunda-feira, o Director Geral da Região Ibérica, Emili Ripolles, e 

Christoph Wittler, Director do Serviço de Reparação para a Área Médica na 

Olympus, assinaram o contrato com o iParque – Parque para a Inovação 

em Ciência, Tecnologia e Saúda, E.M, S. A. de Coimbra para adquirir um 

terreno perto do atual centro de reparação da Olympus em Portugal. As 

obras de construção para a expansão das novas áreas de serviço estão 

previstas começar ainda este ano.  
 

Atualmente, a Olympus Service Facility Portugal conta com 137 

colaboradores. Com esta expansão a Olympus planeia criar um número 

significativo de novos postos de trabalho durante os próximos 5 anos. 

 

“O objetivo da Olympus é tornar-se a nível global na empresa líder em 

tecnologias médicas. O novo edifício irá ser o principal centro de reparações 

desta área de negócio na EMEA (Europa, Médio Oriente e África).  

Estabelecer as bases para expandir significativamente a nossa capacidade 

de reparação na Europa preparando-nos adequadamente para o 

crescimento das vendas aos nossos clientes”, explica Emili Ripolles, 

Director Geral da Região Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Factos e números 

> A Olympus adquire terreno em 

Coimbra com 25,500 m² para 

expandir os seus serviços de 

reparação . 

> A construção um novo edifício 

permite estabelecer as bases de 

uma expansão significativa das 

capacidades de reparação da 

Olympus na EMEA. 

> Após o início da reparação de 

endoscópios em Abril de 2017, a 

Olympus está agora a planear a 

expansão com a construção de 

um novo edifício para 

acompanhar a fase crescimento 

gradual. 

> A Olympus Service Facility 

Portugal emprega 137 

colaboradores. Está planeado a 

criação de novos e variados 

postos de trabalho no novo centro 

de reparação. 

 

Emili Ripolles,  

Director Geral da Região Ibérica 

 

Christoph Wittler,  

Director da área Médica de 

Reparação 

 

Perspetiva do novo edifício que vai ser construído. 



 

 

“A expansão em Coimbra vai permitir-nos contribuir para o desenvolvimento 

da nossa estratégia de serviço a longo prazo da região EMEA - e isto 

permitirá criar valor adicional para os nossos clientes”, acrescenta Christoph 

Wittler, Director do Serviço de Reparação para a Área Médica. 

 

Para além do volume de reparações, o novo edifício obedecerá aos 

elevados requisitos regulamentares em termos de higiene e segurança para 

a preparação dos equipamentos de demostração ou de aluguer. 

 

 

Olympus em Coimbra 

Olympus Service Facility Portugal (OSFP) foi fundada em 2002 como uma 

subsidiária do grupo Olympus. Com uma área total de 4,130 m², é o maior 

centro de reparação de equipamentos ótico-digitais do grupo e um dos 

maiores da Europa. 

 

Sobre a Olympus 

A Olympus Europa é a sede da região EMEA (Europa, Médio Oriente e 

África) que faz parte da corporação Olympus sediada em Tóquio, Japão. 

Como líder global para a produção de tecnologias óticas e de precisão 

digital, a Olympus tem vindo a fornecer inovação nos sistemas médicos de 

última geração, soluções para ciências da vida e indústria, além de 

máquinas fotográfica e produtos de áudio há 100 anos. 

Os produtos vencedores de prémios da empresa são fundamentais para a 

deteção, prevenção e cura de doenças, realização de pesquisas científicas 

e captura dos momentos mais importantes da vida com liberdade artística. 

Nas mãos de seus clientes, os produtos de alta tecnologia da Olympus 

ajudam a tornar as vidas das pessoas mais saudáveis, seguras e mais 

gratificantes - hoje e no futuro. 

 

Para mais informações: olympus-europa.com |  olympus.pt  | 

 

 

Pessoa de contacto da Olympus Service Facility Portugal: 

 

Raquel Canais 

Olympus Service Facility Portugal 

Tel: +351 239910250 

Email: Raquel.Canais@olympus-europa.com 

https://www.olympus-europa.com/
https://www.olympus.pt/

