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Fundação Michelin e Fundação MAPFRE prolongam o 
seu acordo para fomentar a segurança rodoviária 
 
La Fundação Michelin Espanha Portugal (FMEP) e a Fundação MAPFRE continuarão a 
colaborar para melhorar a segurança rodoviária poe via do projeto de difusão de conteúdos 
destinados a formar e a sensibilizar todos os envolvidos no tráfego, através do blogue Circula 
Seguro. 
 
A Fundação Michelin Espanha Portugal (FMEP) prossegue o seu convénio de colaboração co a 
Fundação MAPFRE para manter o desenvolvimento do blogue Circula Seguro, tanto em Espanha 
como em Portugal (www.circulaseguro.com e www.circulaseguro.pt). Em ambos os países, o Circula 
Seguro tornou-se num dos portais de referência para a consulta de conteúdos relacionados com a 
segurança rodoviária desde 2004, ano em que se iniciou o projeto por iniciativa da Michelin. 

O blogue nasceu a partir da preocupação, partilhada por ambas as entidades, causada pelo elevado 
número de acidentes rodoviários, e pelas imprudências fruto de atitudes incorretas identificadas tanto 
da parte dos condutores como dos peões. Deste modo, o Circula Seguro centra os seus conteúdos na 
formação, sensibilização e educação de todos os atores implicados no tráfego, para sensibilizar e 
formar peões, condutores ou ciclistas, e prevenir, assim, o maior número possível de acidentes, e 
respetivas sequelas.  

Desenvolvidas de forma conjunta por ambas as entidades, as publicações do blog dividem-se em 
diferentes temáticas. Desde conteúdos focados nos peões e condutores, até outros mais específicos, 
que abordam temas como a climatologia, a segurança ativa ou passiva, a mobilidade sustentável e a 
tecnologia. Todos eles sob um prisma educativo e ao alcance de todos os públicos, que têm no blogue 
um espaço onde esclarecer todas as suas dúvidas sobre segurança rodoviária. 

Una fórmula que se provou de sucesso em ambos os países. Assim, os datos de tráfego do Circula 
Seguro superam os 280 000 utilizadores únicos de média mensal, em Espanha, e 75 000 em Portugal. 

A assinatura do acordo foi efetuada por Félix Sanchidrián, diretor da Fundação Michelin Espanha 
Portugal (FMEP), e Jesús Monclús, diretor da Área de Prevenção e Segurança Rodoviária da 
Fundação MAPFRE. Com a extensão desta colaboração, a FMEP e a Fundação MAPFRE 
estabelecem as bases para levar a cabo outras ações conjuntas no âmbito da segurança rodoviária. 
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Sobre a Fundação Michelin Espanha Portugal 

A Fundação Michelin Espanha Portugal (FMEP) tem por missão o desenvolvimento do modelo 
de Responsabilidade Social Corporativa da Michelin na Península Ibérica. A FMEP tem como 
objetivo continuar a ampliar a tradição de compromisso social da Michelin em diversos domínios: 
mobilidade sustentável e segurança rodoviária, desporto e saúde, educação e solidariedade, ajuda 
ao desenvolvimento económico e social, e proteção do património do meio ambiente 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 171 países, emprega 114 100 pessoas e dispõe de 70 centros de produção em 17 países, que, em 
2017, fabricaram 190 milhões de pneus. (www.michelin.pt).  
 

 

Sobre a Fundação MAPFRE  

A Fundação MAPFRE é uma instituição internacional sem fins lucrativos, cujo principal objetivo 
é melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente daquelas com menos recursos. Fundada 
em 1975, tem evoluído e crescido no tempo até à sua atual configuração, em que conta com 5 áreas 
de trabalho centradas em: ação social, cultura, seguro e previsão social, promoção da saúde e 
prevenção e segurança rodoviária. Colabora, em todo o mundo, com instituições públicas e 
privadas, nacionais e internacionais, ONGs, museus, fundações e associações com objetivos afins 
aos seus. Atualmente tem presença em 34 países e, com o programa internacional «Objetivo Zero 
vítimas mortais e graves» , leva a cabo projetos em 23 países, destinado a alcançar o ambicioso 
objetivo de reduzir a zero as vítimas de sinistros. (www.fundacionmapfre.org). 


