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Metro do Porto, Fertagus e Metro Sul do Tejo lideram a tabela de satisfação

Transportes do Grupo Barraqueiro entre os que
mais agradam os portugueses
O Metro do Porto, a Fertagus e Metro Sul do Tejo, empresas geridas pelo Grupo Barraqueiro,
são as que reúnem um maior índice de satisfação geral junto dos portugueses.
A informação consta do inquérito da Deco à satisfação dos utilizadores de transportes
públicos, que decorreu entre maio e junho de 2014. Foram 2.691 os consumidores inquiridos,
na sua maioria de Lisboa e do Porto, mas também de 20 outros municípios, sobretudo do
norte e centro do país.
“O Grupo Barraqueiro congratula-se por saber que o seu trabalho diário é reconhecido junto
dos consumidores. Estudos como este deixam-nos muito orgulhosos, pois vêm demonstrar a
qualidade das empresas de transportes do Grupo e são um reconhecimento da estratégia da
empresa em proporcionar um serviço de excelência aos utentes dos transportes públicos”,
comenta Luís Cabaço Martins, membro do Conselho de Administração do Grupo Barraqueiro.
A pontualidade, a limpeza, a segurança e o conforto verificados no serviço prestado pelo
Metro do Porto, Fertagus e Metro Sul do Tejo são alguns dos critério mais valorizados pelos
utilizadores de transportes públicos e que justificam a preferência pelos mesmos.
Também a Rede Expressos, outra empresa gerida pelo Grupo, consta do estudo, destacandose como a empresa rodoviária com melhor grau de satisfação.
Líder ibérico no transporte rodoviário suburbano e interurbano de passageiros, o Grupo
Barraqueiro é uma referência a nível nacional, transportando os portugueses há 100 anos.

Sobre o Grupo Barraqueiro:
O Grupo Barraqueiro assume-se como especialista na conceção e concretização das mais inovadoras soluções de
mobilidade para pessoas e bens, visando a plena satisfação, de forma sustentável, das necessidades e interesses de
todos os seus stakeholders.
Líder ibérico no transporte rodoviário suburbano e interurbano de passageiros e operador de referência no
transporte ferroviário e metroferroviário, bem como no transporte internacional rodoviário de mercadorias, o
Grupo Barraqueiro orgulha-se da sua sólida História e vasta experiência que remontam a uma pequena empresa de
camionagem fundada em 1915.

