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27.Out.08 - A ARP – Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros – conta 
com 107 Associados que representam a globalidade do País e veio mudar o panorama do sector 
autocarrista em Portugal.   

A ARP veio preencher um vazio associativo que se arrastava há décadas e, em paralelo, dar voz a todas 
aquelas empresas que, pela sua dimensão, localização geográfica ou target, não se enquadravam em 
nenhuma das associações já existentes ou não se reviam na sua filosofia. 

Nestes dois anos a ARP serviu de plataforma para reivindicar melhores condições para um sector 
economicamente fragilizado, deu formação nas empresas mais pequenas ou mais isoladas 
geograficamente, esclareceu juridicamente todos aqueles associados que recorreram à ARP, conseguiu 
melhores performances económicas através de protocolos com parceiros e fornecedores estratégicos e 
informou todos os associados das mais variadas e exigentes mudanças e alterações operadas no sector. 

  Nas palavras de Rui Pinto Lopes, Presidente da ARP: “move-nos a 
paixão por fazermos ainda mais, para chegarmos mais além em 
prol dos nossos associados. Estivemos, estamos e estaremos 
sempre abertos à melhoria das condições de trabalho dos 
nossos associados, através de plataformas de entendimento ou 
através do estabelecimento de compromissos bilaterais com as 
entidades oficiais e todos os parceiros que, tal como nós, 
queiram fazer parte da solução e não parte do problema”. 

Esta Associação nasce da vontade de diversos empresários do sector se juntam para melhor defenderem 
os seus interesses. Para Rui Pinto Lopes os objectivos da associação são: “defender os interesses dos 
associados conseguindo preços vantajosos em algumas áreas, nomeadamente seguros e 
combustíveis. Também oferecemos protecção jurídica. Damos conta de todas as alterações que 
surgem no ramo, não só a nível jurídico, mas também noutras áreas. No fundo funcionamos como 
um centro coordenador.”   
 
O lapso associativo existente antes da criação da ARP, apesar da já existência de duas associações, 
surge porque nenhuma das mesmas dá cobertura a empresas de transporte pesados de passageiros que 
não possuam concessões (vulgo carreiras), ou não sejam agências de viagens. A ARP representa 1/3 
destas empresas. 70% dos seus associados estão na linha litoral que vai de Viana do Castelo a Setúbal.  
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