
 

COMPROMISSO DE GESTÃO DO GRUPO IP 

 

Contribuindo para o desenvolvimento e gestão do transporte rodoviário e ferroviário em Portugal, o Grupo IP reconhece a sua 

responsabilidade na geração de valor para a comunidade e está empenhado em conduzir a sua atividade de forma segura, ética e 

sustentável, pelo que a sua Gestão de Topo assume livremente os seguintes compromissos, em complemento aos que especificamente 

derivam das suas obrigações legais e das relações formais que estabelece: 

 

Promoção da Mobilidade 

 Promover a integração da infraestrutura rodoferroviária, de acordo com os níveis de serviço definidos e a política de transporte 

e coesão social e territorial do país;  

 Contribuir para a melhoria da acessibilidade aos diferentes espaços sócio-económicos, apoiando tecnicamente soluções que 

facilitem ou potenciem a mobilidade, acompanhando as tendências de desenvolvimento cientifico-tecnológico e a evolução das 

necessidades das populações, promovendo uma adaptação contínua da infraestrutura. 

Compromisso com os Colaboradores 

 Promover o conhecimento, o desenvolvimento de competências e o reconhecimento profissional dos colaboradores; 

 Promover a igualdade de oportunidades, através de um plano para a igualdade e da monitorização permanente de práticas 

nesse domínio; 

 Desenvolver mecanismos de compensação e de distinção do mérito, justos e equilibrados e que promovam a motivação. 

 Investir na proteção sistemática da saúde e na melhoria permanente das condições de trabalho.  

Compromisso com os Clientes 

 Assegurar a mobilidade multimodal rodoferroviária de forma continuada;  

 Zelar pelo cumprimento dos requisitos definidos para os serviços, apostando na melhoria contínua da sua qualidade; 

 Cumprir todos os requisitos relacionados com a salvaguarda das condições de segurança rodoferroviária e de acordo com a 

Política de Segurança definida. 

Compromisso com os Parceiros 

 Promover um relacionamento baseado no envolvimento na partilha de informação necessária e oportuna, na consideração dos 

diferentes pontos de vista e na qualidade da resposta; 

 Estabelecer parcerias mutuamente benéficas e que promovam o desenvolvimento da economia nacional. 

Compromisso com o Acionista 

 Gerir os riscos corporativos de forma sistemática, visando a mitigação dos seus impactos negativos; 

 Melhorar a eficácia e eficiência na utilização da infraestrutura concessionada, nomeadamente através das melhores práticas e 

Política de Gestão de Ativos, no sentido de maximizar os resultados face aos respetivos custos; 

 Criar valor para a economia quer através da exploração da rede quer da sua modernização e/ou expansão de acordo com as 

políticas de investimento público. 

Compromisso com a Comunidade 

 Desenvolver e implementar estratégias para a redução da sinistralidade rodoferroviária, promovendo a educação e a 

sensibilização das comunidades para a segurança no transporte; 

 Promover o desenvolvimento de projetos de caráter humanitário, social e cultural e de reutilização do património desativado, 

em prol das comunidades. 

Compromisso com o Ambiente 

 Contribuir para um modo de transporte ambientalmente mais eficiente; 

 Desenvolver toda a atividade segundo princípios de prevenção, minimização de impactos e redução da poluição, através da 

utilização da melhor tecnologia disponível e da racional utilização de recursos; 

 Promover a redução dos impactos relacionados com a gestão e desenvolvimento da rede rodoferroviária quanto ao ruído, à 

gestão dos resíduos, à conservação da natureza e promoção da biodiversidade. 
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