
 
 
 

 
 

Almada, 19 de maio de 2022 
 

Grupo Arriva chega a acordo com o Grupo Dan para venda do seu negócio em Portugal 
 

 
A Venda do negócio em Portugal, onde se inclui a Empresa TST – Transportes Sul do Tejo, faz parte da 
estratégia do Grupo Arriva para operar um portfólio de negócios mais restrito, mantendo-se 
competitiva a longo prazo. 
 
Esta venda proporcionará, no futuro, o crescimento do negócio em Portugal.  
 
Todos os Trabalhadores da Transportes Sul do Tejo serão transferidos para o Grupo Dan, estimando-
se que esta transação fique concluída no final de agosto de 2022. 
 
[Quinta-feira, 19 de maio de 2022] O CEO do Grupo Arriva, Mike Cooper, afirmou: "A decisão de vender 
o nosso negócio de transporte público rodoviário de passageiros em Portugal faz parte da nossa 
estratégia de futuro, no sentido de nos concentrarmos num portfólio mais restrito garantindo que nos 
mantemos competitivos a longo prazo.” 
 
“O acordo com o Grupo Dan - a segunda maior empresa de transportes de Israel – para a  aquisição 
do negócio de transporte publico rodoviário de passageiros em Portugal, é uma boa notícia para os 
nossos colegas, passageiros e clientes.  A venda, que inclui a Empresa Transportes Sul do Tejo (TST), 
que presta serviços de transporte de passageiros na Área Metropolitana de Lisboa, assegura a 
transferência dos nossos colegas para o novo acionista assim que a transação seja concluída.” 
 
“A TST faz parte do Grupo Arriva há mais de 20 anos e tem um longo historial de prestação de serviços 
de transporte de passageiros na Área Metropolitana de Lisboa. O Grupo Dan, com uma longa e sólida 
história de parceria com as entidades de transportes locais de Israel, está muito bem posicionada para 
desenvolver o negócio em Portugal e aumentar a sua presença no mercado nacional. “ 
 
“A transação deverá estar concluída no final de agosto e, por isso, a nossa prioridade agora é apoiar 
os nossos colegas em Portugal nesta transição, mantendo o seu foco na mobilização para o novo 
contrato do lote 3 – que se desenvolverá nos concelhos de Almada, Sesimbra e Seixal, com o objetivo 
de prestar os melhores serviços de transporte aos passageiros e às diversas autoridades." 
 
A conclusão da transação estará sujeita às habituais condições de encerramento, incluindo, entre 
outras, a aprovação do Conselho de Supervisão da Deutsche Bahn e do Ministério Federal Alemão dos 
Transportes. 
 
 
Sobre o Grupo Arriva:  
A Arriva é um dos principais prestadores de serviços de transporte de passageiros em toda a Europa, 
empregando cerca de 43.000 pessoas tendo realizado, em 2021, cerca de 1,3 mil milhões de viagens 
em 14 países europeus. A Arriva faz parte da Deutsche Bahn (DB), uma das principais empresas 
mundiais de transporte de passageiros e logística. 
 
 



 
 
 
Com autocarros, comboios, elétricos, autocarros aquáticos, sistemas de partilha de automóveis, 
bicicletas e soluções de transporte a pedido, a DB Arriva liga, diariamente, pessoas e comunidades de 
forma segura, fiável e sustentável. 
As atividades da DB Arriva dividem-se em quatro linhas de negócio: UK Bus, UK Trains, Netherlands  e 
Mainland Europe. 
 
A Arriva tem operações na República Checa, Croácia, Dinamarca, Hungria, Itália, Países Baixos, Polónia, 
Portugal, Suécia, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e Reino Unido. 
 
Para mais informações: www.arriva.co.uk 
 
 
Sobre Transportes Sul do Tejo (TST) 
A TST é o maior operador de transporte público de passageiros na margem sul do Tejo, em Lisboa, 
onde opera há mais de 40 anos. Recentemente ganhou o contrato de prestação de serviço público de 
transporte de passageiros nos concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra, incluindo as linhas de ligação 
a Lisboa, Setúbal, Barreiro e Moita, que terá início no dia 1 de julho de 2022, utilizando 339 autocarros 
(290 novos) e mais de 800 Trabalhadores, na sua maioria Motoristas. A TST vai operar este novo 
contrato sob a marca Carris Metropolitana, detida pela Autoridade de Transportes, TML - Transportes 
Metropolitanos de Lisboa. A TST dispõe ainda de uma área de negócio de aluguer de autocarros, marca 
TST, com serviços regulares especializados e ocasionais. 
 
Para mais informações: www.tsuldotejo.pt 
 
 
Sobre o Grupo Dan 
O Grupo Dan, a segunda maior empresa de transportes de Israel, transporta 150 milhões de 
passageiros por ano e opera no sul, centro e norte do país através de 20 autoridades locais. O grupo 
emprega cerca de 4.500 Trabalhadores, a maioria Motoristas.   O Grupo é pioneiro na área dos 
autocarros elétricos e está a converter uma grande parte da sua frota para autocarros elétricos. Todos 
os novos autocarros, a partir de agora, serão elétricos.  
O Grupo opera cerca de 2.300 autocarros, incluindo um serviço de transporte flexível e transporte 
público inteligente, usando um algoritmo em tempo real de acordo com a mudança de destinos dos 
utilizadores. 
 
Recentemente, o Grupo Dan, juntamente com os seus parceiros, ganhou o concurso para operar a 
linha verde do comboio ligeiro em Telavive, sendo este o maior projeto de comboio em Israel nos dias 
de hoje.   
 
O Grupo Dan detém a concessão e opera uma parte significativa dos maiores projetos de 
infraestruturas em Israel, tais como as vias rápidas de portagem, a linha mais significativa do sistema 
LRT de Telavive, a maior central de dessalinização em Israel e uma unidade de tratamento de águas 
residuais. 
 
 
O Grupo Dan, em Israel, é também um dos principais grupos no mercado imobiliário: habitação, 
escritórios e imóveis comerciais. 
 
Para mais informações: www.dan.co.il 
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