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Quem somos ? 

A VEOLIA TRANSDEV nasceu em Março de 2011 e 
resultou da fusão de dois grandes actores do 
transporte colectivo de passageiros. 

 

 

 

2,5 mil milhões de euros de volume de negócios 

 em 2010 * 

10 países 

37 066 colaboradores 

21 543 veículos geridos 

1,3 mil milhóes de viagens realizadas por ano 
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5,77 mil milhões de euros em volume de negócios 
 em 2010 * 

28 países 

80 756 colaboradores 

38 137 veículos 

2,52 mil milhões de viagens realizadas por ano  

* Volume de negócios consolidado 



Os nossos indicadores-chave em 2010 

Volume de negócios consolidado  :  
8 mil milhões de euros 

3,3 mil milhões de viagens por ano 
60 000 veículos 

119 000 colaboradores 

28 países 
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As nossas implantações : presença em 28 países 

 

 Posições sólidas em mercados estratégicos:  
 4 países (França, Países Baixos, Alemanha e Estados Unidos) realizam  

mais de 75% do volume de negócios 

 

 França:  
 Forte e inovadora no mercado doméstico 

 

 Europa (excepto França) e América do Norte : 
 Desenvolvimentos importantes,  beneficiando  

da abertura do mercado ferroviário e dos nossos  

avanços em matéria de transporte a pedido 

 

 

 

 

 Zona Sul e Ásia-Pacífico :  
 oportunidades detectadas em mercados atractivos 
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OS NOSSOS GRANDES MEIOS DE TRANSPORTE 



Meios de deslocação e serviços de mobilidade 

Multimodalidade – Intermodalidade – Novas 

mobilidades 

Exploração de plataformas 

aeroportuárias 

Ligações aeroportuárias 

entre as quais : shuttles 

partilhados   SuperShuttle 

Centrais de mobilidade 

•Informações sobre 

horários/tarifas 

•Reservas 

•Venda de títulos de transporte 

•Gestão das reclamações 

Transporte a pedido, incluindo 

veículos dedicados a pessoas 

com mobilidade reduzida 

Autocarro em via 

dedicada 

Autocarro 

Táxi 

Metro 

ligeiro 
Metro 

Car-

sharing 
Bicicletas 

em self-

service 

Autocarro 

urbano 

P&R 

Pólos de correspondência 

•Conexão com diferentes meios de transporte 

•Atendimento e informação ao passageiro 

•Serviços (venda de títulos de transporte…) 

Serviços ferroviários 

suburbanos, regionais e  de 

longa distância 

Ligações marítima 

Oferta interurbana 
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TRANSPORTE FERROVIÁRIO EM FOCO 



Transporte ferroviário de passageiros   
 
1º operador privado europeu de transporte ferroviário de passageiros 
 

 República  Checa -   França – Alemanha – Países Baixos – Nova Zelândia – Suécia  
 
– Estados Unidos 

 135,5 milhões de passageiros por ano 

 6 185 km de rede 

 63 milhões de km percorridos por ano 

 1 894 veículos 

 Liberalização do mercado ferroviário europeu :  

    perspectivas importantes de desenvolvimento futuro 
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 Exploração do 1º serviço de longa distância privado na Suécia 

 Lançamento de S-Bahn em Bremen, Alemanha 

 Obtenção da rede  E-Netz em Rosenheim, Alemanha 

REFERÊNCIAS 



Casos de sucesso 

|exemplos de actuação 

10 



Alemanha 
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Land of Schleswig-Holstein 
 

A  Veolia Transdev opera a rede de comboios regionais 

de Land of Schleswig-Holstein, comprometendo-se com 

objectivos ambiciosos em termos de procura, qualidade 

da informação ao público, taxas de disponibilidade e 

serviços ao passageiro. 

 

BI da rede 
9,5 milhões de passageiros/ano 
Passageiros transportados 

6.9 milhões 
Kms percorridos/ano 

431 km de linha 

42 estações 

 

 

 
 Redução dos custos de exploração da rede 

 Aumento dos quilómetros produzidos em serviço comercial 

 Aumento n.º passageiros e da qualidade da informação ao público 

Objectivos alcançados 



MittelrheinBahn, Alemanha 
 
Os comboios regionais ao serviço do desenvolvimento económico 

 2008 : Decisão das autarquias locais de reabrir a rede  

    ferroviária ligando as zonas rurais da região com  

    Colónia, Koblenz, Bonn e Mainz  

 7,5 milhões de passageiros utilizam os 185 km de via  

    e as 43 estações todos os anos 
 

 MittelrheinBahn é um serviço apreciado  
 Pelos habitantes da região que podem chegar  

   rapidamente ao trabalho 

 Pelos turistas e caminheiros, que desta forma podem aceder 

   directamente à espectacular paisagem da região,  

 classificada como património mundial pela UNESCO em 2002    
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 A procura aumentou 25% desde a retoma da exploração pela Veolia Transdev 

 Campanhas de marketing com vista a atrair famílias e turistas 

FACTOS MARCANTES 



Holanda 
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Província de Limburg 
 

Limburg, a província mais a sul da Holanda, é um 

excelente exemplo de integração modal. Em Limburg, 

três meios de transporte diferentes, (comboios, 

autocarros e Táxis), antes geridos isoladamente, 

passaram a ser integrados com sucesso, e operados em 

conjunto de forma harmoniosa. 

 

BI da rede 
51,8 milhões de passageiros/ano 
Passageiros transportados 

9,4 milhões 
Passageiros transportados nos comboios/ano 

244 autocarros | 113 Táxis  

e 24 comboios 

 

 

 
 Cerca de 50% de aumento da procura nos comboios e nos autocarros, desde 2005 

 Taxa de 96% de pontualidade nos comboios das linhas do norte e 93% nas linhas do sul 

Objectivos alcançados 



Auckland, Nova Zelândia  
 

Melhoria da eficiência operacional 

 9 milhões de viagens por ano 

 Mais de 1 900 trajectos por semana nos  

    121 km de linha 

 Programa ambicioso de melhoria das  

    infra-estruturas e de implementação de um  

    material circulante eléctrico 

 Diversas iniciativas em matéria de serviço ao 

    cliente :    
 « Ao encontro dos nossos passageiros » : encontros  

    regulares nas estações com os passageiros para  

    ouvi-los e dialogar 

 Implementação da formação “OBJECTIVO VERDE”,  

   formação dedicada à excelência relacional 
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 A pontualidade situa-se hoje em torno de 80 e 84% comparativamente aos 

57,9% de Agosto de 2005 

 O número de passageiros aumentou 14% em 2010 

 A satisfação cliente passou de 82 para 86% 

FACTOS MARCANTES 



Stockholm-Malmö, Suécia 
 
Primeira linha de longa distância na Suécia, explorada pelo sector privado 

 Desde Janeiro de 2010 a Veolia Transdev explora a  

    1ª linha confiada a um operador privado na Suécia 

 Contrato de risco comercial 

 Ambição elevada de trazer mais serviços a bordo :  
 Wi-Fi gratuito 

 Um vagão-restaurante único no seu género 
 

 Graças a um website atraente e simples, 85% dos  

 títulos são comprados online 
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 Um aumento da procura de 300% durante os primeiros 4 meses após a abertura da linha 

 Lançamento recente de serviços semanais e perspectivas importantes de desenvolvimento 

no mercado ferroviário sueco 

FACTOS MARCANTES 



Boston, Estados Unidos 

 
Um sistema ferroviário eficaz e de alta qualidade 

 498 comboios por dia em 14 linhas 

 Transporta 140 000 passageiros por dia   

(40 milhões por ano) 

 1 800 colaboradores 

 Um compromisso de qualidade de serviço e de  

    conforto 

 Acesso à Internet Wi-Fi a bordo dos comboios 

 Informação contínua dos passageiros por afixação  

   electrónica 

 Agentes nas plataformas e a bordo dos comboios 

 Gestão eficaz das reclamações e sugestões dos  

 clientes 
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 87% dos passageiros estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço 

FACTOS MARCANTES 


