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Segundo o acordo assinado entre ambas as entidades 

A Fundação Michelin e a Fundação MAPFRE 
vão colaborar para implementar segurança rodoviária 
A Fundação Michelin Espanha Portugal (FMEP) e a Fundação MAPFRE assinaram um 
acordo nos termos do qual a FMEP assume o papel que até à data tinha a Michelin no projeto 
de sensibilização, difusão e educação sobre conteúdos de segurança rodoviária através do blog 
Circula Seguro, mantido por ambas as entidades conjuntamente. 

Desta maneira dá-se continuidade ao acordo assinado em junho de 2004 entre a Michelin e a Fundação 
MAPFRE através do qual se criou o referido blog (www.circulaseguro.com e www.circulaseguro.pt) e 
que responde à preocupação partilhada pelo elevado número de acidentes de trânsito, à certeza de que 
na maior parte deles se constatam atitudes e ações incorretas por condutores e peões, bem como à 
convicção da importância crucial da formação, sensibilização e educação na prevenção de acidentes e 
das suas sequelas. 

O acordo foi assinado por Félix Sanchidrián, como diretor da Fundação Michelin Espanha Portugal 
(FMEP), e Jesús Monclús, diretor da Área de Prevenção e Segurança Rodoviária da Fundação 
MAPFRE. 

O blog Circula Seguro é uma referência em temas de segurança rodoviária tanto em Espanha como em 
Portugal. Em Espanha, todos os meses, mais de 300000 utilizadores únicos recorrem a este blog para 
se informarem ou resolverem as suas dúvidas no âmbito da segurança rodoviária.  

Relativamente a Portugal, os dados também são muito favoráveis, o blog é pioneiro no que respeita a 
segurança rodoviária neste país e satisfez uma necessidade existente em relação à educação e 
informação rodoviária. Por consequência, o crescimento foi exponencial no último ano passando de uns 
30000 utilizadores únicos por mês para quase 70000. 

Além do mais, com este acordo, a FMEP e a Fundação MAPFRE sentam as bases para levar a cabo 
outras ações conjuntas no âmbito da segurança rodoviária.  

Recentemente, a Michelin Espanha Portugal concentrou todas as suas atividades de responsabilidade 
social e mecenato na Fundação Michelin Espanha Portugal (FMEP). 
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Acerca da Fundação Michelin Espanha Portugal 

A Fundação Michelin Espanha Portugal (FMEP), tem a missão de desenvolver o modelo de 
Responsabilidade Social Corporativa da Michelin na Península Ibérica. A FMEP tem o objetivo de 
continuar e ampliar a tradição do compromisso social da Michelin em vários domínios: mobilidade 
sustentável e segurança rodoviária, desporto e saúde, educação e solidariedade, ajuda ao 
desenvolvimento económico e social, bem como de proteção do património ambiental e cultural.  
 
A Michelin ambiciona melhorar de maneira sustentável a mobilidade dos seus clientes. Líder do 
sector do pneu, a Michelin concebe, fabrica e distribui os pneus mais adaptados às necessidades e 
às diversas utilizações dos seus clientes, assim como serviços e soluções para melhorar a sua 
mobilidade. De igual modo, a Michelin oferece aos seus clientes experiências únicas nas suas 
viagens e deslocações. A Michelin também desenvolve materiais de alta tecnologia para a indústria 
ligada à mobilidade. Com sede em Clermont-Ferrand (França), a Michelin está presente em 170 
países, emprega 111.700 pessoas e dispõe de 68 centros de produção em 17 países que, em 2016, 
fabricaram 187 milhões de pneus. (www.michelin.es). 
 
 
 
Acerca da Fundação MAPFRE  

A Fundação MAPFRE é uma instituição internacional sem fins de lucro cujo principal objetivo é 
melhorar a qualidade da vida das pessoas, especialmente daquelas com menos recursos. Em 2016 
essa entidade levou a cabo 363 programas em âmbitos como a educação, a saúde, a segurança 
rodoviária e a cultura. Esses projetos beneficiaram cerca de 17 milhões de pessoas 
(www.fundacionmapfre.org). 
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