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Missão, Visão e Política
Missão
Prestar um serviço de transporte público urbano de passageiros na Área Metropolitana do Porto
(AMP), em articulação concertada com os demais operadores rodoviários, ferroviário e de metro
ligeiro, contribuindo para a efetiva mobilidade das pessoas, disponibilizando uma alternativa
competitiva ao transporte individual privado e gerando, pela sua atividade, benefícios sociais e
ambientais num quadro de racionalidade económica e na busca da melhoria contínua do seu
desempenho.
Visão
Ser reconhecida como empresa de referência entre as que apresentam as melhores práticas do
sector dos transportes públicos de passageiros, a nível nacional e europeu.
Política
Afirmar-se como agente dissuasor da utilização do transporte individual através da promoção
de um transporte público urbano de passageiros de qualidade, seguro, moderno e eco eficiente.
Responder às necessidades de mobilidade física e social dos clientes, através de uma
adequada oferta ao nível da rede de transportes, da sua acessibilidade, dos horários e produtos,
dentro dos limites permitidos pelas concessões e pela racionalização dos recursos humanos e
materiais.
Promover a comunicação e a cooperação permanente com as entidades externas,
nomeadamente instituições governamentais centrais e locais, associações corporativas, autarquias e
o público em geral.
Garantir o desenvolvimento profissional, saudável e social dos seus trabalhadores,
designadamente criando as condições adequadas ao exercício das suas atividades, que previnam as
lesões, os ferimentos e os danos para a sua saúde.
Minimizar o impacte ambiental da sua atividade de suporte, dotando as instalações e os
equipamentos de soluções tecnologicamente eficientes, que promovam a redução progressiva da
poluição e do consumo dos recursos energéticos e naturais.
Desenvolver todas as suas atividades, produtos e serviços enquadrados por um sistema
integrado de gestão, nas dimensões de qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho,
com o envolvimento de todos os seus trabalhadores, fornecedores, contratados, autoridades locais e
clientes.
Assumir a procura da melhoria contínua e o respeito pelos requisitos estabelecidos no seu
Sistema Integrado de Gestão, incluindo não só os legalmente e estatutariamente aplicáveis como
os de adesão voluntária, avaliando regularmente o seu desempenho através da realização de
auditorias internas e culminando com a revisão anual do sistema.

