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Entidades Associadas
Organização Internacional
●

UITP - International Association of Public Transportation

Empresas Associadas
●
●
●
●
●

Metro do Porto, S.A.
TIP - Transportes Intermodais do Porto, ACE
Transpublicidade - Publicidade em Transportes, S.A.
OPT - Optimização e Planeamento de Transportes, S.A.
STCP Serviços

Entidades Associadas
AEP - Associação Empresarial de Portugal
Promoção e defesa da atividade empresarial.
● ACP - Associação Comercial do Porto
Pretende ser um ponto de encontro e um centro de reflexão com vista à promoção do progresso e
da ilustração da cidade do Porto e de toda a Região Norte.
● CODIPOR - Associação Portuguesa de Identificação e Codificação de Produtos
Associação privada sem fins lucrativos que tem por objetivo a gestão em Portugal do sistema
EAN-UCC para a identificação, codificação e localização de produtos e serviços a nível mundial.
Dedica-se, ainda, ao acompanhamento, investigação, estudo, implementação e desenvolvimento
de outros sistemas de codificação.
● ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade
Entidade inspetora nos grandes projetos industriais e civis realizados em Portugal e envolvida em
projetos I&D internacionais.
● ATP - Associação de Turismo do Porto
A associação tem por fim promover externamente o Porto e Norte de Portugal como destino
turístico, contribuindo decisivamente como catalisador da imagem de prestigio e notoriedade junto
dos diversos mercados internacionais.
● INEGI - Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial
A missão do INEGI é contribuir para o aumento da competitividade do tecido empresarial através
da investigação e desenvolvimento, demonstração, transferência de tecnologia e formação nas
áreas de conceção e projeto, materiais, produção, energia, manutenção, gestão industrial e
ambiente.
● AMTC - Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações
AMTC tem por objetivos a preservação de infraestruturas de reconhecido interesse histórico
relacionadas com os transportes e as comunicações, a criação e manutenção de um centro de
documentação e informação sobre ambas estas temáticas e o desenvolvimento junto do público
de novas formas de interesse quanto à problemática dos transportes e comunicações.
● AADP - Associação dos Amigos do Arquivo Distrital do Porto
Tem por objetivo contribuir para a promoção, salvaguarda e divulgação do acervo patrimonial do
Arquivo Distrital do Porto e organizar ou patrocinar atividades culturais, educativas e científicas,
nomeadamente conferências, seminários, exposições, espetáculos e outros eventos.
● Associação dos Amigos do Coliseu do Porto
Tem como finalidade assegurar o funcionamento e exploração do Coliseu do Porto como
equipamentos de grande relevância para a vida cultural, social e corporativa da cidade e da Área
Metropolitana do Porto, nomeadamente através da sua aquisição e gestão, direta ou indireta.
●

