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 A Michelin e os seus colaboradores 
colaboram com a luta contra a 

fome em Portugal e Espanha 
 

A MICHELIN COLABORA COM OS BANCOS ALIMENTARES PARA AJUDAR 
AS PESSOAS MAIS DESFAVORECIDAS. UM APOIO A QUE SE SOMA O DOS 
COLOBORADORES DA MICHELIN EM PORTUGAL E ESPANHA, ATRAVÉS DA 

CAMPANHA SOLIDÁRIA “ESTÁ NA TUA MÃO”.     
 
A Michelin mantém o seu firme propósito de colaborar neste momento para ajudar a melhorar a 
qualidade de vida das pessoas mais desfavorecidas. E uma das formas de o fazer é através do apoio da 
Fundação Michelin Espanha Portugal (FMEP) à luta contra a fome em ambos os países. Na atual situação 
provocada pela crise sanitária do coronavírus, são ainda mais necessárias colaborações desinteressadas.  
 
Por este motivo, a Fundação Michelin Espanha Portugal iniciou a terceira edição da campanha solidária 
“Está na tua mão”. Com esta ação, a Michelin pretende melhorar a qualidade de vida dos mais 
desfavorecidos e proteger o meio ambiente, fomentando, ao mesmo tempo, as iniciativas sociais entre 
os seus próprios trabalhadores.  
 
Desta feita, a campanha “Está na tua mão 2020” promove a colaboração dos próprios funcionários da 
Michelin em Portugal com a Rede de Emergência Alimentar e em Espanha com a Federação dos Bancos 
Alimentares, mediante doações diretas, com o compromisso, por parte da FMEP, de realizar uma doação 
complementar de uma importância, no mínimo, equivalente ao doado por todos os funcionários. No 
total, através desta ação, os trabalhadores da Michelin reuniram cerca de 25 000�, a que se somam os 
35 000� doados pela FMEP às Federações de Bancos Alimentares de Portugal e Espanha.  
 
 
 
 
Sobre a Rede de Emergência Alimentar 
Uma iniciativa articulada nos Bancos Alimentares portugueses para dar uma resposta estruturada ao impacto social do COVID19 mobilizando 
empresas e pessoas para evitar situações extremamente difíceis e de grande desespero junto das populações mais desfavorecidas, levando 
alimentos através de uma rede de âmbito nacional. (https://emergencia.bancoalimentar.pt/) 
 
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 manter e ampliar a tradição de compromisso social da Michelin em vários domínios: 
mobilidade sustentável e segurança rodoviária, desporto e saúde, educação e solidariedade, ajuda ao desenvolvimento económico e social, e 
proteção do património do meio ambiental e cultural. 
 
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). 


