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O evento foi aberto aos Órgãos de Comunicação Social, os quais questionaram o Ministro do Ambiente sobre o modelo de governa

Leia também a intervenção do Presidente do Conselho de Administração da STCP, Prof. Jorge Moreno Delgado:

"Senhor Ministro do Ambiente,
Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente,
Senhor Presidente do Conselho Metropolitano do Porto,
Senhores Autarcas, Presidentes de Câmara, nomeadamente,das Câmaras do Porto, de Vila Nova de Gaia, da Maia, de Matosinho
Senhores Administradores da STCP, da Metro do Porto e do TIP,
Caros Funcionários da STCP,
Demais Convidados,
Minhas Senhoras e meus Senhores,

Agradeço a presença de todos, no momento em que simbolicamente assinalamos a admissão de novos motoristas nos quadros da
Esta é uma data importante para a STCP. Após alguns anos de uma consecutiva redução do efectivo de motoristas ao serviço da
admitir motoristas.
É público e é notório que estas limitações tiveram consequências quanto à qualidade do serviço disponibilizado pela empresa. É u
realidade e temos de reconhecer que a mesma afetou negativamente a qualidade do serviço de transportes públicos nos seis conc
Estamos, agora, num momento de viragem. Com a admissão de novos motoristas, num processo iniciado em Outubro passado, ter
Hoje, simbolicamente, registamos a entrada de 15 novos motoristas da STCP, a quem dou as boas-vindas, e que se vêm juntar ao
longo dos próximos meses de forma a permitir repor a capacidade de oferta perdida, num ritmo adequado à capacidade de formaçã
Vivemos uma nova fase e queremos crer que a STCP está agora em boas condições para recuperar o tempo perdido, reconquistar

Senhor Ministro,
Agradeço a sua presença nesta cerimónia, que registamos como um sinal de confiança, de empenho e de proximidade para com a
Sendo este o nosso primeiro acto público após assumirmos as funções para as quais, com muita honra, fomos convidados, registo
anos de vida ao lado dos cidadãos, uma empresa que se pode considerar a "rainha” dos transportes públicos da Área Metropolitan
dos municípios que serve.
O primeiro, sempre o primeiro dos desafios, é o de procurar a máxima proximidade às populações que servimos com uma crescent
Sempre e cada vez mais em articulação com os municípios e com os seus responsáveis, a STCP existe para servir.
Muito obrigado. "
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