Informação de imprensa
PRODUTO

Lisboa, 29 de outubro de 2021

Michelin e Transportes Álvaro Figueiredo renovam acordo
de colaboração por uma mobilidade sustentável
A Empresa de Transportes Álvaro Figueiredo, com sede em Oliveira de Azeméis, vem implementando
desde há vários anos diversas soluções de sustentabilidade para garantir a redução das emissões de
CO2. Além de uma aposta em veículos cada vez mais eficientes, e da implementação de programas
de condução para os seus motoristas, os pneus foram sempre uma questão prioritária para esta
empresa.
Consciente da relação direta que existe entre os neumáticos e o consumo de combustível, a
Transportes Álvaro Figueiredo deu o primeiro passo em 2006, confiando na Michelin para garantir uma
gestão eficaz de manutenção dos pneus na sua frota. Após quinze anos, as duas empresas reforçam
agora a sua relação através da renovação do contrato por mais três anos.
Um dos principais pontos fortes desta parceria é o acompanhamento profissional dos pneus da frota
por parte dos especialistas da Michelin, garantindo a utilização de pneus de baixa resistência ao
rolamento, adaptados ao tipo de percurso e à atividade. Juntamente com a utilização de carcaças para
uma segunda vida na gama MICHELIN REMIX, e as operações de reescultura, que permitem continuar
a utilizar os pneus quando a sua resistência ao rolamento é a mais baixa durante todo o seu ciclo de
vida útil, não só se consegue uma redução das emissões, com também do uso de matérias-primas.
Os serviços de assistência na estrada são outro componente da solução Effitires da Michelin, que
ajudou a Empresa de Transportes Álvaro Figueiredo a garantir a mobilidade dos seus veículos,
cumprindo, assim, com os tempos de entrega, cada dia mais exigentes, aos seus clientes. Este serviço
é ainda mais importante para uma frota cuja principal atividade é o transporte internacional, ao contar
com uma rede capaz de dar una resposta rápida em toda a Europa, assegurando, deste modo, a
mobilidade.

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 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 123 600 pessoas e dispõe de 71
centros de produção de pneus, que, em 2020, fabricaram 170 milhões de pneus (www.michelin.pt).
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