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 A Associação Transporte Passageiros do Sul (ATPS), fundada a 29 de outubro de 2020, surge com o objetivo 

de agregar as empresas do setor, potenciar o seu negócio e desenvolver estratégias competitivas. 

A ATPS abrangerá as sociedades comerciais, empresários em nome individual ou cooperativas, que nela se 

inscrevam, licenciadas na atividade de transportes públicos nacionais ou internacionais pesados de 

passageiros, agências de viagens e turismo ou agentes de animação turística devidamente autorizadas pela 

entidade competente para o efeito.  

A ATPS integra, à data da sua fundação, 13 empresas que garantem a representatividade territorial do 

Algarve e Alentejo e caucionam, desde já, recursos excecionais e sobretudo confiáveis, nas diversas valências 

do Transporte de Passageiros.  

A nossa ambição é congregar os empresários do setor em torno de objetivos comuns, e definir estratégias 

essenciais para enfrentar a atual situação de pandemia sanitária, mas também iniciar desde já passos seguros 

para uma retoma de atividade que garanta condições de negócio para todos os associados. 

O que distingue a ATPS enquanto associação empresarial é o historial das suas empresas, algumas com 

décadas de existência e profundo conhecimento do mercado, a diversidade dos segmentos de atividade que 

cobrem, enquanto micro, pequenas e médias empresas. 

A nossa missão e a nossa prioridade é a criação de condições de negócio iguais para todos os associados, 

através de compromissos de honestidade e legalidade no sector do Transporte de Passageiros. 

Desde a primeira hora a ATPS propõe-se negociar condições mais vantajosas no fornecimento de bens 

essenciais à atividade do setor, designadamente em combustíveis, seguros, material oficinal e outras, as 

quais têm um forte impacto nos custos e na capacidade competitiva das empresas. 

Consideramos ainda uma prioridade a defesa dos interesses dos associados, a cooperação com entidades 

públicas em áreas como a definição da legislação do setor, fiscalização de regras saudáveis de concorrência 

ou formação de empresários e colaboradores.  

Enquanto associação empresarial, e sem nunca descurar os objetivos que permitam assegurar, em tempos de 

exceção, a sobrevivência e a manutenção das nossas atividades, pretendemos funcionar como 

uma ferramenta estratégica para o crescimento das empresas para obter uma forte importância económica 

e financeira. Para tal, importa a promoção das atividades económicas do setor e agir em conjunto, como um 

polo de desenvolvimento local, nacional ou até internacional.  

Pretendemos criar uma Associação forte e unida, já que a união faz a força e aumentar o número de sócios 

ajuda nas oportunidades de crescimento. A nossa experiência enquanto empresários indica-nos que só os que 

procuram nos momentos de crise as oportunidades e mecanismos de sobrevivência e adaptação às novas 

condições terão a capacidade de sobreviver e enfrentar o futuro com confiança.   

São objetivos da ATPS aumentar a influência do setor ao criar redes empresariais pelo país, com um formato 

consolidado e inteligente para potencializar o negócio, nos seus diversos segmentos de atuação, valorizar as 

empresas que representa e chegar ao mercado global.  

 


