


para o benefício das regiões.

25 000
novas contratações cada ano

HUMANOS

85 000
colaboradores

68% 
condutores

Temos orgulho em 
disponibilizar viagens a 11 
milhões de passageiros todos 
os dias.

PARA OS NOSSOS PASSAGEIROS

Uma oferta de transporte 
coletivo adaptada que 
aumenta a utilização dos 
transportes públicos e 
contribui para a redução do 
congestionamento de 
trânsito, ao disponibilizar 
soluções de mobilidade 
inovadoras e sustentáveis.

PARA O PLANETA

58% 12%
das entidades
abrangidas
pelo Sistema
de Gestão Ambiental

das entidades
com certificação
ISO 14001
em 10 países

Os nossos colaboradores, 
que são os embaixadores da 
Transdev, são responsáveis 
pela excelência dos nossos 
serviços diariamente.

em salários

4 000M€

PARA OS NOSSOS COLABORADORES

80% 7
de colaboradores 
receberam
formação em 2019

países implementaram
o programa de
Engajamento do Grupo

NATURAIS

2% 6% 6%
veículos
a biodiesel

veículos a
CNG* e biogás

veículos
elétricos

*Compressed natural gas

Acionistas comprometidos a longo prazo
(Caisse des Dépôts e Rethmann) 

FINANCEIROS

dívida financeira líquida*

1 000M€ 1 900M€
capitais próprios

*incluindo dívidas de aluguer

INDUSTRIAIS E COMERCIAIS

40 272* 
veículos em operação

418 
autocarros elétricos

 
*Perímetro gerido: 43.000

Promovemos a liberdade de 
movimento todos os dias, através 
de soluções seguras, confiáveis 
e inovadoras ao serviço do bem 
comum.

Parceiro de confiança das 
autoridades de transportes,
a Transdev constrói a sua 
oferta de transporte para ir 
ao encontro e antecipar os 
desafios dos diferentes 
territórios.

PARA OS NOSSOS CLIENTES, COMUNIDADES LOCAIS 
E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS•   

* Para além destes impostos, a Transdev paga as contribuições
   à segurança social, assim como outros impostos.

em 18 países

93% com contrato sem termo

58 000 condutores

+150 negócios

24% mulheres

um ecossistema formado e organizado em torno de iniciativas 
inovadoras, com mais de 80 projetos de inovação e 1000 start-ups

•

•

•

•

•

•

Inovação verde: utilização do hidrogénio

Compromisso com a preservação do meio ambiente: redução 
das nossas emissões de gases com efeito de estufa em 30% até 
2050

•

•

17 meios de transporte

45% de veículos limpos

3 000 M€ em compras de produtos e serviços

•

•

•

Uma maior utilização de recursos sustentáveis de forma 
a reduzir as emissões dos nossos veículos:

• •

•

•

•

Frota alternativa em crescimento: veículos elétricos, 
biogás, híbridos, a hidrogénio…

Condutores formados em éco-condução

Uma abordagem à economia circular: 69% do 
desperdício reciclado

Controlo das nossas emissões de gás com efeito de 
estufa: redução de 5% das nossas emissões em 2019

•

•

•

•

15,4 M€ de impostos de renda pagos*

Mais de 95% compras feitas a fornecedores nos países e 
territórios em que operamos

Soluções à medida, integradas e inclusivas

Um diálogo responsável e contínuo com o nosso 
ecossistema de stakeholders: clientes, comunidades, 
instituições nacionais e locais

•

•

•

Uma oferta em linha com as necessidades da sociedade

Uma oferta de transporte público ao serviço de todos

Políticas de Segurança para a proteção dos nossos 
passageiros
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A nossa visão global da mobilidade, aliada                
a uma forte implantação local, permite-nos 
disponibilizar aos nossos clientes soluções 
inovadoras, com a melhor performance. Temos 
uma ambição: responder às novas expectativas   
da mobilidade e manter-nos ao serviço dos 
cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento 
harmonioso dos territórios.

A Transdev gere, para os seus clientes, 
13 modos de transporte. Do metro ligeiro 
à bicicleta, do autocarro ao carsharing, 
do comboio ao interurbano.

CONCEBEMOS SOLUÇÕES 
AJUSTADAS À REALIDADE DOS 
TERRITÓRIOS

Desenvolvemos, com as 
coletividades locais, soluções de 
mobilidade adaptadas às 
necessidades de cada território. Este 
domínio do saber-fazer nos 
transportes públicos baseia-se em 
dois pilares: o nosso suporte local e 
a nossa experiência internacional.

ESTAMOS DISPONÍVEIS
PARA AS AUTORIDADES
DE TRANSPORTE

Perante os desafios da 
transformação da mobilidade              
e da racionalização da oferta e da 
despesa pública, acompanhamos     
as autoridades de transporte com 
proximidade, transparência, 
disponibilidade e atenção aos 
desafios e especificidades locais.

PROPOMOS O MELHOR SERVIÇO 
AO MELHOR PREÇO

Quando se trata de criar linhas ou de 
otimizar as existentes, asseguramos 
a sua eficácia ajustando os custos. 
Defendemos mais intermodalidade e 
novas soluções de mobilidade, como 
os serviços de transporte a pedido 
integrados na rede de transporte. A 
chave para o nosso sucesso?   Um 
modelo portador de 
competitividade em matéria de 
otimização dos fundos públicos.

GARANTIMOS A MELHOR
PERFORMANCE OPERACIONAL

Assumimos compromissos 
contratuais com as autoridades de 
transportes de acordo com as suas 
expectativas, compromissos e 
meios. Para garantir a nossa 
competitividade, desenvolvemos 
uma ferramenta de avaliação e de 
medição da performance 
implementada em todas as nossas 
redes para identificar os pontos 
sobre os quais temos margem de 
progresso, ao serviço do cliente.

GARANTIMOS OS MELHORES
PROCEDIMENTOS EM MATÉRIA 
DE SEGURANÇA

A segurança é a nossa prioridade 
absoluta. É um desafio de cada 
instante, partilhado por todos. 
Apoiamo-nos no nosso sistema de 
gestão da segurança, implementado 
em todas as nossas operações e 
atividades e na nossa comunidade 
de responsáveis de segurança que se 
compromete diariamente em pôr em 
prática a política do Grupo.



20  M 
DE DADOS EM TEMPO REAL
GERADOS DIARIAMENTE PELO OPTYMOD,
UM GPS MULTIMODAL PREDITIVO
PARA SMARTPHONE DESENVOLVIDO
PELA TRANSDEV E PELA CITYWAY.

170
AUTOCARROS ELÉTRICOS
DOS QUAIS 62 COM GRANDE CAPACIDADE,
UTILIZAM TODAS AS TECNOLOGIAS
DE ARMAZENAMENTO E RECARGA
QUE EXISTEM ATUALMENTE.

PROMOVEMOS UMA MOBILIDADE 
PERSONALIZADA, PARA MELHORAR A 
EXPERIÊNCIA DO PASSAGEIRO

Defendemos uma mobilidade que alia o transporte 
coletivo a soluções de transporte a pedido para melhor 
responder às necessidades e ao conforto de cada um. 
Com o MaaS “Mobility as a Service”, exploramos melhor 
a complementaridade dos modos. O conceito foi testado 
em Helsínquia com a marca “Whim”, oferecendo com       
a mesma aplicação móvel e com um único passe, todas  
as opções de transporte disponíveis, incluindo os táxis. 
Em Saint-Etienne, a aplicação Moovizy propõe 
inclusivamente uma informação multimodal em tempo 
real e a compra de títulos de transporte.

PROPOMOS UMA MOBILIDADE 
MAIS CONECTADA

Porque o digital reforça a atratividade dos 
transportes públicos, desenhamos serviços 
inovadores como títulos de transporte por SMS 
(Rouen em França), a informação ao passageiro 
prevista e em tempo real (Triplinx no Canada) e a 
aplicação para programar itinerários para a última 
milha nas zonas sem transporte público regular 
(hyperLINK nos Estados Unidos, BRENGflex nos 
Países Baixos e Chronopro em França).

DESENVOLVEMOS SERVIÇOS EM VEÍCULOS 
AUTÓNOMOS

Flexíveis, económicos, limpos, capazes de garantir 
a primeira e última milha de um trajeto em 
transporte público, os veículos autónomos 
oferecem múltiplas perspetivas de 
desenvolvimento. Pioneiros graças a uma série de 
projetos piloto em vários países, operamos o 
primeiro serviço comercial no mundo em veículo 
autónomo 100% elétrico na rede de EDF de Civaux 
e associamo-nos à Aliança Renault-Nissan para 
desenvolver em conjunto um sistema de frota de 
veículos autónomos.

ENCORAJAMOS A MOBILIDADE 
ECOLÓGICA

Com um reconhecido know-how, exploramos um 
leque de soluções de transporte menos poluidoras. 
Acompanhamos os municípios na escolha e na 
operação de soluções alternativas e apostamos na 
renovação do parque de veículos térmicos, na 
redução do consumo e das emissões através de 
veículos híbridos ou totalmente elétricos, 
disponibilizados para as frotas “zero emissões”.
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A Transdev antecipa as transformações para construir a mobilidade de amanhã, que será 
P.A.C.E.: personalizada, autónoma, conectada e ecológica. Disponibilizamos, às autoridades      
de transportes e aos nossos clientes, os nossos serviços com novas soluções digitais, tecnológicas   
e energéticas num contexto de evolução e transformação da utilização da mobilidade.



A Transdev coloca o passageiro em 1.º lugar.
Um compromisso crucial para oferecer o melhor serviço 
e tornar o transporte público sempre mais atrativo. 
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CONHECER OS PASSAGEIROS

Compreender as práticas de hoje e tomar as rédeas 
dos hábitos de amanhã para conceber soluções de 
mobilidade pertinentes e inovadoras: esta é a 
ambição do programa de estudos plurianual 
Transdev Explorer. Em 2018 realizamos um estudo 
sobre Hábitos de Utilização de Transportes em 
Portugal, que nos permitiu conhecer as principais 
motivações e necessidades de quem usa 
transportes públicos e o que faria os não 
utilizadores mudar de modo de transporte.

ENRIQUECER A EXPERIÊNCIA DA VIAGEM

Pensar a mobilidade para tornar o transporte 
público mais atrativo é o objetivo do nosso projeto 
Transdev Customer Experience (TEX) que se 
baseia na experiência racional dos passageiros 
(pontualidade, limpeza…) mas também emocional 
(ansiedade, fadiga…).

Ambição: Permitir às nossas redes detetarem 
todos os elementos suscetíveis de travar a 
utilização do transporte público e desenvolverem 
um plano de ações corretivas e incentivadoras.

FACILITAR OS TRAJETOS

Meios de pagamento digitais, painel de informação 
de embarque, informação sobre interfaces, 
reservas à distância… As nossas ferramentas 
integram a localização geográfica, o tempo real ou 
preditivo (Optymod em Lyon), as condições de 
tráfego, bem como a dimensão multimodal de cada 
deslocação com percurso a pé incluído. A nossa 
ambição é permitir que cada passageiro ganhe 
agilidade, controlo e facilidade nas suas 
deslocações.

MELHORAR A SATISFAÇÃO DO CLIENTE

As nossas redes dispõem de um leque de meios 
para seguir diariamente a qualidade do serviço e a 
perceção da qualidade do serviço prestado. 
Exemplos disso são as várias ferramentas de 
avaliação da satisfação do cliente que utilizamos: 
gestão das reclamações (Listen), avaliação regular 
da satisfação dos passageiros (Satisf’Act), medição 
da qualidade (Mystery Traveler), escuta 
permanente dos clientes (Meet the Managers).
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TRANSDEV
Rua de Oslo, C.C. Londres, Loja AC 122
4460-388 Senhora da Hora – Portugal

Tel.: +351 229 574 161

www.transdev.pt


