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Michelin geRIRÁ os PneuS  
dos veículos dA apm terminals 

 
 GESTÃO INTEGRAL POR PARTE DA MICHELIN DOS PNEUS DOS VEÍCULOS  

DA APM TERMINALS PERMITIRÁ AO OPERADOR PORTUÁRIO 
INTERNACIONAL INCREMENTAR A SUA EFICIÊNCIA E A SUA 

PRODUTIVIDADE 
 
 

A Michelin e a APM Terminals firmaram um contrato para a manutenção e gestão integral dos pneus 
da sua maquinaria de porto. Deste modo, aumenta a eficiência do operador, graças à otimização e ao 
trabalhar de forma preventiva a utilização dos pneus, e são minimizados os tempos de inatividade da 
sua maquinaria, aumentando, assim, a produtividade nos portos de Valência, Gijón, Castellón e 
Barcelona.  
 
A APM Terminals, um dos principais operadores portuários internacionais, tem como principal objetivo 
satisfazer todas as necessidades dos seus clientes no âmbito da operação e gestão do tráfego de 
contentores em terminais portuários.  
 
A APM Terminals faz parte da A.P. Moller-Maersk, o maior integrador de logística de contentores e 
portos do mundo. Tal facto, juntamente com o investimento e a otimização permanent das suas 
instalações nos locais onde o consumidor mais delas necessita, permite-lhe alcançar uma enorme 
eficiência nas cadeias de fornecimento dos seus clientes. 
 
A APM Terminals conta com 73 terminais em 4 continentes, e moveu 39,7 milhões de TEUs em 2017. 
Com 22 000 empregados em 58 países, dispõe de 117 centros de serviço de operações terrestres, e 
serve 60 linhas marítimas. 
 
 
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 diversas utilizações dos seus clientes, assim como serviços e soluções para melhorar a 
eficácia do transporte. 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 diversas utilizações. Com sede em Clermont-Ferrand (França), a Michelin está presente 
em 170 países, emprega 125.000 pessoas e dispõe de 67 centros de produção de pneus, que, em 2018, fabricaram 190 milhões de pneus. 
(www.michelin.pt). 
 
 
 


