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melhoria contínua

Ricardo Rio visitou oficinas 
dos TUB
Plano de Reengenharia contribui para otimizar gestão dos Transportes Urbanos de 
Braga 

O Presidente da Camara Municipal de Braga, Ricardo Rio, esteve no dia 24 de Julho, 
nos TUB para uma visita de trabalho de modo a acompanhar mais de perto o proces-
so de Reengenharia de Manutenção, iniciado em 2014.

Aproveitando melhor os recursos disponíveis, humanos e logísticos, através de 
melhor planeamento e controlo da atividade e melhoria de práticas foi possível um 
aumento da disponibilidade da frota, maior produtividade, menos sinistralidade, 
novos métodos de trabalho, maior concentração de conhecimento, melhores 
condições de trabalho e equipa mais coesa. 

Foram estes os resultados obtidos no primeiro ano do Plano de Reengenharia, im-
plementado pelo Departamento de Manutenção dos Transportes Urbanos de Braga.

Veja com mais detalhe a reportagem da visita nas páginas 2,3 e 4.

“A aposta é nas pessoas”
A mobilidade urbana é, simultaneamente, causa e 
consequência do desenvolvimento económico e social.
Para permitir a circulação das pessoas em condições 
harmoniosas e adequadas, Braga projeta um novo 
sistema que dá prioridade crescente às deslocações a 
pé e bicicleta para além dos Transportes Coletivos. 
A rede de mobilidade urbana é um sistema complexo,
estruturado de modo a garantir as deslocações 
desejadas, onde os interfaces físicos e funcionais, entre 
os diferentes modos de transporte, assumem um papel 
determinante.
A promoção da intermodalidade, ligando os sítios para 
onde as pessoas querem ir, reduz a poluição do ar e 
do ruído enquanto melhora o ambiente urbano e a 
qualidade de vida dos utilizadores da cidade, 
revitalizando-a.
Os TUB querem ser reconhecidos no domínio da mo-
bilidade urbana integrada, como elemento distintivo na 
sociedade em termos de identidade coletiva.
Para obter este reconhecimento participam ativamente 
no dia-a-dia da cidade e marcam presença nos eventos 
culturais e desportivos.
Os serviços prestados pelos TUB associam as 
pequenas mudanças incrementais à inovação e a 
mudanças radicais com vista a obter melhores 
respostas às necessidades e expectativas dos clientes.
O foco está em criar uma generalizada e longa lealdade
dos clientes pela criação de novos níveis de 
desempenho. Isto é atingido surpreendendo e 
deleitando-os.
Internamente, a aposta a longo prazo nas pessoas é 
veículo para a produtividade e encoraja os colabora-
dores a identifi car oportunidades de melhoria.
A perenidade dos TUB depende da forma como integrar 
as expectativas dos clientes.

Editorial



melhoria contínua

Plano de Reengenharia
O processo, iniciado há um ano e que se prolongará pelos 
próximos dois, visa implementar uma “nova forma de pensar”, 
assente em vectores como a melhoria contínua do serviço 
prestado, o trabalho em equipa e orientação para o cliente.

Nesta visita o Presidente da Câmara Municipal de Braga, 
Ricardo Rio, congratulou-se com os primeiros resultados 
do Plano de Reengenharia de Manutenção que traduzem a 
“melhoria e optimização da gestão dos Transportes Urbanos”. 

“Estamos a mudar não só o rosto das instalações, como 
também a forma como o trabalho é organizado”, frisou.

O Autarca destacou o facto das melhorias introduzidas terem 
contribuído para a melhoria das condições de conforto, de 
trabalho e de segurança dos trabalhadores, “deixando-os 
mais satisfeitos com o seu desempenho profi ssional”.

No encontro com os trabalhadores, Ricardo Rio notou que “há 
cada vez Bracarenses a querer utilizar os TUB, sinal que o 
serviço prestado é adequado às suas necessidades”.

O administrador dos TUB, Baptista da Costa, explicou que 
o Plano implementado não é um “simples processo de 
reordenação, mas de reengenharia”. 

“O que se fez foi rever tudo de novo a partir daquilo que temos e eliminar o 
obsoleto”, disse.

Os resultados já “são visíveis em aspectos como os tempos médios de repa-
ração, nos stocks que estão já online, na disponibilidade da informação e na 
imagem dos autocarros”, acrescentou.

O plano inclui a reengenharia de software e processos, através da gestão de 
manutenção apoiada no computador e a gestão dos aprovisionamentos, com 
a programação de mapas com codifi cação inteligente e sistema de codifi cação 
dos materiais e das estantes dos armazéns.

Procedeu-se igualmente à pintura de toda a ofi cina, à revisão e reparação do 
telhado, à substituição dos condutores de água da ofi cina, extratores de fumo, 
à aquisição de cortinas de proteção para soldadura e melhoria da rede de ar 
comprimido.

De referir, que este Plano de Reengenharia teve também uma vertente de 
formação técnica para os condutores sobre autocarros, formação na área da 
mecânica e eletricidade, formação profi ssional de segurança na condução de 
empilhadores, renovação do certifi cado de qualifi cação de soldador ISO 9606, 
formação em gestão ofi cinal auto (Bosch) e em caixas de velocidade VOITH.
pensamento

“Faça o que pode, com o 
que tem, onde estiver.”
Theodore Roosevelt – 26.º Presidente dos Estados Unidos da América



Sistema de Informação PHC

Suportada pelo sistema de informação PHC e com recurso a 
desenvolvimento interno foi implementado um GMAC (Gestão Manutenção 
Assistida por Computador) com vista ao planeamento e controlo das 
atividades.

• O GMAC produz toda a informação necessária à gestão da manutenção 
(mão de obra, materiais e subcontratação), ao Departamento Financeiro e 
Departamento de Aprovisionamentos.

• Implementado um sistema de OTs (Ordens de Trabalho) cobrindo a ma-
nutenção da frota de autocarros e de OTis (Ordens de Trabalho Internas) co-
brindo a manutenção de equipamentos e toda as infraestruturas da empresa.

• Melhor caraterização técnica das intervenções com do recurso a tabelas 
de: sintomas, diagnóstico, ações realizadas, tipos de manutenção e referen-
ciação do sistema, subsistema e órgão, permite um melhor seguimento do 
estado de conservação das viaturas com vista à tomada de ações corretivas 
por antecipação à avaria e melhoria da manutenção preventiva.

• Passa a ser possível caraterizar a ocupação da mão-de-obra da manutenção 
e maior responsabilização dos executantes.

• A fi abilidade do histórico das OTs passou a permitir uma boa rastreabilidade.

• O GMAC disponibiliza informação online e relatórios pré-formatados e indi-
cadores.

Formação

• Levantamento das necessidades de formação na área técnica dos Recursos 
Humanos da Manutenção.

• Defi nição de conteúdos e carga horária com vista à realização nos 
Transportes Urbanos de Braga das ações de formação com meios logísticos
e monitores do CEPRA (Centro de Formação Profi ssional da Reparação 
Automóvel). 

TUB mobile

Formação em curso
ou já concluída
• Formação em mecânica e eletricidade (CEPRA)

• Formação Empilhadores (Outside Works)

• Formação em Gestão Ofi cinal Auto (Bosch)

• Formação Caixas Velocidade (VOITH)

• Renovação do certifi cado de qualifi cação de soldador ISO 
9606 (ITG)

• CAM – Formação de Motoristas (A MINHOTA)

Gestão de Materiais
• Codifi cação de Materiais - Implementado sistema de 
referenciação de materiais com atribuição de códigos inteligen-
tes e nomenclaturas atualizadas.

• Inventariação de materiais sem movimento – Referenciação 
e abate dos materiais em armazém sem aplicação atual nos 
autocarros dos TUB.

• Aplicação para telemóvel com leitura de Código Barras / 
QR Code permite – Verifi cação online de Stocks, Calculo da 
Quantidade Económica a Encomendar (QEE) e do Stock de 
Segurança (SS).

Logística
• Deslocação do Departamento de Compras e Aprovisionamen-
to para local próximo do Armazém e Ofi cinas.

• Aquisição de empilhador usado Nissan de 2,5 ton.

• Gabinete para planeamento da atividade da manutenção.

• Armazém de peças de primeira necessidade para apoio a 
intervenções no fi m-de-semana.



Transferência de serviços para outros departamentos

Integração no Departamento de Compras e Aprovisionamentos de atividades 
anteriormente integradas no Departamento de Manutenção:

• Armazém – Integração num só Departamento de toda a cadeia logística de 
materiais de suporte à Manutenção: compras, gestão de stocks e armazém.

• Abastecimento de combustíveis – Integração num só Departamento de toda 
a cadeia logística relacionada com combustíveis: compra, armazenagem e 
abastecimento de viaturas.

Pneus – Full Service

• Aquisição de um serviço pago ao Km, de fornecimento, montagem, assistên-
cia, calibração e alinhamento de direções adjudicado por concurso a empresa 
da especialidade por período de um ano renovável. 

Permite maior rastreabilidade. Melhor monitorização e controlo. Redução de 
custos.

Oferta

Nova Linha Ponte 
Pedrinha - Montélios
Transportes Urbanos implementaram no dia 1 de julho uma 
nova linha urbana.

Esta nova linha, que tem sido muito bem acolhida pelas pes-
soas, designada por Linha 94 – Ponte Pedrinha – Montélios 
tem uma frequência de trinta minutos, nos dias úteis, num total 
de 28 viagens diárias.

Liga de uma forma direta a Ponte Pedrinha local onde habitam 
mais de 2.200 pessoas e onde mais de duas mil pessoas
trabalham no Complexo Bosch, a Montélios passando pelo 
centro da cidade.

evento

TUB Noite Branca
Nas noites de 11 e 12 de Setembro venha à Noite Branca e viaje 
com os TUB por apenas 1€.

Dispomos de três os interfaces localizados em:

• Av. Robert Smith,
• Estádio Municipal
• Parque do E’Leclerc 

Permitindo assim um acesso facilitado ao Centro da Cidade de 
Braga.

O estacionamento é gratuito e por apenas 1€ tem acesso a um 
bilhete de ida e de volta.



Circuito Turístico

Circuito Turístico 
anima Centro da 
Cidade
O Circuito Turístico, “Yellow Bus”, e mais concretamente a 
paragem junto ao Posto de Turismo revela-se uma aposta 
ganha, na medida em que permite uma facilidade de acesso 
às centenas de turistas que diariamente por aí passam. 

Esta é mais uma forma de os TUB se associarem ao 
esforço da Cidade na captação de turistas e que está bem 
evidente nas reportagens que a imprensa local 
(Diário do Minho e Correio do Minho) publicou recentemente.

Praia Fluvial

Circuito para a Praia Fluvial 
de Adaúfe está aprovado!
Este serviço veio ajudar a criar laços de afeto com a população e com os turis-
tas. Permitiu, também, valorizar e dar a conhecer o território e tem-se revelado 
uma aposta ganha pois a procura tem sido crescente apesar das condições 
climatéricas no mês de Agosto não terem sido as melhores. 

Varias entrevistas publicadas nos jornais locais mostram a satisfação dos 
clientes com o serviço que os TUB no acesso à Praia Fluvial de Adaúfe.



condução defensiva
Porque é que o CE obriga os 
veículos a assegurar uma distância 
lateral de 1,5m quando passam por 
um velocípede, se se pode passar 
a uma distância lateral menor sem 
colidir com o 
velocípede? 
Tão-somente por uma questão de segurança. Efetuar uma ul-
trapassagem a um velocípede é completamente distinto, em 
termos de segurança, a efetuar uma ultrapassagem a um au-
tomóvel ou a outro tipo de veículo. Um ciclista não possui um 
chassi que o proteja em caso de embate lateral, por exemplo. 
Ao ultrapassar dando uma distância mínima de 1,5 metro, o 
condutor do veículo está a assegurar que, caso aconteça um 
imprevisto na normal condução do velocípede (como queda 
ou súbita alteração na direção tomada, por exemplo) não põe 
em causa a segurança do ciclista. Este normativo existe em 
códigos da estrada de diversos países europeus. 

Mobilidade pelo Mundo

Bremen, cidade alemã, 
vencedora do Prêmio 
Mobilidade Urbana Sustentável 
da União Europeia, é parceira 
de Belo Horizonte no Brasil.
Com pouco mais de meio milhão de habitantes, a cidade alemã de Bremen 
foi a vencedora do Prêmio de Mobilidade Urbana Sustentável – SUMP 2014, 
concedido pela Comissão Europeia. 

Este poderia ser só mais um bom exemplo a ser divulgado, não fosse um 
detalhe: Bremen está partilhando suas boas práticas com Belo Horizonte, em 
Minas Gerais.

Bremen está a auxiliar Belo Horizonte em dois pontos: transporte não 
motorizado e zonas 30. 

A cidade alemã tem uma visão integrada sobre como tornar a cidade mais 
efi ciente e sustentável.

Conheça algumas das iniciativas que levaram Bremen a conquistar o SUMP 
2014.

O processo da cultura de mobilidade sustentável começa muito cedo, ainda 
no ensino básico, quando os alunos são treinados para pedalar – a cada ano, 
três mil crianças são capacitadas. Políticas como esta vão ao encontro dos 
hábitos dos mais de meio milhão de moradores da cidade, onde 25% das 
deslocações são efetuadas de bicicleta.

Além da formação dos futuros cidadãos, que também têm o exemplo dos pais 
em casa, os líderes municipais fazem sua parte investindo em infraestrutura. 
“Para criar comodidade e conveniência aos utilizadores da bicicleta, elemen-
tos como estacionamento de bicicletas fazem toda a diferença”. 

Desde 1999 todos os novos prédios construídos devem disponibilizar 
estacionamentos para bicicletas, bem como os supermercados, escritórios e 
outros estabelecimentos”, conta Michael Glotz Richter, de Bremen.

O especialista explica que, para fomentar o comércio na 
região central, estacionamentos de transporte individual foram 
substituídos por estacionamentos de bicicletas. “É óbvio: 
em dois lugares de transporte individual cabem 12 bicicletas, 
portanto o estabelecimento que dá prioridade a bicicleta ganha mais 
movimentação de pessoas”.

Ainda sobre infraestrutura, uma solução adotada nas vias – nas 
quais a velocidade máxima permitida é de 30 km/h – é a partilha 
modal. “Onde os carros tem de se comportar como convidados, 
e não como os donos. Nestas ruas, mais de 50% das deslo-
cações são efetuadas em bicicleta e todos respeitam o espaço 
e a segurança do transporte não motorizado”, diz.

A bicicleta é, sem dúvidas, uma das grandes protagonistas das 
ruas de Bremen, mas a efi ciência do uso de espaço e fl uência 
do trânsito deve-se ao conjunto de opções de transporte. 



Notícia

O amor acontece... 
num autocarro dos TUB
Foi num dos autocarros da TUB (Transportes Urbanos de Braga) que Filipe 
e Sara se conhecerem. E foi também num TUB que Filipe pediu Sara em 
casamento.

Tudo começou, como Sara relata, “há muitos aninhos”, no autocarro das 
13h30. Ele no secundário, ela no 9º ano, começaram a “namoriscar” e foi no 
fundo do autocarro, “nos bancos de trás”, conta Filipe, que se deu o “primeiro 
beijo”.

Os anos passaram, o namorico evoluiu para uma relação de amor e, agora, 
vão casar-se. O pedido foi original, feito de velcro vermelho, fotos do casal, 
música, luzes e os amigos e família de Filipe a ajudarem na decoração do 
TUB. No fi nal Sara disse que sim.

Confi ra o vídeo. E não se esqueça, o amor acontece… e pode estar no auto-
carro mais próximo de si.

in Gazeta do Rossio
Consulte o vídeo em  http://blog.tub.pt/?p=1301
Notícia

Espaço Lazer
Encontra-se disponível, desde Junho, na Quinta de Santa Maria, um novo 
espaço de lazer. 

Este espaço de convívio encontra-se aberto a todos os colaboradores, 24 
por dia, incluindo fi ns-de-semana, dispõem de ar condicionado e permite 
desfrutar de uma forma relaxada e distante do calor, de uma bebida ou de 
comidas ligeiras.

Melhoria contínua

TUB realizam sessão 
de Team Building
Colaboradores dos TUB realizaram, no passado dia 17 Jul-
ho, no Hotel da Falperra, segunda ação de Team Buiding.

Os trabalhos tiveram início sensivelmente às 10H00, com 
um balanço do desempenho da empresa no primeiro se-
mestre de 2015, efetuado pelo administrador da empresa, 
Baptista da Costa.

O aumento signifi cativo dos Passageiros Transportados 
comparativamente às restantes empresas do setor, as 
atividades desenvolvidas e a desenvolver no decorrer do 
presente ano e sua perceção pelos clientes, bem como, o 
respetivo impacto económico e social na vida da cidade, 
foram alguns dos pontos abordados pelo Administrador dos 
TUB.

Seguiu-se uma sessão, orientada por Adriano 
Fidalgo, subordinado ao tema, Intra - Empreendedorismo e 
Efi cácia Comercial.

Além da clarifi cação dos conceitos implícitos ao tema, 
Adriano Fidalgo proporcionou a todos uma refl exão 
pelos vários modelos de negócio existentes, suas 
exigências e tendências.  A forma como potenciam o “cresci-
mento inteligente”, inclusivo e sustentável, a importância 
para as organizações da partilha de valores e a capacitação 
dos recursos humanos, numa lógica de sedução perma-
nente dos clientes sem nunca perder o nosso o “focus” foram 
algumas das interessantíssimas conclusões desta refl exão.   

Marcou, também, presença nos trabalhos o Presidente do 
Conselho de Administração, Firmino Marques. 

Este encontro permitiu, ainda, tendo em conta a análise dos 
clientes, do mercado e da comunidade onde estamos inseri-
dos, aliadas à dinâmica organizacional empreendida pelos 
TUB, rever o Balanced Scorecard e a Politica Integrada de 
Gestão e respetiva rede de processos.
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Braga Cultural

O Elevador do Bom Jesus
A iniciativa de construção do Elevador do Bom Jesus deveu-se a Manuel 
Joaquim Gomes, um empresário que era o principal acionista da Companhia 
Carris de Braga que fazia a ligação entre o centro da cidade e o escadório do 
Santuário do Bom Jesus do Monte. Inaugurado a 25 de março de 1882 foi o 
primeiro da Península Ibérica.

Construído pelo jovem engenheiro português Raul Mesnier, com projeto 
do suíço Nikolaus Riggenbach, o funicular poupou aos visitantes daquela 
agradável estância religiosa aos inconvenientes de uma penosa subida do 
escadório.

A entrada em funcionamento fez multiplicar enormemente as receitas e o 
número de visitantes do Santuário, dissipando os receios inicialmente ex-
istentes. A média anual dos visitantes do Santuário até 1882 contava-se em 
10 000 pessoas, e só no ano de inauguração do Elevador superou os 76 
000 visitantes. Também o rendimento da caixa de esmolas aumentou muito 
signifi cativamente, passando de 2 500$000 réis em 1877 para 4 000$000 réis 
no ano de 1882.

O Homem dos Elevadores
Natural do Porto, Raul Mesnier iniciou os estudos em Braga, no Instituto Bra-
carense, de que o seu pai era proprietário. Especializou-se em França em en-
genharia mecânica, tendo igualmente realizado vários estágios na Alemanha 
e na Suíça.ç

A construção do Elevador do Bom Jesus, com 
estrondoso sucesso, granjeou-lhe a correspon-
dente reputação. Raul Mesnier nunca mais pa-
rou de construir funiculares e outros meios de 
locomoção, como elevadores, cable cars e 
caminhos-de-ferro de montanha. Lisboa ainda 
hoje tem em funcionamento o Elevador da 
Glória, o Elevador da Bica, o Elevador da Lavra 
e o Elevador de Santa Justa com o qual conhe-
ceu a sua máxima notoriedade.

colaborador em destaque

Esteves
Manuel José Esteves Oliveira, 54 anos, casado, 2 fi lhos, 
natural de Espinho, Braga e possui o 12.º ano. . 

É colaborador dos Transportes Urbanos de Braga desde 
fevereiro de 1982, desde o início da empresa já lá vão mais 
de 33 anos tendo transitado do Município de Braga, onde foi 
admitido em janeiro de 1980.
 
Os tempos livres são ocupados com a família e “a minha 
grande paixão desde tenra idade são os cavalos”. 

Presentemente estou a ler o livro “Pelo Rio da Memoria” de A. 
Bacelar Antunes que por sinal é meu amigo pessoal.

O fi lme que mais me marcou foi “A Lista de Schlinder”.

Sou católico praticante e gosto muito de comer principalmente 
“ Bacalhau à Natal e Pica no Chão”, bem regados com um 
bom vinho da região. 

Gosto de ver televisão, principalmente as notícias e desporto. 
Tenho como lema “Fazer sempre mais e melhor”.”
 
Nos Transportes Urbanos de Braga, sou responsável pelo 
Aprovisionamento, formando uma equipa, de que muito me 
orgulho, pois é um sector crucial para o bom funcionamento 
desta empresa.

O objetivo é principal é a rápida satisfação das necessidades 
existentes procurando manter e se possível aumentar os 
padrões de conforto e segurança dos nossos clientes, sem 
descurar o controlo dos custos.

Descrição Técnica
O elevador funicular do Bom Jesus é constituído por duas 
cabinas, movendo-se sobre carris e ligadas entre si por um 
cabo, servindo de contrapeso uma á outra. A sua força motriz 
é unicamente a água das fontes da estância do Bom Jesus. 
Cada uma das cabinas dispõe dum reservatório de água para 
5 850 litros. Antes de iniciar a marcha o condutor da cabina 
que se encontra no ponto superior, abre a torneira da água 
e começa a encher o referido reservatório até atingir o nível 
adequado, que é função da quantidade de passageiros das 
duas cabinas. Desta maneira a cabina superior torna-se mais 
pesada que a inferior e o movimento começa logo que sejam 
libertados os freios das duas cabinas. Com a chegada ao nível 
inferior, é descarregada água e o ciclo repete-se.

O Elevador do Bom Jesus é o mais antigo funicular a con-
trapeso de água em funcionamento no mundo.


