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bimestral
Notícia

Jantar de Natal dos TUB 
junta mais de centena e meia 
Foi num espaço agradável e convivial que se reuniu a família dos Transportes Ur-
banos de Braga. O Jantar de Natal, organizado pelo Clube Recreativo de Pessoal 
dos TUB - CRPT, juntou no sábado, dia 19 de dezembro, em São Julião de Passos, 
na Quinta da Machada, mais de centena e meia de colaboradores e aposentados.

Firmino Marques, Presidente do Conselho de Administração dos TUB, salientou o 
excelente trabalho que o Clube de Pessoal tem vindo a desenvolver promovendo a 
coesão entre todos os colaboradores. Agradeceu, ainda, o empenho, a dedicação 
dos colaboradores e realçou os resultados obtidos este ano pela empresa.

Carlos Leonel, Presidente do CRPT, destacou a adesão dos colaboradores relem-
brando que o Clube tem já mais de 300 associados e reforçou o empenho e o esforço 
dos colaboradores nos resultados obtidos este ano.

Quando o mês de Dezembro se aproxima do fi m a tendência 
natural é fazer um balanço do ano que agora termina. 
 

Para os Transportes Urbanos de Braga 2015 foi um ano de 
sucesso. 

Com o empenho e a participação de todos foi possível mel-
horar a oferta, melhorar a comunicação e a promoção, lançar 
novas linhas, novos produtos e marcar presença nos princi-
pais eventos da Cidade.
 

Lançamos no início do ano, o TUB Jornal, um jornal bimestral, 
que permitiu dar a conhecer as iniciativas e os projetos em 
curso nos Transportes Urbanos de Braga.
 

Continuamos o processo de Reengenharia da Manutenção. 
Melhoramos o nível de formação e de capacitação dos 
colaboradores. Promovemos o conhecimento, e no segui-
mento de vários trabalhos, celebramos, durante o ano 2015, 
protocolos de colaboração com a Universidade Católica, a 
Universidade do Minho e o IPCA.
 

Em setembro inauguramos a Loja da Mobilidade e, com or-
gulho, conseguimos obter a certifi cação em IDI, Investigação 
Desenvolvimento e Inovação.
 

Iniciamos, também em 2015, junto da comunidade escolar, 
um trabalho de promoção e sensibilização do transporte pú-
blico abrangendo já este ano cerca de 1800 alunos e, numa 
iniciativa de responsabilidade ambiental adotamos um troço 
de 500m do Rio Este.
 

Já em dezembro foi possível colocar em funcionamento as 
viaturas recentemente adquiridas e começar os testes para 
o carregamento dos títulos de transporte dos TUB na rede 
Payshop.
 

Para 2016 muitos são os desafi os que se colocam. 
O foco estará novamente na captação de mais clientes. O 
alargamento do parque, a renovação da frota, a melhoria de 
alguns traçados e da oferta são, também, desafi os impor-
tantes que só conseguiremos atingir com a participação de 
todos.
 

Obrigado e votos de um ano 2016 cheio de realizações!

Teotónio Andrade dos Santos, Administrador

Editorial



Notícia

TUB na Feira StartPoint’15
Os TUB marcaram presença na Feira StartPoint’15, que decorreu nos dias 16 e 
17 de novembro no Campus de Gualtar, na Universidade do Minho. 

Tratou-se de uma iniciativa organizada pela Associação Académica da Universi-
dade do Minho – AAUM com o objetivo de proporcionar o contacto direto entre 
os jovens e o mercado de trabalho, promovendo oportunidades profi ssionais, o 
desenvolvimento de competências e o networking dos participantes. 
Pensamento

“No meio da dificuldade 
encontra-se a oportunidade.”
Albert Einstein, entre suas principais obras desenvolveu a teoria da relatividade 
geral, ao lado da mecânica quântica um dos dois pilares da física moderna.

Meio Ambiente

TUB adotam troço de 
500 metros do Rio Este
No âmbito do Projeto Rios os Transportes Urbanos de Braga 
- TUB aceitaram o desafi o da Câmara Municipal de Braga e 
decidiram adotar um troço de 500 metros do Rio Este.

O troço adotado pelos TUB tem início cerca de 40 metros 
antes da Ponte de São João e estende-se até as traseiras 
do Parque de Exposições, na União de Freguesias de São 
Lázaro e de São João do Souto.

Este troço passará a ser alvo de limpeza das margens e de 
monitorização da qualidade da agua por parte dos TUB que 
são uma das 36 equipas adotantes que vão garantir a limpeza 
e a vigilância dos 18 quilómetros de leito que atravessa o 
concelho.

Os TUB, entendem que a sustentabilidade ambiental é uma 
questão fundamental na qualidade de vida das pessoas, pelo 
que adotando um papel ativo na defesa do meio ambiente, 
pretendem, não só, sensibilizar a comunidade como também 
promover a ligação afetiva desta mesma comunidade ao es-
paço ribeirinho. 



Evento

Postal de Natal dos 
TUB 2015 
Decorreu no sábado, dia 19 de dezembro, pelas 10H30, na 
Avenida Central a entrega dos prémios aos vencedores do con-
curso Postal de Natal dos TUB 2015.

Dirigido às crianças entre os 5 e os 15 anos de idade o concurso 
contou com cerca de 250 participantes e teve como objetivo a 
elaboração de um postal relacionando a quadra natalícia e a 
importância do transporte público.

O júri do concurso foi composto por Adriana Henriques, artísti-
ca plástica e professora, João Candeias, artista gráfi co, e José 
Carlos Costa, fotógrafo. Estes elementos escolheram os três 
Vencedores e decidiram a atribuição de  sete Menções Hon-
rosas.

A vencedora da edição 2015 do “Concurso Postal de Natal TUB” 
foi Ana Maria Garcia de Jesus, aluna do 4º ano da EB1 das 
Enguardas. Foram ainda atribuídos prémios aos 2º e 3º classi-
fi cados – Maria de Jesus Pereira e Inês Rodrigues do Carmo, 
respetivamente. 

A cerimónia foi muito participada e contou com momentos mu-
sicais que estiveram a cargo dos “Geraldinos”, um grupo musi-
cal constituído por colaboradores dos Transportes Urbanos de 
Braga.

Os postais resultantes do concurso irão dar vida a uma 
exposição no hall do Hospital de Braga entre os dias 22 de 
Dezembro e 8 de Janeiro.

Celebração

TUB celebraram Dia Mundial 
da Qualidade 
No âmbito do WORLD QUALITY DAY 2015 os TUB organizaram um 
seminário sobre a importância da qualidade no crescimento e das 
organizações.

Este seminário decorreu nos TUB, no dia 12 de novembro, e contou com 
intervenções de Isabel Macedo, docente da Universidade do Minho e de 
Baptista da Costa, docente no Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA).

Isabel Macedo mostrou- se impressionada com o trabalho desenvolvido pe-
los TUB na área da qualidade, vendo renovada recentemente a certifi cação 
em Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9001) e a certifi cação em IDI 
- Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação, como 
reconhecimento pela visão estratégica da empresa ao nível da mobilidade 
urbana.
Pode ver o vídeo do seminário em http://blog.tub.pt/?p=1505



Protocolo

TUB e ABC/UMinho celebram 
Protocolo 
Os TUB - Transportes Urbanos de Braga e o ABC/UMinho assinaram no dia 17 
de novembro um protocolo de colaboração, num acordo que vai permitir que as 
equipas academistas possam utilizar os transportes da empresa municipal nas 
deslocações nacionais, nos jogos fora e em casa.
 
Numa cerimónia que decorreu no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, João 
Luís Nogueira, presidente do ABC, mostrou- se orgulhoso por esta parceria 
histórica. 

Firmino Marques, presidente do Conselho de Administração dos TUB, espera 
que o acordo possa sensibilizar as pessoas a utilizar de forma mais regular os 
transportes públicos. «Esta parceria deposita muita esperança, no sentido de esta 
catedral possa ajudar a reconverter as pessoas para a importância dos trans-
portes públicos.

Pode ver o vídeo do protocolo em http://blog.tub.pt/?p=1507

protocolo

TUB oferecem bilhetes para 
jogos do ABC 
No âmbito do protocolo recentemente assinado os TUB têm vindo a oferecer, 
a bordo dos autocarros, bilhetes para os jogos do ABC. Foi assim, nos jogos 
com Odorhei, da Roménia, para a Taça Challenge, com o FC Porto e com o 
Madeira SAD.

Esta é uma forma de os TUB se associarem aos eventos desportivos que ocor-
rem na cidade e de simultaneamente criarem laços de afeto com a comunidade 
que servem.

Mobilidade pelo Mundo

Os Transportes Urbanos de Braga aproveitaram o 2.º Fórum 
da UE-CPLP, que decorreu em Braga, para apresentar o pro-
jeto para a rede de transportes públicos para São Tomé e 
Príncipe.

O projeto, que está concluído e pronto a ser implementado, 
foi apresentado ao Ministro de Economia e da Cooperação 
Internacional de São Tomé e Príncipe, Agostinho Fernandes 
e ao Presidente da Camara Municipal de Braga, Ricardo Rio.

Além da rede urbana e interurbana, o projeto preconiza, ain-
da, a frota, os tarifários, o sistema de bilhética e o sistema de 
ajuda à exploração.

No trabalho realizado ao longo dos últimos meses, os técnicos 
dos TUB defi niram, também, um PMO – Parque de Materiais 
e Ofi cinas que inclui aspetos como a logística, a manutenção 
e parqueamento de autocarros, assim como um estudo de vi-
abilidade económica.

No encontro com o governante santomense, Ricardo Rio, rev-
elou que o Município de Braga está disponível para partilhar 
todo o conhecimento adquirido ao longo dos últimos anos. 
Referiu, ainda, que “As nossas empresas municipais têm um 
‘know-how’ acumulado que pode ser partilhado na certeza de 
que essa partilha não só irá benefi ciar os territórios com os 
quais viermos a colaborar, como também irá gerar oportuni-
dades de aprendizagem interna”.

Agostinho Fernandes, por sua vez, agradeceu todo o apoio 
que a Câmara Municipal de Braga tem dado ao seu país e 
destacou a importância de aprender com aqueles que sabem 
mais. “Não temos vergonha de aprender com os que sabem 
mais do que nós”, referiu.

Agostinho Fernandes deu o exemplo concreto do projeto de-
senvolvido pelos TUB, cujos responsáveis “não se limitaram a 
encontros institucionais”.

“Tecnicamente, acredito que é o melhor que podíamos ter. 
São Tomé e Príncipe é uma realidade muito específi ca e os 
TUB tiveram em conta todas essas particularidades, desde 
logo o comportamento social.”



Protocolo

TUB e IPCA celebraram 

protocolo

Os TUB - Transportes Urbanos de Braga e o IPCA – Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave assinaram no dia 27 de novembro um protocolo de parceria 
tendo em vista a valorização de recursos, de conhecimentos e de práticas do 
domínio das áreas que abrangem.

Este protocolo traduz a colaboração que tem vindo a ser desenvolvida desde há 
um ano com várias atividades das quais destacamos a participação do Profes-
sor João Carvalho na iniciativa “Pequeno-almoço com…” e Teses de Mestrado 
de alunos do IPCA que já estão a decorrer nos TUB.

O protocolo, que tem a duração de dois anos, foi assinado pelo Dr. Firmino 
Marques por parte dos TUB e pelo Professor João Carvalho pela IPCA. 
A Cerimonia foi pública e decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Braga, na Presença do Sr. Presidente, Dr. Ricardo Rio.

O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Ricardo Rio, defendeu que a aproxi-
mação da autarquia aos centros de conhecimento “é fundamental para a in-
jeção de inovação”, e classifi cou este protocolo como “extremamente impor-
tante”, salientando que “o IPCA é, cada vez mais, um parceiro fundamental em 
projetos que marcarão a diferença no concelho de Braga”.

O autarca salientou, a propósito, que “é de Braga a maior parte dos alunos do 
IPCA, pelo que para os bracarenses o IPCA é quase uma instituição da casa”.

Veja o vídeo do protocolo em http://blog.tub.pt/?p=1639

Mobilidade pelo Mundo

TUB estuda BRT e 

Interfaces em 

Estrasburgo 

O Gabinete de Estudos dos TUB — Transportes Urbanos de 
Braga vai efetuar uma ação de benchmarking na cidade de 
Estrasburgo. O objetivo é estudar o BUS Rapid Transit (BRT), 
os interfaces entre o transporte coletivo e o transporte individ-
ual (parques de estacionamento estrategicamente colocados 
na periferia da cidade) e a mobilidade ciclável e pedonal.

Situada na Alsácia Francesa, sede do Parlamento Europeu, 
com cerca de 270 mil habitantes, Estrasburgo é uma cidade 
que tem reconhecidas boas práticas de políticas públicas na 
área da mobilidade.

Esta estratégia em Estrasburgo levou a uma importante re-
dução de automóveis no centro da cidade, deixando espaço 
para os peões, bicicletas e transporte coletivo. 

Powered by
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Sensibilização

Plano de sensibilização nas 
escolas prossegue 

As ações visam sensibilizar os alunos para a importância de utilizar o 
transporte público do ponto de vista do ambiente e da sustentabilidade.

Estas ações de sensibilização que têm decorrido nas várias escolas do 
concelho permitiram este ano, de 2015, chegar a cerca 1800 alunos. 

Nos próximos anos vão continuar com o objetivo de atingirmos a meta anual 
de 3000 alunos. 

Numa ação de sensibilização realizada junto da turma G do 5.º ano da 
EB 2,3 André Soares, marcou presença a vereadora da Educação da Câmara 
Municipal de Braga, Lídia Dias, que explicou a importância utilizar o 
transporte público do ponto de vista do ambiente e da sustentabilidade.

“Incutir estas ideias conjugadas com questões ligadas à cidadania é ainda 
mais importante”.

Exploração

TUB não aumentam 

tarifário em 2016 

Os Transportes Urbanos de Braga não vão aumentar o tarifário 
em 2016. 

Em 2016 será alargado o horário dos reformados em mais uma 
hora e meia por dia, eliminado a restrição que existe, atual-
mente, entre as 18 e as 19.30 horas e os estudantes, portado-
res de passe 100% gratuito, passam, também, a poder circular 
aos sábados, domingos e feriados. 

Deste modo promove-se a atratividade e tornamos a cidade 
mais inclusiva e mais sustentável.



Melhorias

TUB Payshop
Ariana Gomes carrega primeiro título de transporte dos TUB 
na rede Payshop.

Iniciámos no dia 15 de dezembro os testes de carregamento 
de todos os títulos de transporte dos TUB na rede Payshop.

Cada vez mais perto de si. 

Interface

TUB Natal

Nesta quadra festiva os TUB voltaram a apostar na iniciativa TUB Natal. 

Esta foi uma iniciativa dos Transportes Urbanos de Braga que contou com a 
colaboração Câmara Municipal de Braga e da Associação Comercial de Bra-
ga (ACB), e que disponibilizou, aos clientes, um programa de cinco dias de 
ligações entre algumas das mais importantes zonas comerciais de Braga.

Por apenas 1€ (ida e volta) os bracarenses, e todos aqueles que nos visitaram, 
puderam deslocar-se comodamente para fazerem as suas compras de Natal.

Com a apresentação do bilhete de bordo os clientes TUB puderam, ainda, usu-
fruir de descontos signifi cativos nos mais de 50 estabelecimentos comerciais 
da cidade que se associaram a este projeto.

Esta iniciativa que contou com três percursos especiais ligando o centro 
histórico da cidade (Avenida Central e Praça Conde Agrolongo) à Av. Robert 
Smith, ao E’Leclerc e ao Estádio Municipal decorreu durante cinco dias, en-
tre os dias 19 e 23 dezembro, no período compreendido entre as 11H00 e as 
19H30 com um tempo médio de espera de cerca de 5 minutos.

Veja o vídeo de um dos percursos em https://youtu.be/exnVLFX3VmM

Evento

TUB a Ler + em Viagem
No passodo dia 3 de dezembro os TUB celebraram o “Dia 
Internacional das Pessoas com Defi ciência”.

Com o apoio da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e dos 
alunos da E.B. 2,3 de Lamaçães, leram-se textos a bordo dos 
autocarros, com o objetivo de consciencializar e promover o 
apoio para as questões relacionadas com a inclusão na socie-
dade de pessoas com defi ciência.
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Braga Cultural

Associação Comercial de Braga
A alquimia da juventude
A Associação Comercial de Braga foi fundada em 26 de Maio de 1863 pela mão 
de um grupo de quarenta e sete bracarenses ilustres, que em 3 de Junho desse 
ano se fazem sócios-fundadores. Um dos motivos subjacentes à criação da 
ACB, quiçá o mais importante, consistiu no desejo de impulsionar a economia 
do concelho com a criação do Banco do Minho, uma instituição que assumiu 
nos vindouros a importância de um banco nacional.

Completou em Maio de 2013 um século e meio de existência, uma prova de 
vida que faz jus à herança de Bracara Augusta na partilha de uma sabedoria 
comum feita de experiência que só a idade alcança e legitima.

Ao invés do que se torna perecível pela passagem do tempo e envelhece ou 
acaba por fenecer, a ACB tem permanecido jovem ao longo da sua história, 
num processo de renovação contínua.

Orgulhosa do seu passado, com os pés assentes no presente e norteada para 
as exigências do futuro, a ACB é uma associação empresarial respeitada e 
prestigiada que tem sabido pousar a sua voz, fi rme e conciliadora, nos centros 
de decisão locais, regionais e nacionais, pugnando pela defesa intransigente 
dos interesses da sua base associativa, do setor terciário, dos concelhos da 
sua área de abrangência, da Região do Norte e do País.

O futuro da ACB escreve-se com ambição e sentido de responsabilidade, uma 
postura que está inscrita há mais de 150 anos no comportamento de uma das 
instituições maus jovens e simultaneamente mais antigas do concelho de Bra-
ga e do associativismo empresarial.

Colaborador em Destaque

António Manuel Gama 
Ferreira dos Santos
António Manuel Gama Ferreira dos Santos, 56 anos, casado 
e pai de 2 fi lhos. Reside em S. José de S. Lázaro, natural de 
Santo Ildefonso, Porto, e possui o 12º ano complementar.

É colaborador dos TUB desde Fevereiro de 1982, sendo atual-
mente Coordenador do Departamento de Gestão Comercial e 
Marketing e o que mais gosta na sua profi ssão é o contacto 
com os clientes.

O seu lema de vida é “A vida só pode ser compreendida ol-
hando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para 
a frente.”

Gosta de ocupar os seus tempos livres a jogar futsal e ir ao 
cinema. Talvez por isso o seu sonho de criança fosse ser jog-
ador de futebol. 

O fi lme preferido é “O Nome da Rosa” de Jean-Jacques 
Annaud. 

O seu destino habitual de férias é o Algarve e o de sonho é 
Cuba.

O prato que mais aprecia são pratos de bacalhau, preferen-
cialmente no Restaurante Salgueira na Apúlia.

Os concertos e bandas favoritas são os “The Rolling Stones” 
e “Queen”.

O motivo pelo qual entrou para a empresa foi o desafi o 
proposto e o reinício da empresa sob a tutela da Autarquia. 
O que mais gosta na empresa “são todas as pessoas que por 
lá trabalham”.

Sobre os transportes de passageiros para o futuro diz: ”O fu-
turo do transporte de passageiros deve ser visto como trans-
porte de eleição, tendo que ser privilegiado a vários níveis. 
Podendo ser usado por uma grande parte da população, retira 
de circulação várias centenas de viaturas ligeiras, logo reduz 
o trânsito e entre outras vantagens, melhora a mobilidade ur-
bana e também provoca menor poluição ambiental.”.


