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RELATÓRIO DE PROGRESSO SOBRE O SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICOS 
DE PASSAGEIROS NA AMP 

 

 

 

Neste mandato o tema da mobilidade tem marcado a agenda política da Área Metropolitana do 

Porto (AMP). Como todos sabem esta foi das temáticas mais discutidas, senão mesmo a mais 

discutida, entre os 17 presidentes de câmara, e também entre os seus vereadores, técnicos, 

especialistas e sociedade civil. 

E foi discutida a mobilidade em todas as suas vertentes, desde a escala municipal, passando pela 

intermunicipal, metropolitana, nacional e até internacional. 

Por isso hoje, um ano após a delegação das competências de autoridade de transportes dos 

municípios na AMP importa fazer um ponto de situação e perguntar se valeu a pena.  

Acreditamos que sim. E dizemos que valeu a pena em duas dimensões, primeiro como plataforma 

de entendimento político, pois a AMP conseguiu desenvolver uma estratégia baseada em soluções 

consensuais. Os consensos não são fáceis de atingir mas representam o que de mais importante 

existe no Serviço Público.  

Para além da dimensão politica, que tantas vezes é esquecida, a outra dimensão que devemos 

realçar é a técnico-administrativa. É que no ano passado, em Agosto de 2015, entrou em vigor uma 

Lei do Parlamento que determinou que quem passava a gerir a rede de transportes públicos eram os 

municípios e a áreas metropolitanas. Na AMP existiu imediatamente uma demonstração de 

responsabilidade. Organizamo-nos, criamos uma única autoridade de transportes quando 

inicialmente existiam 19; reduzimos custos, obtivemos eficácia.  



MOBILIDADE NA AMP – TRANSPORTES PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

 

Página 3 

Ficamos desde logo na vanguarda nacional e aproximamo-nos rapidamente das boas práticas dos 

melhores modelos europeus. Começamos a árdua tarefa de reorganizar a rede de transportes 

públicos, trabalhando ao lado dos operadores públicos, mas também dos operadores privados. A 

Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) foi 

chamada a colaborar com a AMP nos processos de decisão. A Metro do Porto, a STCP e a CP 

também. Realizamos Protocolos, memorandos, grupos de trabalho, debates, reuniões, ações de 

formação, e muito mais com todos os stakeholders. 

E fizemo-lo na convicção que estamos a trabalhar para a população, melhorando horários, 

redefinindo linhas, repensando tarifários.  

Os 17 Presidentes colocaram os interesses da região à frente dos seus protagonismos momentâneos 

e permitiram uma estratégia de sucesso, a Comissão Executiva tudo fez para fornecer as condições 

humanas e materiais, os trabalhadores da AMP construíram o processo. 

O relatório que aqui se apresenta é uma fotografia de um percurso que continua em movimento. É 

uma marca para sintetizar o enorme trabalho desenvolvido e para lembrar o gigantesco desafio que 

ainda há para cumprir. 

 

Saudações metropolitanas, 

Avelino Oliveira 
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I. CARATERIZAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTES PÚBLICOS DA AMP 

1.1.  Breve enquadramento  

A Lei nº52/2015, de 9 de junho, aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de 

Passageiros (RJSPTP), o que desencadeou a extinção da Autoridade Metropolitana de Transportes do 

Porto (AMTP), delegando parcialmente as suas funções e competências na AMP a partir de agosto 

de 2015. 

A AMP passou assim a ser a Autoridade de Transportes competente quanto aos serviços públicos de 

transportes de passageiros intermunicipais, ou seja, as linhas de transporte rodoviário que 

intersectam mais do que um Município e que se desenvolvam integralmente ou maioritariamente na 

área metropolitana do Porto. 

No entanto, no que se refere às linhas municipais (com origem, destino e percurso integral num só 

concelho) os municípios assumiam-se, automaticamente como autoridades de transportes. 

E no que se refere aos operadores públicos (Metro do Porto, STCP e CP) a competência mantinha-se 

na esfera do Estado. 

Esquematicamente, em Agosto de 2015, a estruturas de entidades que se apresentavam como 

autoridades de transportes na zona geográfica da AMP era a seguinte: 
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1.2.  Linhas estratégicas da AMP sobre mobilidade no contexto do transporte 

público  

Perante um cenário de desarticulação institucional emergiu na AMP a ideia que seria necessário 

uma coordenação partilhada das necessidades e objetivos dos municípios que compõem a Área 

Metropolitana do Porto, no caso das questões da mobilidade, o que obrigava a uma visão global que 

possibilite a articulação das redes e dos serviços de transportes públicos. Esta visão é facilitada 

quando se realiza através de uma abordagem partilhada que envolva os principais atores, onde se 

destacam as autarquias e os operadores. Aliás, a confirmar esta ideia, o IMT, I. P. no seu documento 

denominado “Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros – A Definição da 

Competência Territoria 

l e a Importância da Gestão em Rede” (que segue “As Orientações para a interpretação do 

Regulamento (CE) nº 1370/2007”), apresenta uma demostração das vantagens da gestão 

metropolitana e a sua contribuição para o aumento da eficiência. Essa demostração está patente no 

texto do referido documento, conforme se pode comprovar nas seguintes referências: 

“A gestão supra municipal reveste‐se de maior relevância, sobretudo em territórios de redes 

complexas e densas, de vários operadores e de movimentos pendulares ou intermodais, como nas 

áreas metropolitanas”;  “Os contratos de rede implicam maior esforço de monitorização mas 

permitem melhor otimização de recursos e ganhos de eficiência, e melhor integração que os 

contratos linha‐a‐ linha.” 

Como se pode constatar estas ideias induzem claramente para a existência de um aumento da 

eficiência da gestão dos recursos aplicados nesta área temática quando se promove uma autoridade 

de escala supramunicipal, coordenada pela respetiva entidade intermunicipal. Neste caso, criando as 

condições para que a AMP coordene a gestão de transportes e promova a intermodalidade. 

Nesse sentido, a AMP promoveu um novo modelo de gestão com o seguinte objetivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar a mobilidade dos cidadãos na Metrópole do Porto, através de maior eficiência e 

gestão sustentável do serviço público de transporte de passageiros, bem como a universalidade 

do acesso e a qualidade dos serviços, a coesão económica, social e territorial, o desenvolvimento 

equilibrado do setor dos transportes e a articulação intermodal. 
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Este novo modelo apresentava uma estrutura complexa de repartição de competências entre as 19 

entidades apresentadas no esquema anterior, apresentando um modelo de gestão partilhado que se 

sustentava na delegação de competências mútua entre MUNICPIOS e a AMP, como se pode observar 

no seguinte esquema: 

 

 

 

O novo RJSPTP, permitiu à AMP a criação de um novo modelo de gestão dos transportes públicos 

rodoviários de passageiros, construído em conjunto com os municípios, enquadrado no instrumento 

legal - o contrato interadministrativo de delegação de competências.  

Este instrumento permite transformar as 17 autoridades municipais mais a autoridade 

metropolitana, em uma, no que resultará num significativo ganho de eficiência, numa otimização de 

recursos humanos, tecnológicos e financeiros, facilitando a uniformização dos procedimentos e a 

melhor articulação com os operadores de transportes.  

Este instrumento possibilita ainda importantes ganhos de eficácia ao nível do desenho das redes e 

promoção da intermodalidade, ao mesmo tempo que otimiza o cálculo do custo, de acordo com as 

necessidades de modalidade e os recursos disponíveis.  

O Contrato de delegação de competências previu ainda a criação das Unidades Técnicas de Gestão 

(UTG). Estas UTG possibilitam que o Estado delegue nas entidades intermunicipais as competências 

que lhe estão cometidas. Um exemplo, é o caso da UTG dos municípios servidos pela rede STCP, 

operador regulado pelo Estado, em que por via de um contrato interadministrativo, delegará as 
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competências de regulação, supervisão e fiscalização de carreiras das STCP na UTG_STCP, 

coordenada pelo Município do Porto e pela AMP e incluirá representantes dos Municípios Vila Nova 

de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar e Valongo (já aprovada através de memorando de 

entendimento assinado em 27 de Junho pelo Senhor Primeiro Ministro). 

 

 

1.3.  Colaboração e cooperação institucional  

Para a prossecução da sua estratégia a AMP estabeleceu uma alargada plataforma colaborativa 

estruturada em acordos, memorandos de entendimento e contratos de delegação e partilha de 

competências que sustentam a organização e gestão da mobilidade metropolitana. 

 

Esquematicamente: 

 

 

Assim, esta plataforma permite à AMP articular com os Municípios, com os operadores de 

transportes públicos de passageiros, com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), com o 

TIP - Transportes Intermodais do Porto – Andante, com a Autoridade da Mobilidade e dos 

Transportes (AMT), nomeadamente na validação e verificação dos percursos e horários dos 

transportes rodoviários públicos de passageiros. 

AMP 

 

ESTADO 

(Min. 

Ambiente +Sec 

Estado + IMT1 

+ AMT2) 

 
OERADORES DE 

TRANSPORTES3 

 

 

 

MUNICÍPIOS 

 

Notas: 
1-IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP 
2-AMT-Autoridade Metropolitana de Transportes  
3-Operadores de transportes: Públicos (STCP + METRO + CP) e Privados (Membros da ANTROP) 
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Na definição desta estratégia foram assinados os seguintes documentos, que definem as 

responsabilidades dos intervenientes:  

- Contrato de Delegação de Competências entre a AMP e os Municípios, relacionadas com o sistema 

de mobilidade e serviço público de transporte de passageiros na AMP – Área Metropolitana do 

Porto; 

- Memorando de Entendimento com a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de 

Pesados de Passageiros (ANTROP), à qual são associados várias empresas de transporte que operam 

atualmente na Área Metropolitana do Porto;  

- Memorando de Cooperação Institucional: Colaboração com as CIM (Comunidades Intermunicipais 

de Aveiro, Dão Lafões, Tamega e Sousa, Cávado, Ave e Alto Minho) para o serviço público de 

transporte de passageiros inter-regional. 

- Memorando com o TIP (Transportes Intermodais do Porto) – A AMP assume as suas 

responsabilidades na definição dos tarifários, zonamento e regulação das novas entradas de 

operadores de transportes ao Sistema Intermodal Andante. 

Cooperação europeia 

No contexto internacional a AMP também iniciou um percurso de grande responsabilidade 

integrando-se numa equipa constituída pelas autoridades de transportes de algumas das principais 

regiões urbanas europeias.  

No âmbito de uma candidatura elaborada em parceria com 8 zonas urbanas surgiu o projeto SMART 

MR cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), desenvolvido pelas 

regiões metropolitanas de:  

Oslo, Gotemburgo, Helsínquia, Budapeste, Liubliana, Roma, Barcelona e o Porto. 

Estas metrópoles desenvolveram um programa onde pretendem trocar experiências do que melhor 

se faz em cada uma destas regiões no desenvolvimento de políticas de transportes sustentáveis e 

eficazes. O projeto iniciou-se em Maio de 2015 em Liubliana (com fim em 2021) e está já a evoluir 

com um ritmo assinalável.  

 As principais áreas de colaboração do SMART MR: 

- Governança e participação; 

- Planeamento dos transportes; 

- Plano Regional de Mobilidade; 

- Desenvolvimento sustentável e trânsito urbano; 

- Novos modelos de negócio em mobilidade 
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1.4.  Autorização e validação da rede de transportes públicos da AMP  

 

A Lei 52/2015 de 9 de Junho veio prever que as carreiras de TP e modo rodoviário (em exploração ao 

abrigo das concessões RTA) pudessem vigorar até determinados prazos, permitindo a mesma Lei que 

a AMP, na qualidade de autoridade de transportes competente e verificados os respetivos requisitos 

legais, pudesse emitir autorizações para a manutenção do regime de exploração a título provisório 

desde que o respetivo prazo de vigência não ultrapasse 3 de dezembro de 2019. 

No entanto, tanto a referida Lei como o RJSPTP vêm introduzir um conjunto de deveres de 

informação para os operadores cujo procedimento para efeitos de carregamento de dados exige 

uma boa articulação com a AMP, de forma a permitir a estas conhecer, com o devido rigor e forma 

atualizada, a situação relativa ao serviço público de transporte de passageiros existentes. Essa 

informação é relevante para o planeamento e organização deste serviço público ao nível 

metropolitano. 

Assim, a primeira tarefa de forte componente administrativa que a AMP teve que realizar foi a 

verificação e validação de informação prestada pelos operadores de transportes na plataforma de 

Informação geográfica nacional (SIGGESC). 

Este processo implicava a validação das linhas de TP (Transporte Publico), de modo a proceder à 

autorização em regime de exploração provisória linha a linha, ou seja, cada uma das linhas 

comerciais de cada um dos operadores. 

Nos procedimentos de validação das linhas, a AMP verificaria inúmeros dados, em especial dados 

geográficos, mas também a conformidade territorial do percurso da linha TP com os instrumentos de 

gestão e planeamento e a conformidade da localização das paragens, assim como a verificação dos 

dados alfanuméricos: conformidade dos Horários em dias uteis, sábados e domingos, por período 

horário (escolar, verão, etc.) e a conformidade dos títulos de transporte e tarifário. 
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A metodologia do trabalho desenvolvido pela AMP pode ser observada na seguinte tabela: 

 

Etapa Ação Cronograma 

Passo 1 Formação especializada aos operadores de transporte público sobre a 

plataforma nacional SIGGESC/SICO 

Dez 2015 

Passo 2 
Organização por município da informação registada e recebida 

29 fev a 2/março 

 

Passo 3 Envio da rede TP aos municípios 29 fev a 3/março 

Passo 4 Preparação das reuniões com municípios 3 a 10/março 

Passo 5 Reuniões com municípios 14 a 22/março 

Passo 6 Preparação de reuniões com operadores e identificação das linhas inter-

regionais 
23/março a 9/abril 

Passo 7 Reuniões com operadores e CIM’s 11 a 29/abril 

Passo 8 Preparação das reuniões de negociação Abril a junho 

Passo 9 Reuniões de negociação Abril a junho 

Passo 10 Registo das correções Maio a junho 

Passo 11 Validação final 23 de maio a 9 de junho 

Passo 12 Emissão de autorizações 9 a 30 de junho 

Passo 13 Publicitação na internet Em curso 
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Em 30 de Junho de 2016 o resultado foi o seguinte: 

 

Foram analisadas 1283 linhas de TP, constituídas por 734 linhas base, 490 linhas parcelares e 59 

linhas variantes.  

As 218 linhas que não foram validadas referem-se essencialmente a linhas que atualmente não 

estavam em exploração e noutros casos existem ainda desconformidades que devem ser supridas: 

alterações no percurso e criação de novas linhas de TP que vão de encontro às propostas sugeridas 

pelos Municípios que visem uma melhoria na cobertura espacial e populacional da oferta de TP. 
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Rede de transportes da AMP 
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Os kms percorridos pelos veículos de transporte público de passageiros em cada um dos municípios 

da AMP apresentam um cenário que permite visualizar as diferenças de oferta em cada concelho: 
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Oferta de km percorridos em dia útil por Município 

Por essa razão é importante analisar em simultâneo esta oferta em dia útil de km percorridos por 

município considerando o seu rácio por 1000 habitantes, articula a densidade populacional com a 

dimensão e escala do território dos 17: 

Veículos ∗ km

nº de habitantes
∗ 1000hab 
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Oferta em dia útil de km percorridos por município em 1000 habitantes 

 

 

 

Classificação geográfica - linhas TP na AMP 

Relativamente à classificação geográfica das linhas, importa referir que apenas cerca de um terço das 

linhas são consideradas municipais, e dos dois terços supra municipais existem uma enorme 

percentagem de linhas inter-regionais, ou seja, que possuem origem e/ou destino fora da AMP. 

 

A verificação e validação das linhas permitiram à AMP atribuir 988 declarações de autorização de 

exploração provisória (562 linhas base e 426 parcelares).  

 

Esta autorizações resultaram de um trabalho de articulação com os municípios e com a ANTROP 

estendem-se numa primeira fase até dezembro de 2016 e numa segunda fase serão previsivelmente 

validadas até 3 de dezembro de 2019. 

 

1.5.  O Transporte Publico rodoviário em números  

 

No decurso do processo de apreciação, avaliação e monotorização da AMP: 

1283 linhas de TP de 30 operadores foram objeto de análise; 

Destas, 129 linhas estão integradas no ANDANTE (17% da rede AMP) e foram objeto 

de reavaliação profunda com alterações significativa nas bases gerais de integração no sistema; 

Os 35.800 km de extensão de linha de TP, de ida e volta, foram verificados pela AMP e os seus 

municípios (a maioria articulando vários municípios no processo); 

34,45%

38,43%

27,12%

MUNÍCIPAIS INTERMUNÍCIPAIS INTERREGIONAIS

493 linhas

348 linhas
442 linhas
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As 72.018 Paragens ou pontos de embarque e desembarque foram revistos e inseridos na base 

de dados metropolitana; 

Os 209 mil veículos * Km que são percorridos, ou seja, em cada dia útil no território AMP 

foram estudados, fiscalizados e comparados. 

 

A título de exemplo podemos verificar que existem autocarros a fazer, em cada dia útil, 51 mil km no 

Porto, 34 mil em Gaia, 29 mil em Matosinhos, 24 mil em Gondomar, mas também quase 7 mil em 

Santa Maria da Feira, Paredes ou Povoa de Varzim e cerca de 3 mil em Arouca ou na Trofa. 

 É na cidade do Porto, centro da região que são percorridos 25% dos 

quilómetros totais da AMP.  

 De todos os operadores quem percorre maior distância é o operador público, a STCP com 

34% do total dos quilómetros percorridos na AMP. 

Equipa AMP + Municípios: 

O trabalho desenvolvido resulta de uma plataforma colaborativa criada que envolve muitos técnicos 

e responsáveis.  

Para se perceber a importância do trabalho em equipa e partilhado elencamos a tipologia dos 

participantes: 

 

17 Presidentes de Câmara + 17 Vereadores da Mobilidade + 3 membros da Comissão Executiva da 

AMP + 20 técnicos e colaboradores da AMP + 50 técnicos municipais (considerando uma media 3 

por município)  

RESULTADO = PARTICIPARAM NO PROCESSO + de 100 intervenientes diretos 

Acrescente-se a este trabalho os técnicos das CIM vizinhas, os representantes da ANTROP, os 

Operadores privados, a CP, STCP, METRO do Porto, o IMT e a Secretaria de Estado do Ambiente. 
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1.6.  Informação ao público  

 

O tema dos transportes é uma das matérias que tem estado no centro das nossas preocupações. O 

transporte público tem um impacto significativo na vida dos nossos munícipes e todos os esforços 

para melhorar e otimizar o transporte público representam uma prioridade. 

Para potenciar a mobilidade metropolitana, o mobilidade.amp disponibiliza informação útil sobre o 

melhor trajeto a adotar por quem se quiser deslocar na Área Metropolitana do Porto recorrendo a 

transportes públicos; sendo que dependendo do operador de transportes a informação 

disponibilizada pode representar informação em tempo real ou informação sobre os horários 

planeados. 

  

 

  

O MOBILIDADE.AMP representa a capacidade da AMP e dos municípios de envolverem no mesmo 

projeto as entidades públicas, como são a Autoridade Metropolitana, a Metro, a STCP, mas também 

a ANTROP e os operadores privados. 

O Serviço de apoio à mobilidade em transportes coletivos na Área Metropolitana do Porto permite a 

obtenção de informação sobre a oferta de transportes coletivos com recurso aos horários planeados 

e/ou em tempo real, dependendo da informação cedida por cada operador de transportes coletivos. 

Este sistema permite apoiar todos os passageiros que se desloquem em transportes coletivos dentro 

da área geográfica dos 17 concelhos da AMP. 

 

 

Plataforma de Informação e Planeamento de Viagens Multioperador e Multimodal 

de Transportes Públicos na Área Metropolitana do Porto 

 

A AMP está a preparar uma plataforma que vai estar acessível para os utilizadores por intermédio de 

Aplicação dedicada disponível de forma gratuita para dispositivos móveis com sistemas operativos 

de Android, IOS e Windows Phone, para planeamento de viagens na área metropolitana do Porto, 

abrangendo todos os operadores que servem este território. 

http://mobilidade.amp.pt/
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Esta aplicação vai permitir o cálculo de rota entre dois ou mais pontos da área geográfica da AMP 

utilizando informação multioperador e multimodal conjugando, de forma transparente para o 

utilizador, estimativas de chegadas às paragens/estações baseadas no posicionamento de viaturas 

obtido em tempo real, obrigatoriamente sempre que possível, e com a informação planeada de cada 

operador. 

Para cada rota calculada (viagem) a plataforma dará informação da paragem de origem e da 

paragem de fim, horas previstas de partida e de chegada, tempo total da viagem, número de 

transbordos e custo da viagem de acordo com o tarifário em vigor; 

Estará ainda disponível o detalhe de cada viagem com a seguinte informação para cada troço do 

percurso: paragem origem e paragem fim de cada troço, hora de início e de fim desse percurso, 

modo utilizado e respetivo operador AMP; 

 

A aplicação permitira ainda a Identificação e visualização por justaposição com mapas disponíveis no 

dispositivo móvel de toda a informação geográfica disponibilizada das paragens e/ou pontos de 

interesse mais próximos de uma posição geográfica podendo esta última ser obtida 

automaticamente através dos mecanismos de posicionamento do dispositivo móvel; 

Prevendo a utilização desta aplicação não só pelos residentes na AMP, mas também pelos visitantes 

e especialmente os estrangeiros a aplicação estará preparada para lidar com outros idiomas para 

além do Português e desde logo o Inglês. 
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II. SIA – SISTEMA INTERMODAL ANDANTE 

O sistema intermodal Andante é uma prioridade para a AMP, por um lado é importante aumentar o 

número de linhas e a área geográfica, permitindo uma melhor intermodalidade e um sistema de 

transportes mais coerente e bem planeado em toda a área metropolitana do Porto, por outro, a 

AMP tem estado muito atenta às condições do serviço. 

O SIA (ANDANTE) é um sistema que potencia a qualidade e assegura aos utentes que as linhas, os 

veículos e as condições de transportes obedecem aos pressupostos legais mas mais do que isso, que 

estão incluídos numa rede comum que integra a ferrovia pesada (CP) a ferrovia ligeira (Metro) os 

operadores rodoviários públicos (STCP) e os operadores privados. Todos estão comprometidos com 

um serviço que se pretende de excelência, que representa a imagem da metrópole moderna, 

evoluída, cosmopolita. 

Por isso estamos a reformular os contratos de adesão, as regras de fiscalização, os sistemas de 

articulação, as condições de diálogo e, muito importante, a fiabilidade e rigor da oferta. Os 

operadores devem realizar uma adequada informação pública (sites, painéis, folhetos, horários, 

anúncios nos veículos, etc.), um cumprimento rigoroso das regras de funcionamento e disponibilizar 

material circulante e equipamento condizente com a qualidade que todos pretendemos para a rede 

integrada no ANDANTE. 

A AMP tem estado muito atenta a todas as “reclamações” dos utilizadores, nomeadamente 

referentes às dificuldades de aquisição e carregamento dos cartões ANDANTE, às condições de 

serviço, ao cumprimento de horários e frequências. 
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2.1.  Breve caracterização da rede ANDANTE atual  

A rede do Andante hoje: 

 

A rede em números 

 11 operadores (3 públicos, STCP, Metro e CP) e 8 operadores privados (Nogueira da 

Costa, Maia transportes, Auto Viação Pacense, Ldª., ETG - Gondomarense, J. Espírito 

Santo, MGC - Moreira Gomes & Costas, Resende e Valpi Bus); 

 129 linhas representando 4.800 km de trajetos de ida e volta, sendo percorridos num dia 

útil 109.255 km; 

 O ANDANTE é utlizado 136 milhões de passageiros por ano; 

 O PASSE ANDANTE representa 75% das validações totais; 

 O bilhete simples é utilizado 25%; 

 Os meses mais procurados pelos passageiros são outubro e maio com mais de 9 milhões 

de viagens; 

 O ANDANTE movimentou 93,5  milhões de euros em 2015; 

 Existem vários sistemas de desconto ou bonificação no ANDANTE, nomeadamente: 

- Tarifário Social Andante (crianças, jovens, reformado/pensionista e seniores) 

- 4_18@escola.tp 

- o sub23@superior.tp 

- O Social + 
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2.2.  A AMP e o novo impulso do ANDANTE  

 

A AMP adotou o ANDANTE como uma das suas bandeiras. Por isso decidimos aplicar muitas das 

nossas energias na dinamização de um novo impulso no SIA – ANDANTE. 

Assim, após longos meses de diálogo e negociação é com orgulho que assinalamos que até à 

segunda quinzena de Setembro a rede ANDANTE vai ser significativamente alterada. 

Mapa da Rede Rodoviária ANDANTE – hoje e em setembro de 2016 

 

O mapa da esquerda mostra-nos as novas linhas ANDANTE e o da direita as novas linhas a vermelho 

e as atuais a azul. 

Observe-se os quadros comparativos da situação do ANDANTE hoje e a que ocorrerá em Setembro 

de 2016: 
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Número de Operadores 

Hoje Setembro 2016  

11 operadores 14 Operadores + 3 operadores que aderem e  4 

aumentam o numero de linha e 

serviços 

 

Número de Linhas integradas 

Hoje Setembro 2016  

129 linhas  165 linhas + 36 linhas (aprox + 30% de linhas) 

 

Número de Kms Percorridos 

Hoje Setembro 2016  

110 mil km por dia  122 mil km por dia + 12 mil km (aprox + 11% de kms 

por dia) 

 

 

Impactos na rede ANDANTE entre os operadores privados: 

- Mais de 1.500 km de trajetos na rede ANDANTE; (mais de 3000 KM ida e volta) 

- Mais de 12.000 km de viagens de autocarros que passam a aceitar ANDANTE por dia; 

- Mais de 11% de crescimento da oferta total do ANDANTE em trajetos de ida e volta; 

- Mais de 50% de crescimento de trajetos da rede ANDANTE entre os operadores privados; 

- Mais de 135% de crescimento de veículos * km por dia na rede ANDANTE entre os operadores 

privados. 
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Agora veja o impacto que isso terá nos municípios servidos pela rede ANDANTE, comparando 

percentualmente os meses de junho e setembro de 2016: 

Crescimento da rede Andante de Operadores Privados por Município – Veículo km 

 

  Mapa de cobertura da rede ANDANTE com % do aumento da rede entre operadores privados 

 

18%

31%  

62%  37%

9% 27%

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

V
e
íc

u
lo

 *
 k

m

jun-16

set-16

27% 

18% 

31% 

9% 
62% 

31% 



MOBILIDADE NA AMP – TRANSPORTES PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

 

Página 24 

Saiba quais as novas linhas no Andante a partir de setembro de 2016 

Operador COD Origem/Destino 

 A. da Costa Reis & Filhos, Ldª. 32 Areinho Porto 

 A. da Costa Reis & Filhos, Ldª. 35 Centro de Reabilitação João de Deus 

 A. da Costa Reis & Filhos, Ldª. 40 Freixieiro Porto 

Albano Esteves Martins & Filhos, Ldª 5 Porto  S. Martinho 

Albano Esteves Martins & Filhos, Ldª 4 Porto  S. Martinho 

Empresa de Transportes Gondomarense, Ldª. 4 Porto  Souto 

Empresa de Transportes Gondomarense, Ldª. 5 Porto  Souto 

Empresa de Transportes Gondomarense, Ldª. 6 Porto  Souto 

Empresa de Transportes Gondomarense, Ldª. 7 Porto  Souto 

Empresa de Transportes Gondomarense, Ldª. 8 Porto  Souto 

Empresa de Transportes Gondomarense, Ldª. 14 Porto  Souto 

Empresa de Transportes Gondomarense, Ldª. 18 Porto  Souto 

Empresa de Transportes Gondomarense, Ldª. 19 Porto  Mó 

 Auto Viação Pacense, Ldª. 2012 Porto  Balsa 

 Auto Viação Pacense, Ldª. 2014 Porto  Balsa 

 Auto Viação Pacense, Ldª. 2047 Porto  Alfena (Ribeiro) 

 Auto Viação Pacense, Ldª. 2001 Porto  Alfena (Ribeiro) 

 Auto Viação Pacense, Ldª. 2052 Porto  Alfena (Ribeiro) 

 Auto Viação Pacense, Ldª. 2002 Porto  Alfena (Ribeiro) 

 Auto Viação Pacense, Ldª. 2048 Porto  Alfena (Ribeiro) 

 Auto Viação Pacense, Ldª. 2005 Porto  Alfena (Ribeiro) 

 Auto Viação Landim, Ldª. 1001 Porto  Alfena (Ribeiro) 

 Auto Viação Landim, Ldª. 1002 Porto  Alfena (Ribeiro) 

 Auto Viação Landim, Ldª. 1004 Porto  Alfena (Ribeiro) 

 Auto Viação Landim, Ldª. 1100 Porto  Alfena (Ribeiro) 

 Auto Viação Landim, Ldª. 1007 Porto  Pinheiro Manso 

Resende - Actividades Turísticas, SA 104 Porto Vilar do Senhor 

Resende - Actividades Turísticas, SA 104N Porto Lavra 

Resende - Actividades Turísticas, SA 118 Gatões Perafita 

Resende - Actividades Turísticas, SA 119 Aeroporto Porto 

Resende - Actividades Turísticas, SA 124 Hospital Pedro Hispano Hospital P.Boa Nova 

Resende - Actividades Turísticas, SA 130 Paiço  Custió 

 António da Silva Cruz & Filhos, Ldª. 10 Porto Águas Santas  

 António da Silva Cruz & Filhos, Ldª. 11 Ermesinde São Pedro de Avioso 

 António da Silva Cruz & Filhos, Ldª. 30 Porto Milheirós 

 António da Silva Cruz & Filhos, Ldª. 35 Porto Feira Nova 
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Impactos em toda a rede rodoviária ANDANTE 

 
Número de circulações (DU) 

 

 
Atual Setembro de 2016 aumento (%) 

GONDOMAR 3426 3823 12% 

MAIA 2043 2206 8% 

MATOSINHOS 2160 2188 1% 

PORTO 7641 8253 8% 

TROFA  0 2 n.a 

VALONGO 1790 1915 7% 

VILA NOVA DE GAIA 1730 1881 9% 

 

 
Número de linhas 

 

 
Atual Setembro de 2016 aumento (%) 

TOTAL* 129 165 28% 

  

 

    

GONDOMAR 52 70 35% 

MAIA 41 57 39% 

MATOSINHOS 31 39 26% 

PORTO 111 142 28% 

TROFA 0 1 n.a 

VALONGO 31 46 48% 

VILA NOVA DE GAIA 31 34 10% 

*Nota: O total das linhas no ANDANTE difere da do número de linhas por município porque as linhas integradas percorrem mais do que um município o 

que nalguns casos duplica ou triplica o número 

 

 
Km de rede 

 

 
Atual Setembro de 2016 aumento (%) 

TOTAL 4836 7877 63% 
  

  

 

GONDOMAR 776 1332 72% 

MAIA 566 1146 102% 

MATOSINHOS 434 942 117% 

PORTO 1326 2201 66% 

TROFA 0 4 100% 

VALONGO 1053 1527 45% 

VILA NOVA DE GAIA 681 725 6% 
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2.3.  Os problemas que existem e a estratégia para os resolver  

A AMP enquanto Autoridade Metropolitana dos Transportes está atenta aos problemas sentidos 

pelos passageiros de transportes públicos e principais “problemas” identificados com o cartão 

Andante. 

Em muitos dos casos eles decorrem da complexidade do sistema, no entanto, durante o último ano 

foram elencados os aspetos principais a resolver e desenvolvemos algumas estratégias que implicam 

o estabelecimento de medidas a implementar num trabalho proximidade com o TIP e com os 

OPERADORES: 

 Problemas Soluções: 

• Zonamento de muito difícil 

compreensão para utilizadores novos e 

utilizadores pouco frequentes (turistas, 

visitantes,…); 

• Sistema de bilhética pouco flexível, por 

exemplo carregamentos em bilhetes 

simples de Z2, Z3, …, não simultâneas, 

o que é indutor nos utilizadores de 

uma validação incorreta de forma 

inconsciente;  

• Pouca oferta de conjuntos de bilhetes 

adaptáveis aos passageiros – uma 

semana, duas semanas, outras 

soluções; 

• Cartão de Assinatura com pré 

definição das zonas; 

- Redefinição de novas designações para as 

zonas do ANDANTE, substituindo os números 

e letras por referências geográficas (ex.: 

porto centro, gaia litoral, etc); 

- Novas soluções de bilhética: Andante no 

telemóvel (projeto em articulação com o 

TIP); 
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• Alteração do fornecedor e 

consequentemente da rede de vendas e 

carregamento: Fim de contrato com  

Payshop e início do contrato com Pagaqui 

(entidade vencedora do concurso público 

realizado segundo o Código dos 

Contratos Públicos); 

• Lojas Andante (Postos de Venda): 

Horários e filas de espera 

• Avarias e vandalização das Máquinas de 

Venda Automática (MVA)   

• Problemas de funcionamento, associados 

aos carregamentos e validação 

• Mau funcionamento do carregamento no 

MB 

• Impossibilidade dos passageiros com 

assinaturas bonificadas (com desconto) 

carregarem o Andante nas caixas MB 

- Criação de novo cartão Andante com 

tecnologia mais avançada (projeto do TIP em 

que a AMP colabora); 

- Disponibilização de mais postos de venda nas 

instalações dos operadores privados e mais 

interfaces da AMP; 

Possibilidade de melhoramentos no 

carregamento dos passes ANDANTE através do 

Multibanco.  
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2.4.  Revisão e ampliação do zonamento ANDANTE  

Apesar do reconhecido sucesso na introdução do SIA, a sua aceitação generalizada pelos operadores 

de transporte é limitada, por razões que têm na sua base o zonamento existente, quer porque não 

cobre integralmente o território da área metropolitana do Porto, quer porque a sua configuração, 

em particular no que respeita às áreas de algumas zonas, desincentivam a sua adesão. Para 

responder a esta questão a AMP promoveu um estudo, cuja conclusão está prevista para o fim de 

2016, de que resulte uma solução de compromisso entre uma aceitação generalizada das pessoas e 

os interesses comerciais dos operadores de transporte que facilitem a sua adesão.  

Mapa do zonamento atual: 
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Mapa do zonamento não utilizado: 

Na cor verde podemos observar as zonas  

existentes onde nenhum operador aceita  

integrar linhas pelo facto da diferença 

 tarifária corresponder a perdas de receita  

superiores a 25%  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mapa do zonamento a rever e a ampliar 

Na cor a verde observamos o zonamento não 

 Utilizado que se pretende revisto e na cor cinza  

os territórios  sem zonamento que se pretendem  

ampliar e incluir na rede Andante. 
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III. MUNICÍPIOS 

Com o objetivo de caraterizar melhor o transporte público rodoviário em cada um dos municípios, 

apresentamos para cada um dos 17 municípios localizados na AMP informação relativa aos 

operadores de transporte e a caraterização das linhas. 

Para facilitar a visualização da informação são apresentados dois gráficos para cada um dos 

municípios da área metropolitana do Porto: 

- Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms em dia útil) – Cada bola representa um operador 

de transporte, a área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município, os 

operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da esquerda para a direita) do seu 

valor medido em kms * veículo. No eixo vertical, temos o nº de linhas do município, assim podemos 

ver o número de linhas de cada operador, através da localização do centro da bola. A cor das bolas 

mostra-nos se o operador pertence ou não à rede ANDANTE. Deste modo temos: bolas vermelhas, 

em nenhuma das linhas daquele operador no município se pode utilizar o cartão ANDANTE; bolas 

azuis, em todas as linhas daquele operador pode-se utilizar o cartão ANDANTE; bolas roxas, quando 

em mais de 50% das linhas se pode utilizar o ANDANTE; e bolas rosas, quando em menos de 50% das 

linhas do Operador de Transporte, pode-se utilizar o cartão ANDANTE. 
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A – AROUCA 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms em dia útil) 

 

Em Arouca atuam 3 operadores: Auto Viação Feirense, Lda, CAIMA - Transportes, S.A. e a Transdev 

Douro, SA, os dois últimos pertencentes ao grupo TRANSDEV. O Grupo Transdev é o principal 

operador – tanto pelo nº de linhas, como pelos percursos percorridos pelos veículos. 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 
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B - ESPINHO 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms em dia útil) 

 

O principal operador em Arouca é a União dos Transportes dos Carvalhos (UTC), tanto em número 

de linhas como em veículos * kms.  

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 
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C –GONDOMAR 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms em dia útil) 

 

Os principais operadores em Gondomar são a Empresa de Transportes Gondomarense (ETG), a STCP 

e o Grupo VALPI, com a operadora Valpi Bus. 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 

100 % veículos  com Andante 

Menos de 50% com 

Andante 

Mais de 50% com Andante 
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D – MAIA 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms) 

 

Na Maia o principal operador são os STCP, têm também relevo em termos de veículo por km, a Maia 

Transportes, o Grupo Transdev (Minho Bus - Transportes do Minho, Rodoviária D'Entre Douro e 

Minho, a Transdev Douro e Transdev Norte) e a Resende. 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 

100 % veículos  com Andante 

Menos de 50% com 

Andante 

Mais de 50% com Andante 
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E - MATOSINHOS 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms) 

 

Os principais operadores em Matosinhos são a Resende, os STCP e o Valpi Bus. Nas Resende, na 

maioria das viagens (veículos * kms), não é possível utilizar o Andante; na VALPI e nos STCP em 

todos os veículos é possível utilizar o Andante. Existem mais 6 operadores em Matosinhos, com 

menos expressão, mas deste só na ETG é possível utilizar o Andante. 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação) 
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 

100 % veículos  com Andante 

Menos de 50% com Andante 

Mais de 50% com Andante 
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F - OLIVEIRA DE AZEMÉIS 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms) 

 

O grupo Transdev é o operador mais importante em Oliveira de Azeméis, nomeadamente a empresa 

CAIMA – Transportes. 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 
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G – PAREDES 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms) 

 

Legenda: 

A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. 

  

 

Os principais operadores em Paredes são o Grupo VALPI e o Grupo Landim. 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  
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H – PORTO 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms) 

Os STCP dominam os transportes no Porto, seguidos pelo grupo ETG e pela Resende. 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 

100 % veículos  com Andante 

Menos de 50% com Andante 

Mais de 50% com Andante 
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I - PÓVOA DE VARZIM 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms) 

 

Na Póvoa de Varzim os principais operadores são o Grupo Transdev (Minho Bus e Rodoviária D'Entre 

Douro e Minho), a Litoral Norte e a Autoviação do Minho (AMINHO). 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 
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J - SANTA MARIA DA FEIRA 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms) 

 

Em Santa Maria da Feira os principais operadores são o Grupo Transdev, a União dos Transportes dos 

Carvalhos (UTC) e a Auto Viação Feirense (AVFRIR). 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 



MOBILIDADE NA AMP – TRANSPORTES PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

 

Página 41 

K - SANTO TIRSO 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms) 

 

Em Santo Tirso o principal operador é o Grupo Landim, nomeadamente a Auto Viação Pacense e a 

Auto Viação Landim, seguida pelo Grupo Transdev. 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 
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L - SÃO JOÃO DA MADEIRA 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms) 

 

Em São João da Madeira o grupo Transdev destaca-se, nomeadamente com a CAIMA – Transportes. 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 
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M – TROFA 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms) 

 

Na Trofa o principal operador é o Grupo Transdev (Rodoviária D'Entre Douro e Minho e Transdev 

Norte), logo seguido da Arriva Portugal.   

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 
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N - VALE DE CAMBRA 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms) 

 

Em Vale de Cambra o grupo Transdev domina, nomeadamente a Caima – Transportes. 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  

 

  

Grupo Transdev

Intersusicris0

5

10

15

20

25

30

35

40

N
º 

d
e
 l
in

h
a
s

49%

30%

21%

Municipais

Intermunicipais

Interregionais

Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 
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O – VALONGO 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms) 

 

Os principais operadores em Valongo são o grupo Valpi, os STCP e a Empresa de Transportes 

Gondomarense (ETG). 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação) 
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 

100 % veículos  com Andante 

Menos de 50% com 

Andante 

Mais de 50% com Andante 
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P - VILA DO CONDE 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms) 

 

Os principais operadores são a Arriva, o Grupo Transdev e a Auto Viação do Minho. 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 
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Q - VILA NOVA DE GAIA 

A - OPERADORES  

Gráfico de bolas (operador, linhas, veículos * kms) 

 

No Município de Vila Nova de Gaia os principais operadores são J. Espírito Santo, a Moreia Gomes & 

Costa (MGC) e os STCP. 

B – LINHAS 

Gráfico circular (nº de linhas, classificação)  
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Legenda: 
A área das bolas representa os kms percorridos pelos veículos no Município. Os operadores de transportes aparecem por ordem decrescente (da 

esquerda para a direita) do seu peso em kms * veículo. 

Sem Andante 

100 % veículos  com Andante 

Menos de 50% com 

Andante 

Mais de 50% com Andante 


