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 Mª Paz Robina, NOVA diretora geral 
dA Michelin España Portugal S.A. 

 
Mª PAZ ROBINA ASSUME A DIREÇÃO GERAL DO GRUPO EM ESPANHA 

E PORTUGAL, EM SUBSTITUIÇÃO DE JOSÉ REBOLLO. 
 
A partir do próximo dia 1 de março, Mª Paz Robina Rosat assume o cargo de Diretora Geral de 
Michelin España Portugal S.A. Será, também, a Presidente do Conselho de Administração da 
sociedade. Sucede ao que foi o responsável máximo da multinacional em Espanha e Portugal durante 
os últimos 15 anos, José Rebollo, que passa à reforma. 
 
Licenciada em Ciências Químicas pela Universidade de Valladolid, Mª Paz Robina ingressou na Michelin 
em 1988, ano em que passou a integrar a fábrica do grupo em Vitoria. Ali, ocupou diferentes cargos 
de gestão no seio dos departamentos de qualidade e fabrico. Após a sua passagem por Vitoria, 
transferiu-se para a fábrica de Aranda de Duero, em 1993, onde voltou a assumir diferentes cargos de 
responsabilidade durante 11 anos, terminando como Diretora de Qualidade. 
 
Ao longo das suas mais de três décadas de experiência na Michelin, Mª Paz Robina também passou 
pelos escritórios centrais de Valladolid, onde, a partir de 2004, lhe é confiada a Direção de Pessoal da 
Michelin em Espanha e Portugal.  
 
Em julho de 2009 regressa a Aranda de Duero, onde se torna na primeira mulher a ocupar um cargo 
de Direção de Fábrica na Michelin Espanha. Por último, e antes de nomeada para o cargo da direção 
geral da empresa, regressou a Vitoria, em agosto de 2016, para dirigir o Centro Industrial da Michelin 
em Álava, um dos maiores do Grupo a nível mundial, composto por quatro Atividades Industriais (em 
Vitoria) e um Centro Logístico (em Araia).  
 
 
 
 
A Michelin ambiciona melhorar de forma 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 diferentes 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 114 700 pessoas e dispõe de 70 centros de produção em 17 
países, que em 2017 fabricaram 190 milhões de pneus. (www.michelin.pt). 


