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MICHELIN suspende temporariamente  

a sua atividade em Portugal e 
Espanha 

 
COMO MEDIDA PREVENTIVA, PARA PRESERVAR A SAÚDE DOS SEUS 

TRABALHADORES, A MICHELIN DECIDIU INTERROMPER TODAS AS SUAS 
ATIVIDADES EM PORTUGAL E ESPANHA  

 
Desde o início da epidemia, a prioridade da Michelin foi acompanhar os seus funcionários, e os das 
suas filiais, que pudessem estar expostos à COVID-19, e estar preparada caso a situação se degradasse.  
 
Para tal, foram sido tomadas toda uma série de medidas preventivas de forma 
progressiva, proibindo as deslocações e as visitas, e anulando as reuniões e formações, assim como 
outro tipo de medidas informativas e higiénicas. Na semana passada foi já decidido que todo o pessoal 
de Comercio, Tres Cantos, Illescas e Portugal que o pudesse fazer, que realizasse teletrabalho.  
 
Perante a evolução dos acontecimentos, e como medida preventiva para preservar a segurança e a 
saúde dos seus trabalhadores e das suas famílias, a Michelin decidiu interromper todas as atividades 
em Portugal e Espanha a partir de segunda-feira, 16 de março: as fábricas de Lasarte (Guipúzcoa), 
Vitoria (Álava), Aranda de Duero (Burgos) e Valladolid, e o centro de testes de Almeria. 
 
Inicialmente, a duração da paragem, que será levada a cabo da melhor e mais rápida forma possível, 
terá como mínimo 8 dias. A data de reinício das atividades de fabrico será determinada em função do 
desenvolvimento dos acontecimentos.  
  
A direção da empresa estará em contato com os representantes dos trabalhadores para acordar a 
forma de implementar estas medidas, que também foram tomadas nas fábricas da Michelin de França 
e Itália. De igual modo, a direção da empresa está a informar as autoridades.  
  
A direção da Michelin agradece a responsabilidade, compreensão e colaboração com que todo o 
seu pessoal está a enfrentar esta complicada situação.  
  
 
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 mais de 127.000 pessoas e dispõe de 69 centros de produção de pneus, que, em 2019, fabricaram 200 milhões de 
pneus (www.michelin.pt). 

 
 
 
 
 
 


