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TUB lançam nova linha
Ponte Pedrinha - Montélios
Os TUB vão a partir do próximo dia 1 de Julho implementar uma nova linha de trans-
porte público urbano que vai ligar as Zonas da Ponte Pedrinha e Montélios atravessan-
do o centro da Cidade. 

Na zona mais a norte permitirá reorganizar a oferta de transporte público na rua de São 
Martinho e em Montélios onde a fi abilidade da linha 05 Dume – Quinta da Capela vai 
certamente melhorar.

Em Lomar, vai permitir servir cerca de 2.200 moradores da zona da Ponte Pedrinha bem 
como permitir o acesso ao complexo Bosch onde trabalhavam mais de 2.000 pessoas.

Esta linha vai atravessar toda a zona densa da cidade servindo a Av. Central, a Central 
de Camionagem, a Praça Conde Agrolongo, a Av. da Liberdade, a Av. Imaculada Con-
ceição e algumas Escolas (Esc. D. Maria II, Esc. Carlos Amarante e Esc. André Soares), 
com uma frequência de 30 minutos, nos dias úteis e com um total de 28 viagens diárias 
entre as 6H40 e as 21H10.

Ao longo do percurso será, ainda, possível de uma forma fácil e rápida efectuar trans-
bordos com linhas para a Universidade do Minho, Estação CP e Hospital.

“Porque há clientes lá fora!”
É bastante consensual a ideia que as empresas 
existem para servir os seus clientes.

Neste sentido, para além da organização interna, 
que tem de incluir o trabalho em equipa e a melhoria 
contínua, é fundamental numa organização a Orien-
tação para o Cliente.

A Orientação para o Cliente é uma cultura, uma forma 
de estar e um conjunto de comportamentos baseados 
nos valores da organização consistentes entre os dif-
erentes colaboradores da empresa em cada uma das 
funções existentes.

Oferecer aos clientes produtos e serviços de quali-
dade em linha com as suas necessidades, avaliar 
regularmente o seu grau de satisfação e antecipar 
necessidades futuras devem fazer parte do quotidi-
ano de uma organização.

Alguns dias atrás, numa das habituais visitas à ofi ci-
na, questionamos o encarregado: “Porque é que 
estão a trabalhar?” A resposta foi simples e rápida: 
“Porque há clientes lá fora!”

Nos TUB temos vindo a adotar essa cultura e essa 
forma de estar de um modo crescente, procurando 
oferecer soluções de mobilidade que surpreendam as 
expectativas de modo a sermos reconhecidos como 
um elemento distintivo na sociedade.

Esta cultura de exigência, de conhecimento e 
esta forma de estar e de agir está gradualmente a 
enraizar-se e é cada vez mais transversal a todos os 
colaboradores … porque há clientes lá fora.

Editorial



notícia

Protocolo com o 
Hospital de Braga
Os TUB com o objetivo de incentivar os 2400 colaboradores 
do Hospital de Braga a usarem com maior frequência os 
transportes públicos em detrimento das viaturas particulares, 
ofereceram um “cartão passe” a todos os que o desejaram. A 
aposta é conquistar novos utilizadores nas suas deslocações 
para o trabalho. 

O protocolo de colaboração foi assinado no dia 12 de maio 
pelo Presidente do Hospital, Dr. João Ferreira, e pelo Pres-
idente do Conselho de Administração dos TUB, Dr. Firmino 
Marques. Esteve também presente o Sr. Presidente da CMB, 
Dr. Ricardo Rio. 

Os TUB entregaram um título de transportes gratuito aos re-
sponsáveis da administração, exemplo que foi replicado por 
todos os restantes colaboradores. Com um título já disponív-
el, os profi ssionais somente têm que proceder ao carrega-
mento do respetivo cartão para ser utilizado nos transportes 
públicos.

A oferta deste passe visou facilitar o acesso, assim como 
a promoção que foi realizada ao longo daquela semana no 
hospital permitiu divulgar os horários, a facilidade de carrega-
mento através do multibanco.

O administrador dos TUB, Teotónio do Santos, referiu que a 
ação de promoção estava integrada num protocolo que foi 
já consubstanciado com outras ações que a antecederam, 
apontando como exemplo o acesso dos TUB junto à entrada 
do hospital e a exposição de postais de Natal.

evento

TUB “Dia da Mãe”
Os TUB - Transportes Urbanos de Braga, assinalaram o Dia da Mãe, presente-
ando todas as mães com a oferta de centenas de fl ores a bordo das viaturas. 
A entrega deste presente simbólico foi complementada com diversos poemas 
alusivos a este dia.

A realização deste evento distinguiu todas as mães permitindo reforçar os laços 
de união com toda a comunidade que servimos e neste dia em especial as 
mães. 

A celebração foi muito bem acolhida não só pelos clientes como, também, pelos 
vários cidadãos que se aperceberam da atividade organizada pelos Transportes 
Urbanos de Braga para homenagear as mulheres no papel de mãe.

Foi, ainda, disponibilizado com sucesso o bilhete “TUB - Dia da Mãe” que possi-
bilitou a todos as Mães a utilização dos Transportes Urbanos de Braga ao longo 
de todo o dia e em toda a rede pelo valor simbólico de 1€. 

A homenagem às mães prolongou-se, ainda, no dia 4 de Maio, dado que através 
deste bilhete foi realizado um sorteio que possibilitou a mais de vinte mães re-
ceber massagens, tratamento de rosto, serviços de manicure, cabeleireiro entre 
outros. A iniciativa foi realizada em parceria com a Associação Comercial de 
Braga, registando o contributo de 12 estabelecimentos comerciais da cidade.

Os resultados do sorteio foram publicados no site, facebook, twitter e postos de 
venda dos TUB no dia 5 de maio. Os prémios poderiam ser reclamados até ao 
dia 30 de maio pessoalmente na sede dos TUB, por correio ou nos postos de 
venda.

Estas iniciativas por parte dos Transportes Urbanos de Braga continuarão no 
futuro, uma vez que a empresa tem como objetivo ser um interveniente ativo em 
todas as manifestações e celebrações.

pensamento

“Não é que seja assim tão 
esperto, simplesmente 
agarro-me aos problemas 
por mais tempo”
Albert Einstein, físico teórico alemão e um dos pilares da física moderna.
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European Study Group 
with Indutry in Portugal
Os Transportes Urbanos de Braga (TUB) foram uma das empresas presentes 
no “109.º European Study Group with Industry”, organizado pelo Departamen-
to de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia e pelo Departamento de 
Matemática e Aplicações, da Escola de Ciências, da Universidade do Minho.

O encontro, que começou no dia 11 de maio e se prolongou até ao fi nal dessa 
semana, contou com a participação de várias empresas que aceitaram este 
desafi o, entre as quais se destacam o Hospital de Braga, a Continental e o 
IKEA e a Adalberto Estampados.

O projeto tinha como objetivo a interação com a indústria em que um conjunto 
de investigadores, recorrendo à aplicação da matemática avançada, deu res-
posta a problemas reais e complexos apresentados pelas empresas.

Os Transportes Urbanos de Braga apresentaram o seguinte problema: “Os 
TUB possuem uma frota de autocarros de reserva, que permite a substituição 
da frota ativa em casos de avaria ou de necessidade de manutenção. Através 
do levantamento dos dados de manutenção e fi abilidade do parque automóv-
el, pretendeu-se a determinação da frota de reserva ótima.” 

TUB mobile

notícia

Colaboradores dos 
TUB pedalam até 
Fátima
Um grupo de colaboradores dos Transportes Urbanos de Braga 
iniciou no dia 28 de Maio, a exemplo do ano passado, uma per-
egrinação a Fátima em bicicleta. 
O percurso foi realizado em 2 etapas, a primeiro até à Figueira 
da Foz, passando por Aveiro, onde circularam em ciclovia, e o 
segundo até Fátima.

O grupo partiu na madrugada de quinta das instalações da em-
presa e chegou ao destino na sexta ao fi nal do dia. No sábado 
reuniram-se com as respetivas famílias, que viajaram num au-
tocarro dos TUB. 

O grupo foi constituído pelos colaboradores Armando Agapito, 
Carlos Leonel, José Alves, Rui Costa, Domingos Ramôa, Do-
mingos Duarte, Adolfo Silva e Francisco Duarte.

notícia

Presidente do Conse-
lho de Administração 
em Timor
Firmino Marques, vice-presidente da Câmara Municipal e 
Presidente do Conselho de Administração dos TUB, marcou 
presença, a convite do governo da República Democrática de 
Timor-Leste, nas iniciativas de cooperação internacional, no 
âmbito da “Conferência Internacional sobre Descentralização 
Administrativa e Poder Local”, que se realizou em Díli, entre os 
dias 16 e 21 de maio.



mobilidade no mundo

Três cidades brasileiras vencem 
o Sustainable Transport Award 
2015
Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo venceram o Sustainable Trans-
port Award 2015 (STA). O prémio é concedido normalmente a apenas um 
município com projetos inovadores e com destaque na área do transporte 
sustentável durante o último ano, mas pela primeira vez três projetos foram 
premiados.

O STA é uma realização do ITDP – Institute for Transportation and Devel-
opment Policy em parceria com o Comité Diretor do Sustainable Transport 
Award. O prémio é concedido anualmente, desde 2005, e os projetos premia-
dos devem melhorar a mobilidade para todos os cidadãos, reduzir a emissão 
de gases do efeito estufa, bem como melhorar a segurança e o acesso de 
ciclistas e pedestres no espaço público.

Belo Horizonte inaugurou em 2014 a primeira via do seu sistema BRT (Bus 
Rapid Transit). O sistema transporta 480 mil passageiros diariamente em 
duas vias e o tempo médio de viagem foi reduzido em 40%. Além do BRT, 
o espaço urbano envolvente do sistema foi revitalizado e está prevista uma 
rede de ciclovias com 320 km. As pessoas ganharam espaço e a economia 
local ganhou mais força. 

O Rio de Janeiro conta atualmente com uma rede BRT que benefi ciam 400 
mil pessoas, totalizando 95 km de vias dedicadas. No próximo ano, o objetivo 
é prover o acesso de mais de 60% da população a uma rede completa de 
transporte coletivo, incluindo o BRT. Além do transporte coletivo, um impor-
tante objetivo para a cidade são as redes de ciclovias e os locais destinados 
ao estacionamento de bicicletas, com previsão de concluir 450 km de ciclo-
vias até ao próximo ano.

A expansão acelerada da rede de ciclovias, com a meta de concluir 400 km 
até ao fi nal do ano; a política de dados abertos estabelecida pelo MobiLab, 
laboratório em que empreendedores e pesquisadores criam soluções, apli-
cações e tecnologias através dos dados para vencer os desafi os de mobili-
dade da cidade; e a qualifi cação do transporte coletivo, que resultou em 320 
km de vias dedicadas, posicionaram São Paulo no ranking do STA 2015.

entrevista

Baptista da Costa: “TUB 
continuam à procura de 
novos clientes”
“O administrador dos Transportes Urbanos de Braga assegu-
ra que o aumento de passageiros registado em 2014 está a 
confi rmar-se este ano. Baptista da Costa, em entrevista ao 
Correio do Minho/ Rádio Antena Minho, declara que a postura 
da empresa é procurar os clientes onde eles estão.

Os TUB esperam novos autocarros e a abertura de fi nancia-
mento comunitário para o ‘Bus Rapid Transit’.”

in Correio do Minho, 16/05/2015 

A entrevista dada pelo administrador dos TUB, Baptista da 
Costa, pode ser vista na integra em http://blog.tub.pt/?p=1223
evento

TUB Essência do Minho 
em Braga
Os TUB proporcionaram à população, nos dias 5 a 7 de junho,  
ligações a partir do centro da cidade para o festival enogas-
tronómico no Mosteiro de Tibães, com restaurantes, sessões 
de cozinha ao vivo, mercado de expositores e provas comen-
tadas de vinhos do Minho.
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TUB Braga Romana
Os TUB a exemplo de outros eventos proporcionaram à população no dia 22 de 
Maio,  das 19h15 à 01h15, ligações a partir dos interfaces ao centro da cidade. 
Destacaram-se três interfaces localizados na Avenida Robert Smith, no parque 
do E.Leclerc e junto ao Estádio Municipal de Braga, com um tempo médio de 
espera de 5 minutos

A iniciativa representou uma forma de mobilidade na nossa cidade, atrativa e 
económica, possibilitando estacionar o carro e efetuar o restante trajeto para o 
centro da cidade, de forma rápida e tranquila, benefi ciando de uma tarifa espe-
cial, de apenas 1 €, ida e volta. 

benchmarking

Os TUB efectuam acção 
de Benchmarking na 
ARRIVA
Os responsáveis dos TUB efectuaram no dia 17 de Junho, 
uma acção de Benchmarking na ARRIVA, em Guimarães.

O objectivo desta acção foi conhecer as melhores praticas 
com particular incidência na área de Manutenção e ofi cinas 
onde foi possível conhecer e constatar o Lean Process e os 
5S.

O grupo dos Transportes Urbanos de Braga foi recebido pelo 
Presidente da Comissão Executiva da ARRIVA, Sr. Manuel 
Oliveira.

Foi feita uma apresentação da empresa, pertencente ao 
Grupo Deutsche  Bahn, um dos líderes mundiais em matéria 
de serviços de transportes de passageiros com presença em 
12 países europeus contando com mais de 38.000 colabora-
dores e mais de 14.000 veículos.

Em Portugal operam para além dos Transportes Urbanos de 
Guimarães e Famalicão inúmeros serviços interurbanos.
CRPT

Sardinhada de S. João 
nos TUB
Decorreu no passado dia 19 de junho a sardinhada de S. 
João organizada pelo Clube Recreativo de Pessoal dos TUB 
(CRPT).
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”São Tomé e Príncipe ‘à boleia’ 
do modelo de transportes dos 
TUB”
“O vice-presidente do Município de Braga, Firmino Marques, recebeu ontem o 
presidente da Câmara Distrital de Água Grande, de São Tomé e Príncipe, Ek-
eneide Lima dos Santos, e representantes da Associação para a Cooperação, 
Cultura e Desporto entre Portugal e São Tomé e Príncipe.

A deslocação a Braga, no contexto da cooperação estabelecida entre os dois 
municípios, teve como principal enfoque as áreas da mobilidade e transportes 
e incluiu uma visita aos Transportes Urbanos de Braga (TUB).

O autarca de Água Grande aproveitou a ocasião para conhecer mais aprofun-
dadamente o modelo de gestão da rede de transporte público do município 
bracarense que servirá de base para a criação de um sistema similar em São 
Tomé e Príncipe.

“O nosso objectivo é conhecer o que Braga faz nesta área em termos de 
gestão de transportes e manutenção. Numa primeira fase, iremos aplicar o 
modelo no município de Água Grande, mas o objectivo fi nal será alargar o 
sistema a todo o território de São Tomé e Príncipe”, explicou Ekeneide Lima 
dos Santos.

Na ocasião, Firmino Marques, que também preside ao Conselho de Adminis-
tração dos TUB, destacou o trabalho que a empresa municipal tem realizado 
em termos de recuperação de passageiros e na melhoria do serviço. “Es-
tamos a fazer um esforço para aumentar a frota e temos conseguido, com 
sucesso, optimizar o serviço, aumentar a cadência de autocarros e recuperar 
passageiros”, referiu.”

in Correio do Minho, 04/06/2015

melhoria continua

TUB - Estratégia, Visão, 
Missão e Valores
O ano de 2014 foi um ano de viragem na estratégia e no al-
inhamento da empresa. Defi niu-se uma nova missão, visão e 
valores.

Missão
Oferecer soluções de mobilidade e conforto na região, satisfa-
zendo e surpreendendo as expectativas dos parceiros envolv-
idos.

Valores
 • Conforto e Acessibilidade
 • Informação e Partilha, Património e Tradição
 • Transparência e Pertença.

Visão
Ser reconhecida no domínio da mobilidade urbana integrada, 
como elemento distintivo na sociedade em termos de identi-
dade coletiva.

Estratégia
Temos por propósito, garantir soluções de mobilidade integra-
da, que promovam a partilha colectiva, num contexto de bem 
estar, conforto e segurança, surpreendendo e criando novas 
expectativas económicas e sociais.
Unimos esforços para seduzir, acolher e reter utilizadores, ger-
ando diferentes experiências de mobilidade na Região.
Batemo-nos pela inovação dos processos superando os níveis 
de efi ciência e efi cácia, na criação de hábitos geradores de 
relações de afeto e integração social.

Entendemos o nosso compromisso interno e para com a comu-
nidade numa lógica de sustentabilidade, criando valor com sen-
timento de pertença, rigor e transparência, pautando a nossa 
relação no respeito pelo ser humano pelo património colectivo 
e pela tradição.



condução defensiva

Circulação nas 
rotundas
As rotundas são interseções que têm como objetivos
 • Aumentar a fl uidez de trânsito;
 • Resolução de confl itos de interseção de vias;
 • Reduzir o risco de acidentes e colisões;
 • Reduzir o tempo de acesso e de passagem;
 • Evitar sinalização semafórica ou dos agentes regu-
ladores de trânsito;
 • Reduzir a velocidade de circulação
 • Acalmar o trafego em zonas urbanas;
 • Enfatizar a transição de ambientes rodoviários ou 
alteração das características físicas das infraestruturas (mu-
dança do seu perfi l transversal);
O art.º14-A, acrescentado ao código da estrada refere o 
seguinte:
“1- Nas rotundas, o condutor deve adotar o seguinte com-
portamento:
 a) Entrar na retunda apos ceder a passagem de 
veículos que nela circulam, qualquer que seja a via por onde 
o façam;
 b) Se pretender sair da retunda na primeira via se 
saída, deve ocupar a via da direita;
 c) Se pretender sair da retunda por qualquer das 
outras via de saída, só deve ocupar a via de trânsito mais 
à direita após passar a via de saída imediatamente anterior 
aquela por onde pretende sair, aproximando-se progressiva-
mente desta e mudando de via depois de tomadas as devi-
das precauções; 
 d) Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, 
os condutores devem utilizar a via de trânsito mais conven-
iente ao seu destino;

2- Os condutores de veículos de tração animal ou de ani-
mais, de velocípedes e de automóveis pesados, podem ocu-
par a via de trânsito mais à direita, sem prejuízo do dever de 
facultar a saída aos condutores que circulem nos termos da 
alínea c) no n.º1.

3- Quem infringir o disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º1 e 
no n.º2 é sancionado com coima de € 60 a € 300.” 

CRPT

TUB e Clube de Pessoal dos 
TUB assinam protocolo de 
Colaboração
Os Transportes Urbanos de Braga e o CRPT – Clube Recreativo de Pessoal 
dos TUB assinaram no dia 19 de junho, um protocolo de colaboração nas 
respectivas áreas de actuação.

O CRPT – Clube Recreativo de Pessoal dos TUB é um Clube muito rep-
resentativo no universo da empresa congregando actualmente mais de 300 
associados.
 
Este Protocolo foi assinado por parte dos TUB pelo Dr. Firmino Marques, 
Presidente do Conselho de Administração, e pelo Sr. Carlos Leonel, Presi-
dente do CRPT.
evento

TUB Dia da Criança
Os Transportes Urbanos de Braga assinalaram o dia 1 de junho com a entre-
ga a bordo das viaturas de lápis de grafi te animados com borracha, caixas de 
lápis coloridos e canetas com ponteiro.

A celebração foi muito bem acolhida não só pelas crianças como, também 
pelos pais, clientes e vários cidadãos que se aperceberam da atividade or-
ganizada pela empresa para homenagear os mais novos.

Esta iniciativa representou uma oportunidade de valorizar e distinguir todas 
as crianças, contribuindo para a fi rmação de uma cultura de cidadania que 
valoriza as crianças.
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Braga Cultural

Posto de Turismo
O Posto de Turismo de Braga foi inaugurado a 22 de Junho de 1937, sob pro-
jeto da autoria de Moura Coutinho, arquiteto bracarense, que projetou muitos 
outros edifícios na cidade de Braga. 

Em 21 de Fevereiro de 2003 foi inaugurado, neste espaço, o novo Centro de 
Interpretação Turístico Cultural. 

Braga ganhou um centro turístico de características inovadoras, que permite 
o alargamento da sua missão meramente turística, para nela ser incluída uma 
função cultural e didática que sirva não só os turistas mas também a popu-
lação em geral.

O Posto de Turismo recebe 120.000 visitantes ano, o que perfaz uma média 
diária de 328 pessoas, oferece material turístico em 12 línguas, organiza 
eventos de carácter turístico, apoia instituições de solidariedade social, facul-
ta um serviço gratuito na área da Defesa do Consumidor otimizando o serviço 
municipal que é, para a satisfação dos visitantes e dos munícipes.

Aqui encontra tudo o que precisa para conhecer e desfrutar do melhor que 
Braga tem para oferecer: informação personalizada; elementos multimédia e 
a projeção de fi lmes para planear o seu roteiro; sala multiusos para atividades 
e eventos.

Rampa da Falperra

Colaborador dos TUB em 
competição na Rampa da 
Falperra
Miguel Pinheiro, colaborador dos TUB, participou, com o apoio 
do Clube Recreativo do Pessoal dos TUB (CRPT), na Rampa 
da Falperra 2015.

colaborador em destaque

Miguel Pinheiro
Miguel Pinheiro, natural de Braga, casado, tem 30 anos de 
idade e possui o 12.º ano de escolaridade.
É motorista nos Transportes Urbanos de Braga desde Agosto 
de 2014.
O seu desporto preferido é a condução de automóveis e jogar 
futebol com os amigos nos tempos livres.
Entrou para a empresa pelo gosto de conduzir e de modo a 
fi car mais perto da família.

Na profi ssão gosta do contato com os clientes e na empresa 
gosta de fazer amizades com os colegas.
Quando era criança queria ser astronauta.
Não tem preferência por fi lmes mas apreciou o concerto dos 
U2 e gosta de Eric Clapton e Phil Collins.
O prato que mais aprecia é frango com caril e salmão grel-
hado.
Restaurante que mais gosta é o da sua “avozinha” que coz-
inha divinamente.
Gostaria de passar férias na Grécia mas tem como destino de 
sonho o Japão.
O seu lema de vida é “ … andar depressa para passar rápido 
pelo perigo”.
Por último, vê os TUB como pioneiros na implementação do 
BRT e espera ser um dos seus condutores.


