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Continental expande as atividades em Lousado  

• Mais de 70 especialistas em áreas como as de Data Science, Consultadoria SAP, 
entre outras, vão ser contratados até final de 2022 

• Foi criada uma nova entidade legal com o nome de “Continental Solution Center, 
Portugal, Lda.”  

• O sucesso da fábrica de pneus de Lousado teve um papel fundamental nesta 
decisão do Grupo Continental 

Lousado, 22 de novembro de 2022 – A Continental criou uma nova entidade legal  em Lousado, 

Vila Nova de Famalicão - Portugal: a  Continental Solution Center, Portugal, Lda. Esta empresa 

está integrada no Setor Pneus do Grupo Continental e tem como objetivo fornecer suporte a 

diferentes áreas deste setor do Grupo a nível mundial. Este suporte inclui as áreas de pesquisa e 

desenvolvimento, programação de software  & aplicações, automação,  suporte SAP, engenharia 

da cloud e data science,  entre outras. Numa primeira etapa, a Continental Solution Center vai 

contratar mais de 70 colaboradores altamente qualificados até ao final de 2022 e dobrar  esse 

número nos próximos anos. 

“A Continental Solution Center vai alargar as oportunidades de emprego em Lousado para além 

da produção de pneus, com novos e muito interessantes postos de trabalho,  nas áreas de 

software  e engenharia de hardware, ciência de dados e inteligência artificial, por exemplo”, 

declarou Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor em 

Lousado  e que também faz parte da gestão da nova empresa. 

“A nossa excelente e empenhada equipa, as parcerias com universidades e institutos superiores 

da região que nos oferecem uma amplitude de talentos, bem como um ambiente de negócios 

favorável proporcionado pelas nossas autoridades locais e pelo governo contribuíram para a 

decisão do Grupo em estabelecer esta nova empresa em Lousado”, acrescentou Pedro Carreira.  

O Grupo Continental é reconhecido como um empregador atrativo em Portugal e é parceiro das 

universidades da região norte do país, que se distinguem pela excelência na qualidade dos seus 

programas educativos, bem como pelas adequadas competências teóricas e práticas dos seus 

graduados. Todos os candidatos interessados podem encontrar as ofertas de emprego na página 

da Continental no LinkedIn, bem como nas plataformas e quadros informativos das universidades. 
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Com uma história de mais de 30 anos em Portugal, a Continental é um parceiro de negócios de 

confiança que aposta tanto na tradição como na inovação no fabrico de pneus e na tecnologia 

automóvel. A fábrica de pneus da Continental em Lousado iniciou a sua atividade em 1990 e é 

uma das mais modernas fábricas de pneus do Setor do Grupo na Europa, empregando 

atualmente cerca de 2.500 pessoas. 

 

A Continental desenvolve tecnologias e serviços de vanguarda para a mobilidade sustentável e conectada 
de pessoas e seus bens. Fundada em 1871, a empresa de tecnologia oferece soluções seguras, eficientes, 
inteligentes e acessíveis para veículos, equipamentos, trânsito e transporte. Em 2021, a Continental gerou 
vendas de € 33,8 mil milhões e atualmente emprega mais de 190.000 pessoas em 58 países e mercados. 
No dia 8 de outubro de 2021, a empresa comemorou o seu 150º aniversário. 

O Setor do Grupo Pneus tem mais de 24 locais de produção e desenvolvimento em todo o mundo. A 
Continental é um dos principais fabricantes de pneus e gerou vendas neste setor do Grupo de € 11,8 mil 
milhões no ano fiscal de 2021, com mais de 57.000 colaboradores. A Continental está entre os líderes 
tecnológicos na produção de pneus e oferece uma ampla gama de produtos para viaturas de passageiros, 
veículos comerciais e especiais, bem como para veículos de duas rodas. Através do investimento contínuo 
em pesquisa e desenvolvimento, a Continental contribui significativamente para uma mobilidade mais 
segura, económica e mais amiga do ambiente. O portefólio do Setor do Grupo Tires também inclui serviços 
para o mercado de pneus e aplicações de frotas, bem como sistemas digitais de gestão do uso de pneus. 
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