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Novo distribuidor Michelin Duas Rodas 
A Sociedade Comercial do Vouga vai distribuir pneus 
Michelin de moto e bicicleta em Portugal 
A Michelin Espanha e Portugal chegou a um acordo de distribuição de pneus 
para Duas Rodas com a Sociedade Comercial do Vouga Lda. Com esta parceria a 
Michelin quer ampliar a sua rede no território português e prestar um melhor 
serviço aos seus clientes facilitando-lhes o acesso aos seus produtos. 

Por isso, a Michelin selecionou uma das mais conceituadas empresas portuguesas em 
distribuição de produtos para o segmento de Duas Rodas. A Sociedade Comercial do 
Vouga Lda é uma empresa dedicada à comercialização de pneus, componentes e 
acessórios para moto e bicicleta. A empresa é muito conceituada no setor, com uma vasta 
experiência e uma grande implantação no mercado português. 

Graças a este novo acordo a Michelin reforça a sua atual rede de distribuição em Portugal, 
onde já conta com o apoio da empresa Puretech Lda. 

 

 

A missão da Michelin, líder do setor do pneu, é contribuir de maneira duradoura para 
a mobilidade das pessoas e bens. Por esta razão, o Grupo fabrica e comercializa pneus 
para todo o tipo de viaturas, desde aviões até automóveis, veículos de duas rodas, de 
engenharia civil, de agricultura e para camiões. A Michelin também propõe serviços 
informáticos de ajuda à mobilidade (ViaMichelin.com), e edita guias turísticos, de 
hotéis e restaurantes, Atlas e mapas de estrada. O Grupo, que tem a sua sede em 
Clermont-Ferrand (França), está presente em mais de 170 países, emprega a 113.400 
pessoas em todo o mundo e dispõe de 69 centros de produção implantados em 18 países 
diferentes. O Grupo possui um Centro de Tecnologia que se encarrega da investigação, 
desenvolvimento e industrialização com implantação na Europa, América do Norte e 
Ásia (www.michelin.com). 
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