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Truckfly: a App DA MICHELIN ao 
serviço dos profissionais do 

transporte 
 

MICHELIN COLOCA À DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE A 
TRUCKFLY, UMA APLICACIÓN COLABORATIVA GRATUITA, CONCEBIDA 

PARA TORNAR MAIS FÁCIL O DIA A DIA DOS CAMIONISTAS, COM 
INFORMAÇÃO DETALHADA E ATUALIZADA SOBRE ZONAS DE DESCANSO 

E ÁREAS DE SERVIÇO. 
 

A Michelin esteve sempre ao lado dos profissionais do transporte, mesmo nas situações mais difíceis. 
Agora, para além de agradecer ao setor o seu trabalho para assegurar os bens de primeira necessidade 
durante a situação provocada pela COVID-19, a Michelin quer acompanhar os camionistas no seu dia a 
dia com a TruckFly, uma aplicação colaborativa gratuita, que faz parte das muitas funcionalidades e 
serviços integrados no programa de apoio ao sector Michelin&TuNegocio. 
 
A TruckFly coloca à disposição dos transportadores informação detalhada e atualizada relativa a 
serviços indispensáveis para facilitar as suas viagens. A aplicação, que conta com uma das maiores 
bases de pontos de interesse da Europa, permite poupar tempo e planificar as melhores paragens 
durante o itinerário, localizando restaurantes, parques de estacionamento, estações de serviçio ou 
áreas de descanso, incluindo preços de menus, horários ou disponibilidade de serviços como duche ou 
wi-fi, entre outras informações. Ao mesmo tempo, por tratar-se de uma aplicação colaborativa, que 
conta com a ajuda da comunidade de transportadores, a TruckFly permite comentar e avaliar a 
informação, e partilhá-la com outros utilizadores. Funcionalidade adicional é a possibilidade de 
consultar atualizações de tráfego em tempo real.  
 
Deste modo, a TruckFly cumpre uma dupla função: melhora a mobilidade dos transportadores com 
informação precisa sobre onde parar para reabastecer, e a sua segurança ao ajudá-los a programar os 
melhores locais para descansar. Atualmente, 24 836 transportadores em Espanha, e 4180 em Portugal, 
formam la comunidade da TruckFly.  
 
A TruckFly by Michelin está disponível para download gratuita nas plataformas Google Play e 
Applestore.  
 

• Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.truckfly.truckfly 
• Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/apple-store/id1050082939 

 
Mais informação em https://www.truckfly.com/pt/ 
 
 
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). 


