
#21.maio.junho.2018

bimestral

Editorial

Teotónio Andrade dos Santos
Administrador

Pessoas 

Nos dias de hoje um dos fatores mais 
diferenciadores entre as empresas no 
que diz respeito à competitividade e aos 
resultados são as Pessoas.

As Pessoas são os principais 
impulsionadores das empresas. 

São as Pessoas que gerem os recursos 
das empresas, que produzem os serviços 
ou produtos, que tomam as decisões e 
que fazem as coisas acontecerem.

A forma como as Pessoas percecionam a 
sua empresa e participam nas decisões de 
gestão aumenta o seu comprometimento 
e a sua procura pelos resultados. 

Nos Transportes Urbanos de Braga 
a gestão é partilhada e as Pessoas 
estão cada vez mais orientadas para os 
clientes, para a melhoria continua e para 
o trabalho em equipa.

Os Transportes Urbanos de Braga são, 
hoje, cada vez mais uma empresa de 
conhecimento onde as Pessoas têm 
grande capacidade de execução e um 
foco permanente nos resultados que se 
pretendem atingir.

Os resultados obtidos nos últimos anos 
são um bom exemplo disso mesmo. 

O aumento dos passageiros transportados 
em 14%, o aumento de 10% no volume 
de negócios, a obtenção de resultados 
líquidos positivos ano após ano, a saída 
dos capitais próprios negativos, a  imagem 
renovada, a melhoria do serviço prestado 
e o reconhecimento da empresa, são 
evidências e factos incontestáveis que 
resultam do trabalho das Pessoas.

Assim, atrevo-me, pois, a afirmar que ao 
contrário do que se diz habitualmente 
sobre o segredo ser a alma do negócio, 
nos Transportes Urbanos de Braga a 
Alma é que é o Segredo do Negócio.

Notícia

TUB reforçam oferta Turística
Aproveitando a época de Verão em que a afluência de visitantes a Braga é ainda mais relevante os 
Transportes Urbanos de Braga alargaram a sua oferta turística. 
Assim, e desde o dia 2 de junho, foi alargada a oferta turística com a criação de um serviço que faz 
a ligação entre o centro da Cidade e o Mosteiro de Tibães.

A necessidade foi identificada pelos responsáveis do Mosteiro de Tibães que em articulação com os 
Transportes Urbanos de Braga conseguiram colocar em funcionamento mais este relevante serviço 
para a promoção de Braga e do seu Património.

A apresentação do novo serviço decorreu no Mosteiro de Tibães e contou com a presença do 
Presidente da Camara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio e da Diretora do Mosteiro de Tibães, Dr.ª 
Maria Lurdes Rufino e do Presidente do Conselho de Administração dos TUB, Dr. Firmino Marques.

Este serviço faz parte de um pacote turístico mais vasto que inclui o Circuito Turístico “Braga e Bom-
Jesus Tour” e a ligação à Praia Fluvial de Adaúfe. Estes serviços complementam-se e possibilitam 
aos Bracarenses e a todos aqueles que nos visitam experiências que permitem aos Transportes 
Urbanos de Braga serem reconhecidos no domínio da mobilidade urbana integrada, como elemento 
distintivo.



Evento

Dia da Mãe
Os Transportes Urbanos de Braga e a Ydentik Perfumes 
associaram- se no dia 5 de maio e celebraram o Dia da Mãe com 
ofertas várias.

Ao longo de todo o dia a bordo dos autocarros e nas paragens 
foram oferecidas flores, perfumes e ainda vales de desconto em 
produtos Ydentik.

A celebração do Dia da Mãe, pelos Transportes Urbanos de 
Braga, representa uma oportunidade e a afirmação de uma forma 
de estar.

De uma forma cada vez mais assumida, os TUB são um 
interveniente activo em todas as celebrações da comunidade 
que servem, por forma a serem reconhecidos como um elemento 
distintivo na sociedade.

Evento 

TUB @ CISCO - Sheraton
Os TUB estiveram no dia 16 de maio no Sheraton – Porto a convite da 
CISCO - Portugal.

A participação no evento da Cisco “The network. Intuitive. A nova era da 
rede digital” teve como mote o trabalho desenvolvido entre os TUB, IBM 
e a CISCO. Como orador esteve o lider deste projeto, Rui Martins, do 
Departamento de Inovação e TUBConsulting.

Assista à apresentação em: https://goo.gl/DjgLiJ

Pode ambém assistar ao vídeo de promoção internacional dedicado 
totalmente a este projeto em: https://youtu.be/fiIEw7aXmFQ

Evento 

Rampa da Falperra
Os TUB voltaram a associar-se à Rampa da Falperra e marcaram 
presença com uma linha especial a ligar a Central de Camionagem 
, o centro da cidade e o Sameiro.

Notícia 

TUB @ Smart Cities
Os TUB voltaram a ser notícia na revista Smart Cities, sendo destacadas 
com uma referência na adoção de tecnologias de informação e comunicação  
relacionadas com os interfaces funcionais.

Veja o artigo completo da Revista Smart Cities em https://tinyurl.com/
y7z4dp2e



Pequeno Almoço com... 

D. Francisco Senra Coelho
Integrado no plano de formação de empresa, os TUB receberam no dia 
16 de maio o reverendíssimo Bispo Auxilar de Braga, Francisco Senra 
Coelho.

Assista ao video em: https://goo.gl/EBAQU8

Os Transportes Urbanos de Braga, desejam ainda felicitar a recente 
nomeação de D. Francisco Senra Coelho por parte do Papa Francisco 
como novo Arcebispo de Évora.

Manuel de Oliveira
No passado dia 14 de junho os TUB tiveram nas suas instalações o 
convidado Sr. Manuel Oliveira, Presidente da Arriva Portugal para mais 
um Pequeno Almoço Com...

Assista ao video em: http://blog.tub.pt/?p=3789

Manuel Oliveira teve oportunidade de partilhar com os colaboradores 
dos TUB a sua extraordinária experiência de mais de 40 anos na gestão 
de Transportes Públicos.

Evento

Braga Romana
Os TUB convidaram todos os Bracarenses a, no dia 25 de Maio, 
deixarem o automóvel privado em casa e viajarem a bordo de um dos 
seus autocarros que prestou o serviço de transporte entre um dos três 
interfaces e o centro da cidade de Braga. 

O bilhete teve o custo de apenas 1 euro (ida e volta).

 

Evento

Portugal x Tunisia
No dia 28 de maio os TUB disponibilizaram uma oferta especial para 
o jogo de preparação da seleção que decorreu em Braga. Assim, por 
1 euro, todos os espectadores do estádio puderam deslocar-se de 
autocarro, sem necessitar de se preocupar com o transporte.

Os TUB continuam a marcar presença em todos os eventos da 
cidade, oferecendo aos Bracarenses e a todos os que visitam Braga 
um modo de transporte mais sustentável.



Mobilidade pelo Mundo 

TUB e CMB em visita técnica 
a Badalona - Barcelona
 
Inserida no projeto CityMobiNet, decorreu nos dias 5 e 6 de junho uma visita à 
cidade de Barcelona, de uma equipa do Municipio de Braga e dos TUB.

Esta visita tinha como finalidade a verificação in-loco da forma como a cidade 
de Barcelona está a lidar com a questão da mobilidade.

A equipa foi recebida por responsáveis da autarquia de Barcelona que os guiou 
durante a estadia na capital da Catalunha. Graciès a tots!

Barcelona é a capital da comunidade autónoma da Catalunha em Espanha, 
bem como o segundo município mais populoso do país, com uma população 
de mais de 1,6 milhões, dentro dos limites da cidade, mais precisamente 101,4 
km2 (15.802 hab/km2). 

A área urbana de Barcelona é composta por 36 municipios e estende-se para 
além dos limites administrativos, 633 km2, e compreende uma população na 
ordem dos 3,5 milhões de habitantes (5.095 hab/km2).

É a maior metrópole do Mar Mediterrâneo, localizada na costa entre a foz dos 
rios Llobregat e Besos, e limitada ao oeste pela Serra de Collserola, cujo pico 
mais alto é de 512 metros de altura. Possui, segundo os dados estatísticos,  
214 dias sem chuva por ano.

Badalona é um dos municípios da província de Barcelona, comunidade 
autónoma da Catalunha, tem 20,95 km² de área e 215.634 habitantes (Censos 
de 2016).

Em Badalona, realizou-se uma visita a uma das empresas que opera na 
AMB (Área Metropolitana de Barcelona), mais concretamente, a TUSGSAL – 
Transports Urbans Serveis Generals, Societat Anonima Laboral.

TUSGSAL
A TUSGSAL, é uma empresa de transporte público urbano da Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB). Opera nos Concelhos de Badalona, Santa 
Coloma, San Adrian de Besos, Moncada y Reixach, Montgat, Tiana, Hospitalet 
e El Prat de Llobregat nas linhas diurnas. Já nas linhas noturnas, opera também 
no Concelho de Barcelona. Esta empresa, detem ainda 51% do serviço Aerbús, 
que liga Badalona ao Centro de Barcelona.

De referir, que a AMB gere toda a rede de transportes na cidade, sendo a 
TUSGSAL um desses operadores de transporte na região.

A TUSGSAL, foi criada em 1985, depois da empresa de 
transportes local ter falido e um grupo de trabalhadores er 
decidido criar uma nova empresa e constituir uma sociedade 
anónima. Atualmente faz parte de um grupo de empresas – 
DIREXIS, e é um operador privado onde 85% dos funcionários 
são acionistas da empresa. 

Tem atualmente uma frota de 276 viaturas, com uma idade 
média de 6 anos. Até ao final do ano irá ver renovada a sua 
frota com 56 autocarros híbridos, 8 diesel e 12 elétricos. Tem 
782 funcionários, 30 linhas diurnas e 13 linhas noturnas

Durante a visita à TUSGSAL, a equipa partilhou as  
metodologias de trabalho nas áreas de planeamento, 
exploração, sistema de bilhética, manutenção e oficinas.

A equipa de Braga verificou o seguimento do SAE, controlo 
remoto da posição dos autocarros em serviço e visitou as 
oficinas e parque de estacionamento de todas as viaturas. 
Fez uma visita às diferentes medidas urbanísticas focadas no 
Transporte Público, nomeadamente: 

- Paragens de autocarros duplas (doble acesso);
- Plataformas de acesso nas paragens de autocarros 

Estas plataformas fazem com que as baías BUS 
tenham metade da dimensão habitual, evitando assim o 
estacionamento abusivo nas baías, melhorando o uso do 
espaço, da acessibilidade e da mobilidade. Este é um sistema 
modular que ossibilita a instalação em locais onde existam 
baías BUS.

A equipa visitou um eixo comercial (antiga estrada), 
reconvertido em eixo único para transporte público. e, 
posteriormente, fez uma visita técnica à cidade de Barcelona 
e a diferentes medidas focadas na mobilidade sustentável:

  - Rede Ciclável
Novas ciclovias de Barcelona, com especiais pormenores 
às soluções técnicas em rotundas, paragens de autocarro e 
semáforos.

 - Urbanismo
Visita à “Superilla”, o projeto de pacificação de trânsito ue 
permitiu criar grandes áreas para peões.
Tratamento do espaço público nas escolas da cidade de 
Barcelona.



Rede Ciclável
A rede ciclável de Barcelona tem crescido de ano para ano, em cumprimento 
do PMU – Plan de Movilidad Urbana 2013-2018, que espera alcançar 308 km 
de rede ciclável para este tipo de deslocações mais sustentáveis. Em Abril de 
2017, Barcelona inaugurava 25 km novos de ciclovias, alcançando os 141 km, 
estando em fase final de obra mais 3,5 km. No final de 2018, 95% da população 
de Barcelona terá, efetivamente, uma ciclovia a 300 metros de casa.

Estes últimos km servem para aumentar a conectividade da rede ciclável.

Em Cartagena foi levado a cabo uma prova piloto de uma solução para as 
interseções. Esta prova piloto irá receber ajustes consoante o feedback 
recebido pelo grupo de trabalho de mobilidade ciclável.

O Copenhagenize Index 2017 coloca Barcelona em 11º lugar (no top das 20 
cidades “bicycle friendly”, liderado por Copenhaga, Utrecht e Amesterdão), 
destacando o aumento em 20% da infraestrutura ciclável e ainda a criação, no 
momento do lançamento do indice, de 62.5 novos km de rede.

Ainda assim o Copenhagenize diz que Barcelona tem arranjos na infraestrutura 
ciclável a fazer. A rede varia desde vias pintadas até às ciclovias bidirecionais 
e centrais. Apesar dos planos existentes e que estão a ser implementados pela 
cidade de Barcelona, os mesmos ainda hesitam em implementar medidas que 
restrinjam o carro, implementando medidas sérias para promover o uso da 
bicicleta na cidade. Para além disso os ciclistas ainda têm que fazer desvios 
grandes para atravessarem a cidade.

Barcelona optou pela bidirecionalidade na maior parte das ciclovias. Esta 
opção traz consigo algumas desvantagens. De relevar que a mensagem e o 
comportamento que é ensinado a quem utiliza estas vias é o de que os ciclistas 
vão poder andar contra a mão, o que leva a comportamentos errados em vias 
de coexistência. A sinistralidade é maior em vias cicláveis bidirecionais, 13 
vezes maior. Os manuais de boas práticas indicam todos que se deve optar 
por vias unidirecionais. O contrafluxo (não confundir com contramão) também 
deverá ser unidirecional. Apenas em casos de exceção, em que é impossível a 
unidirecionalidade, é que se opta pela bidirecionalidade, mas a regra deve ser 
sempre a unidirecionalidade.

O sistema de bikesharing de Barcelona conta com 6 000 bicicletas mecânicas 
espalhadas por 420 estações, com uma taxa operacional acima dos 98%. Esta 
rede é complementada pela rede de bicicletas elétricas com 46 estações. Conta 
com mais de 106 mil assinantes e mais de 1 milhão de utilizações por dia. O 
sistema continua a ser um sucesso e existem planos para a sua expansão. O 
sistema não é visto como um sistema público de aluguer de bicicletas, turístico 
ou de recreio, mas sim como um meio de transporte e uma complementaridade 
ideal para o transporte público.

Superilla
Barcelona tem um “layout” único no seu urbanismo. Toda a 
malha urbana (23 hectares) tem o desenho de quarteirões 
quadrados sem vértices. O que agora se pretende fazer é 
criar superquarteirões (superillas, ou superblocks), em que 
os automóveis circularão à volta de 9 quarteirões e o interior 
desses superquarteirões ficarão a ter múltiplas funções e 
múltiplos usos, devolvendo o interior às pessoas e minimizando 
aí o uso do automóvel.

O conceito está a ser testado em 5 quarteirões, mas a cidade 
identificou já 120 interseções onde é possível implementar 
o mesmo. Um dos objetivos é aumentar a “Walkability” dos 
quarteirões.

Victoria-Gasteiz já implementou os “SuperBlocks” e monitorizou 
essa implementação, tendo obtido reduções de ruído, uma 
redução das emissões de óxidos de nitrogénio e de partículas, 
tendo manifestamente contríbuido para o incremento e 
prosperidade do comércio local ao limitar o acesso a carros e 
privilegiando o modo a pé, de bicicleta e de transporte público.

Nos locais onde se restringiu o número de carros não se viu 
um declínio da atividade económica, mas sim oposto, vendo-
se também mais gente a vivenciar a cidade.

Esta medida faz parte do PMU 2013-2018 e pretende reduzir 
o uso do transporte individual em 21% e reduzir a poluição na 
cidade.



Evento

São João
“Na noite de S. João
Festejem até cansar

Porque os TUB lá estarão
P’ra casa vos transportar”

Imbuídos no espirito sanjoanino os TUB voltaram a oferecer o serviço de 
interface na noite de S. João por apenas 1€ (ida e volta).

Evento 

Greenfest
Os TUB estiveram presentes no espaço de exposição do Greenfest, que 
decorreu entre 1 e 3 de junho no Fórum Braga.

A par desta presença, os TUB disponibilizaram duas linhas de transporte a 
ligar a CP e a Universidade do Minho ao Fórum Braga.

Evento

Dia Mundial Criança
Os TUB assinalaram no dia 1 de junho o Dia Mundial da Criança 
com a oferta de brindes.

A atividade foi dinamizada na Universidade do Minho, onde 
decorreram inúmeras iniciativas dirigidas a centenas de crianças 
de escolas do concelho de Braga.



Notícia 

TUB @ LabSecIoT
Uma equipa do LabSecIOT, em conjunto com o Departamento 
de Inovação e TUBConsulting, desenvolveram um sistema 
que permite criar um mapa de fluxo de trânsito da cidade de 
Braga.

Com este projeto torna-se possível antever os impactos que 
as alterações no fluxo de trânsito da cidade de Braga têm na 
oferta comercial dos TUB.

O LabSecIoT é um laboratório dedicado ao tema da segurança 
na Internet of Things e nas cidades inteligentes e o seu objetivo 
é de criar soluções capazes de potenciar a sustentabilidade e 
qualidade de vida nas cidades, dando resposta aos desafios 
de segurança nesta nova fase tecnológica.

Notícia 

Circuito Turístico
O circuito turístico “Braga e Bom Jesus Tour” retomou o seu percurso habitual 
no dia 26 de junho e estará em circulação até dia 30 de setembro,

O circuito que funciona em parceria com a Carristur dispõe de oito viagens 
diárias, entre as 10 e as 17 horas, com uma duração aproximada de uma hora 
por viagem.

O circuito tem inicio na Avenida Central e percorre os principais pontos de 
interesse turístico de Braga. No percurso destaca-se uma paragem junto ao 
Posto de Turismo, na zona mais central da Cidade, bem como uma paragem 
junto ao Pórtico do Bom Jesus.

O circuito permite, ainda, fazer a ligação ao funicular do Bom-Jesus, à central 
de camionagem e à estação de caminhos-de-ferro. Este serviço dispõe de um 
sistema áudio que está disponível em 6 línguas: português, inglês, espanhol, 
alemão, francês e italiano.

O preço dos bilhetes é de 12 euros para adultos e 6 euros para crianças. 
Grupos com quatro ou mais pessoas odem usufruir de um desconto de 10%. 
Os bilhetes podem ser adquiridos a bordo ou nos agentes identificados para o 
efeito.

O bilhete permite, ainda, realizar a viagem de ida e volta no Funicular do Bom 
Jesus, bem como, viajar em toda a rede dos Transportes Urbanos de Braga.

Notícia

Braga SoundsBetter
Os TUB foram parceiros do festival “BSB 18 - Braga Sounds 
Better”. Para isso foram criadas linhas especiais de transporte 
de e para o evento.
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Colaborador em Destaque

Camilo Oliveira
Camilo Gomes Oliveira, 53 anos, casado, tem um filho. é 
natural de Cunha – Braga e vive atualmente em Ruílhe. Possui 
o 12º ano de escolaridade e tem várias formações na área da 
condução sendo instrutor e formador nos TUB.

Enquanto jovem, ajudava familiares na construção civil, 
sentindo-se vocacionado a seguir os seus estudos nas áreas 
de Engenharia Civil ou Arquitetura. 

Desempenhou funções na CP, com a categoria de manobrador 
de material circulante e em simultâneo frequentou  o curso 
de instrutor de condução.  Algum tempo depois ingressou 
na Escola de Condução “Sameiro” em Braga, onde esteve 9 
anos. Posteriormente tornou-se empresário na área, dirigindo 
duas escolas de condução em Braga.

Em 2004, recebeu uma proposta de uma empresa espanhola 
“Dimetronic”: sistemas de controlo de tráfego  ferroviário. Em 
2007, recebe nova proposta de uma escola de condução em 
Barcelona onde trabalhou até 2011.

Por estar distante da família, concorreu a motorista dos 
Transportes Públicos de Braga. É colaborador dos TUB desde 
Dezembro de 2012, exercendo a função de Agente Único. Tem 
papel fundamental na formação dos novos agentes únicos. 

Nos tempos livres dedica-se à “bricolage”, procura conhecer 
melhor o País  e sempre que possível os países estrangeiros.
Na  gastronomia gosta de um bom cabrito acompanhado com 
vinho do Douro.

Na vida gosta de lidar com pessoas leais, ajudar em tudo 
que esteja ao seu alcance, mas não gosta de intrigas nem 
falsidades. Tem como lema de vida: aperfeiçoamento todos os 
dias  no plano pessoal e profissional.

Pensa que para os Transportes Públicos de  Braga a aquisição 
de novos autocarros será a melhor forma de cativar ainda 
mais clientes, reduzir a poluição, alcançando maior economia, 
comodidade e conforto.

Em Braga, o maior inimigo dos transportes públicos, são 
os automóveis particulares, o estacionamento indevido e a 
insuficiente fiscalização e autoridade no ordenamento do 
trânsito. Como exemplo pela negativa destaca a rotunda de 
Infias e a rua do Caires, locais onde a Câmara Municipal  
devia intervir.

Pensamento 

Trabalhar em equipa é assegurar que o 

esforço individual é direccionado para 

o triunfo do grupo.

Braga Cultural

Os Geraldinos
Os Transportes Urbanos de Braga são a única empresa no país que possui um 
Grupo de Bombos, também conhecidos como Zés Pereiras. 

Os Geraldinos são um grupo de funcionários, ex-funcionários e familiares 
dos TUB que se juntam para tocar bombos, concertina e gaita de foles nos 
principais eventos que decorrem na cidade.

Em 2010 um grupo de 8 colegas de trabalho (Custódio, Bento, Teixeira, Sr. 
Adolfo, Clemente, Barbosa, Domingos Rodrigues e Sérgio) organizaram-se 
para cantarem os reis. Com as verbas angariadas no cantar de reis conseguiram 
comprar os bombos e os trajes. 

No final de cada evento e cada cantar, os elementos reunem-se para brindar 
com o licor Geraldino. Esta tradição levou ao nome do Grupo de Bombos. 

Assim foi fundado o Grupo de Geraldinos dos Transportes Urbanos de Braga.

Os Geraldinos mantêm as portas abertas a quem quiser participar nos ensaios 
e nos eventos.

tub.pt


