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Michelin Challenge Bibendum  
Montreal acolherá a edição de 2017 

A Michelin Challenge Bibendum torna-se na Cimeira Mundial da Mobilidade Sustentável, 
Movin’on, e decorrerá na cidade canadiana de Montreal nos dias 13, 14 e 15 de junho de 

2017, após a memorável edição de Chengdu de 2014. 

Desde 1992 e a criação do primeiro pneu que poupa combustível, a Michelin impulsiona a sua visão de 
uma mobilidade eficiente e sustentável ao serviço de uma melhor circulação dos bens e das pessoas. 
Durante a COP21, realizada em novembro de 2015, a Michelin comprometeu-se a reduzir cerca de 20% 
a pegada de carbono dos seus pneus para 2030. Para além das ações levadas a cabo no próprio 
Grupo, a Michelin quer continuar o diálogo com todas as partes interessadas para reinventar uma 
mobilidade segura, conectada e responsável. 

Em 2017, a Michelin quer iniciar uma nova dinâmica, ainda mais aberta, que permita às grandes 
companhias, PME, start-ups, científicos e ONG propor uma mobilidade sustentável especialmente para 
aquelas cidades que concentram a maior parte da população mundial. 

Com esta visão, o Grupo selecionou Montreal como parceiro e como cidade anfitriã da próxima Cimeira 
Mundial sobre Mobilidade Sustentável ‘Movin'on’, que se abrirá, assim, a um novo ecossistema de 
agentes públicos e privados que queiram participar nesta aventura. A Michelin impulsiona esta nova 
etapa, mas o seu sucesso basear-se-á num grupo reunido à volta de um mesmo projeto. 

Jean-Dominique Senard, presidente do Grupo Michelin, comentou: “Movin'on não é uma fórmula 
mágica, é o passo para a ação. A sua base é reunir-se para inventar coletivamente, melhorar e projetar 
especificamente os transportes do amanhã”. Senard acresceu: “Montreal é uma cidade pioneira em 
mobilidade urbana sustentável, e acolherá dentro de uns meses uma plataforma única no mundo de 
demonstração de protótipos e inovações em serviços de apoio à mobilidade. Transformemos o 
transporte aproveitando a engenhosidade dos investigadores, a agilidade dos empreendedores e a força 
da influência tecnológica das grandes empresas. Espero que deste evento internacional surja uma folha 
de rota que trace um caminho viável para uma mobilidade sustentável, de futuro, que possamos propor 
às autoridades públicas”. 

“Montreal, com o seu compromisso de reduzir em 2020 as suas emissões de gases de efeito estufa 
cerca de 30% em comparação com os níveis de 1990 e as suas ações concretas em transporte elétrico, 
posiciona-se como líder no campo da mobilidade sustentável e eficiente. Acolher a edição 2017 da 
Michelin Challenge Bibendum, que agora se chama Cimeira Mundial da Mobilidade Sustentável 
‘Movin'on’, é um reconhecimento às ações da nossa cidade para pôr na prática a sociedade do amanhã.  
Esta cimeira mundial da mobilidade sustentável será a oportunidade para pôr em relevo as inovações 
que levámos a cabo e o intercâmbio com os líderes mundiais neste campo”, disse Denis Coderre, 
presidente da câmara de Montreal e presidente da Metropolis.   
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Além disso, a Michelin associou-se com a C2, empresa com sede em Montreal, para 
organizar a Cimeira Mundial da Mobilidade Sustentável ‘Movin'on’. “A C2 orgulhece-se de 

ser parceira deste evento mundial.  Este projeto permitir-nos-á, mais uma vez, demonstrar o 
poder da criatividade para transformar indústrias e impulsionar a inovação confrontando 

ideias. Também queremos sublinhar o papel chave desempenhado pelo Gabinete de Turismo 
de Montreal para despertar a atração sobre este importante acontecimento”, explicou Richard 

St-Pierre, presidente da C2. 

 

 

 

A missão da Michelin, líder do setor dos pneus, é contribuir de maneira sustentável para a 
mobilidade das pessoas e dos bens. Por esta razão, o Grupo fabrica, comercializa e distribui pneus 
para todo o tipo de viaturas. A Michelin propõe igualmente serviços digitais inovadores, como a 
gestão telemática de frotas de veículos e ferramentas de ajuda à mobilidade. De igual forma, edita 
guias turísticos, de hotéis e restaurantes, mapas e atlas de estradas. O Grupo, que tem a sua sede em 
Clermont-Ferrand (França), está presente em 170 países, emprega 111.700 pessoas em todo o 
mundo e dispõe de 68 centros de produção implantados em 17 países diferentes que, em conjunto, 
fabricaram 184 milhões de pneus em 2015. A Michelin possui um Centro de Tecnologia que se 
encarrega da investigação e desenvolvimento com implantação na Europa, América do Norte e Ásia 
(www.michelin.es). 
 
A cidade de Montreal  
Com motivo da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (COP21), Montreal 
destaca como cidade inovadora, centrando-se nas novas tecnologias e na eletrificação do 
transporte. O combate à mudança climática é uma eleição da sociedade como Montreal demonstra. 
Cada vez mais, as vilas e as cidades devem ter um papel de vanguarda neste combate. Por diversas 
ações, Montreal é um modelo para outras cidades de todo o mundo. A sua Estratégia de 
Eletrificação do Transporte 2016-2020 ilustra os esforços que a cidade está disposta a pôr em 
relevo para garantir um meio ambiente saudável e um futuro prometedor. 
 
Para além das ações concretas desenvolvidas pela cidade, como a implantação de uma rede de 
estações de recarregamento, Montreal pretende converter-se num facilitador entre empresas verdes 
para criar um ambiente favorável para a inovação e o desenvolvimento económico sustentável. 
Montreal também é um exemplo com a eletrificação da sua própria frota de veículos de serviço. 
 
Além das orientações geridas pela sua administração, Montreal promove a adesão de parceiros 
públicos e privados ao esforço de atingir a eletrificação do transporte. Devemos sublinhar a 
participação da Société de Transport de Montreal, que persegue o objetivo de eletrificar a rede de 
transporte público, bem como o projeto da Rede Metropolitana Elétrica da Caisse de Dépôt et 
Placement du Québec, que revolucionará a mobilidade na área metropolitana de Montreal. 
Igualmente, a câmara municipal anima os construtores de veículos de autosserviço a converter 
gradualmente as suas frotas em veículos elétricos, um projeto paralelo à implantação da rede de 
recarregamento das estações da administração municipal. 
 
 
No passado 1 de dezembro, a cidade de Montreal tornou-se membro da 
conceituada rede C40, que inclui 90 cidades que exercem uma forte 
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liderança na pesquisa de soluções concretas e concertadas contra a mudança climática. 
 

Sobre a C2 
A C2 tem o objetivo de explorar a dinâmica “comércio + criatividade” e o seu potencial 

para reinventar o mundo dos negócios. Num ambiente de colaboração concebido 
especialmente para provocar colisões e novas ideias, a C2 reúne líderes, académicos, 

empreendedores e artistas de diversos sectores para conseguir que se questionem os seus 
pontos de vista e explorem novas perspetivas. Concebido por Sid Lee, em colaboração com o 

Circo do Sol, o evento mais importante da C2 Montreal e os seus três dias de conferências, 
workshops, sessões experimentais de brainstorming, reuniões, espetáculos e festas escreveram-se 

como “o Davos da criatividade” (L'Observateur) e como “uma conferência única no seu género” 
(Harvard Business Review). 
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