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Uma empresa delegada, a RMTT 

04/02/2014 RÉSEAUX COMMUNICATION 4 

RMTT 
Filial do 
grupo 

TRANSDEV 
 

Um 
volume de 
negócios 
de 71 M€ 

12 M de 
kms/ano 

 
. 304 veículos, 39 

dos quais 
articulados e 167 

standard 
 

. 12 lanchas 
marítimas 

 
750 funcionários, 

460 dos quais 
motoristas  

e 60 marinheiros 

 

 
2 armazéns: 

Brunet –Toulon – 
e Brégaillon –  

La Seyne  
 

1 gare marítima 

 



Uma rede 

04/02/2014 RÉSEAUX COMMUNICATION 5 

2142 paragens 
403 terminais de 

“Informação dinâmica” 

29.000.000 viagens/ano, 
97.000 das quais em dias 

escolares de semana 
12 lanchas marítimas 

1 V/K de 2,52 

61 linhas terrestres  
3 linhas marítimas 



Um Contrato: Delegação de Serviço Público (DSP) 

04/02/2014 RÉSEAUX COMMUNICATION 6 

 
Entre a 

Autoridade 
Organizadora 
TPM e RMTT 

 
de 07/2013 a 

06/2021 

 
 

Linhas regulares urbanas 
terrestres e marítimas de 

transporte público 

Serviço de transporte 
de pessoas com 

mobilidade reduzida 
 

Gestão de 
parques de 

revezamento 

. Linhas de serviços 
escolares 

. Transporte a pedido 



Prerrogativas da AO (Autoridade Organizadora) 

04/02/2014 RÉSEAUX COMMUNICATION 7 

RMTT 
Filial do 
grupo 

TRANSDEV 
 

Determinação 
da política 

geral de 
transportes 
urbanos no 

seu território 

Disponibilizaçã
o ao delegado 

dos bens 
afetos aos 
serviços 
públicos 

 

Definição do 
programa de 

desenvolvimen
to das redes 

 

 
. Definição da 

oferta 
 

.Determinação 
da política 

tarifária 
 

 

Controlo da 
gestão  

do serviço 
público  

delegado 



Funções do delegado 

04/02/2014 RÉSEAUX COMMUNICATION 8 

RMTT 
Filial do 
grupo 

TRANSDEV 
 

Exploração técnica e  
comercial  

Exploração de parques  
de revezamento Gestão da relação social 

Acompanhamento dos  
dados analíticos da rede 

Informação, 
aconselhamento e 
assistência técnica da AO 

Animação comercial da 
rede 

Manutenção dos bens 
disponibilizados 



Regime financeiro 
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O delegado assume o 
risco comercial e 

industrial 

O concessor compromete-
se a uma subvenção fixa 
de exploração (SFE) 

O delegado recebe as 
receitas diretas e suporta 

integralmente as despesas 
de exploração 

A SFE é atualizável 
segundo  

a inflação em cada ano 

Alteração de oferta resultante 
da AO é objeto de um 

aditamento em cada ano 

Um contrato de 
“Qualidade” liga a AO e 

o seu delegado 

 
RMTT 

Filial do 
grupo 

TRANSDEV 

 



Evolução dos resultados 
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+  49 % 

+  42 % 

+  43% 



A realidade financeira 
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Vantagens do contrato  
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O concessor beneficia da 
experiência do delegado e 

da força dos seus acionistas 
e dos respetivos princípios 

Todos os interesses são tidos 
em conta, o contrato está 

permanentemente 
equilibrado para o concessor 

e para o delegado 

A revisão anual da DSP 
(futura) permite adaptar 
o contrato e/ou corrigir  

Uma visibilidade do 
contrato que permite a 

previsão  de adaptabilidade 
tranquilizadora 

Uma relação de 
parceria mutuamente 

ganhadora 

Um único delegado 
para toda a 
mobilidade 

 
RMTT 

Filial do 
grupo 

TRANSDEV 
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Restruturações 
que tardam 

Uma visibilidade de 
evolução da rede difícil 

de prever e de negociar a 
8 anos 

Um contrato limitado pela redução 
das finanças públicas e um 

potencial fiscal desfavorável 

Limitações 
 



CONCLUSÃO 
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Uma política de transportes ambiciosa e 
responsável deve apresentar respostas 
adaptadas em termos de eficácia, de 
produtividade e de legibilidade para uma 
melhor qualidade de vida, mas deve também 
permitir uma rentabilidade do modelo 
económico com base numa aposta ganhadora. 

Não pode haver uma rede eficaz e inovadora 
sem uma Autoridade Organizadora voluntária 
e exigente e um delegado adaptável e 
inovador. 
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Obrigado por sua atenção 


