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Notícia

Presidência Aberta nos TUB 
Ricardo Rio visitou no dia 28 de janeiro os Transportes Urbanos de Braga, numa 
iniciativa designada por “Presidência Aberta”.

Esta iniciativa consiste na realização, por parte do Presidente da Câmara Municipal, 
de visitas que têm como objetivo acompanhar, de perto, o desenvolvimento dos pro-
jetos, processos de gestão das empresas e conhecer os resultados alcançados.

Ricardo Rio sublinhou que “são milhares os Bracarenses que confiam nos serviços 
dos TUB e sentem que esta é a sua opção preferencial de mobilidade e a melhor 
solução para contribuir para o bom ambiente do Concelho e seu desenvolvimento 
sustentável”.

 

Durante a visita o Presidente da Camara Municipal assistiu a uma apresentação que 
resumiu as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos em 2015 e teve opor-
tunidade de contactar com colaboradores, de entregar certificados de formação, de 
conhecer mais em pormenor o alargamento da rede de vendas com a adesão ao sis-
tema Payshop e de verificar in loco a necessidade de alargamento do PMO – Parque 
de Material e Oficinas.

Esta foi a quinta visita do Presidente da Câmara Municipal de Braga o que evidencia 
a importância que a autarquia atribui aos TUB. 

A apresentação pode ser vista na integra em  http://blog.tub.pt/?p=939

O ano de 2015 foi excelente.

Para além de um aumento de passageiros de 4,3% e de  
receita superior a 3% obtivemos um resultado liquido positivo 
de 275.827,56€.

Porém, 2015 já lá vai e para 2016 os desafios são muitos. 

O principal deles é aumentar o número de clientes. 

Para tal investimos continuamente numa cultura de gestão, 
consistente, transversal a todos os colaboradores, por dife-
rentes que sejam as suas localizações e tarefas, orientada 
para os clientes. 

No plano interno para dar esta resposta é importante o  
desenho do serviço. É imprescindível garantir que atende às 
necessidades e as expectativas dos clientes. 

A adequação do perfil dos colaboradores para a execução 
do serviço, o seu grau de compromisso com os resultados da 
organização, a sua capacidade de saber fazer e de terem os 
meios para o fazer desenvolve, também, em cada um de nós 
o conceito de primeiro cliente. 

Numa perspetiva externa o foco continua a ser o serviço que 
é prestado aos clientes. A comunicação, o reforço da marca 
TUB e o estudo do mercado são igualmente pilares importan-
tes. Conhecer os clientes não só para medir o seu grau de sa-
tisfação como também para antecipar as suas necessidades 
futuras é crítico e vai continuar a ser feito. Mas não chega. 

Para continuar a aumentar o volume de vendas e o número 
de passageiros transportados é necessário, ainda, conhecer 
cada vez melhor os que ainda não são nossos clientes e atraí
-los para o transporte coletivo para termos um concelho mais 
inclusivo e mais sustentável.

Toda esta cultura e esta forma de estar tem vindo a ser  
percecionada pela sociedade que nos prefere cada vez em 
maior número o que nos reforça a confiança no futuro.

Juntos somos capazes!
Teotónio Andrade dos Santos, Administrador

Editorial



Pensamento 

“Não existe modalidade de transporte 

que, isoladamente, resolva todos os 

problemas. Levando-se em conta que 

as três variáveis mais importantes na 

mobilidade são a acessibilidade, o  

tempo de espera e a velocidade do  

equipamento, não adianta termos 

uma ou duas delas se não tivermos a  

terceira.”

Oskar Coester, empresário e inventor brasileiro. 

Colaboração com Universidades

Cátia Sofia Oliveira da Costa, natural de Barcelos, tem 23 
anos está a concluir o mestrado em Gestão das Organiza-
ções no Ramo Empresas no Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave - IPCA. 

Encontra-se nos TUB a realizar o projeto de estágio com o 
tema: “O Balanced Scorecard e os Key Performance Indi-
cators (KPIs) - O caso dos Transportes Urbanos de Braga 
(TUB)”. 

Adriana Raquel Gomes Silva, natural de Barcelos, com 21 
anos e Eulália Maria Pimentel Marques, natural de Vila Verde, 
com 20 anos, concluem no ano 2016 a Licenciatura em Edu-
cação, na Universidade do Minho.

No âmbito da unidade curricular Projeto e Seminário estão 
nos TUB a colaborarem nas áreas da Formação e da Gestão 
de Recursos Humanos.

Eduardo Nuno Ribeiro, colaborador dos TUB, concluiu o Mestrado em  
Engenharia Mecânica, com a Dissertação subordinada ao tema “Utilização de 
Gás Natural Comprimido em Veículos Pesados de Passageiros”.
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Macedo Barbosa, Presidente da Associação Comercial de 
Braga, por sua vez exaltou esta “união de esforços” e a “forma 
criativa” que permitiu envolver os comerciantes com os consu-
midores.

Esta iniciativa contou, ainda, com o apoio da Biblioteca Lúcio 
Craveiro da Silva, que em conjunto com a Escola Secundária 
de Maximinos, a Escola Secundária D. Maria II e a Associação 
Mala de Arte promoveram a dinamização no interior dos auto-
carros com leitura de poemas e quadras.

Eventos

TUB Valentim animou

a cidade ao longo de vários 
dias

Os TUB aproveitaram a celebração de mais um dia de São Valentim para 
estreitarem as relações com a comunidade Bracarense e nesse sentido or-
ganizaram o evento TUB - Valentim, um concurso que consistiu na escolha 
da melhor fotografia, com alusão aos TUB, e representativa de um casal de 
namorados. 

O concurso foi muito participado e a cerimónia de entrega dos prémios decor-
reu no dia 14 fevereiro, na Avenida Central, e foi abrilhantada por uma atua-
ção musical por parte da Tuna Feminina de Engenharia da Universidade do 
Minho e “sketches” por parte do Tin-Bra - Grupo de Teatro Infantil de Braga.
Firmino Marques, Presidente do Conselho de Administração dos TUB agrade-
ceu a colaboração de todos em particular da Associação Comercial de Braga 
que possibilitou a entrega de três prémios aos vencedores.



Presidência Aberta nos TUB 2015

Atividades e Resultados 
Esta iniciativa permitiu apresentar as atividades desenvolvidas pelos TUB ao 
longo do ano 2015.  

A eliminação de restrições para os reformados, a redução do preço dos bilhe-
tes de transbordo e dos cartões, a Reengenharia da Manutenção, Protocolos 
com várias entidades da região com destaque para as instituições de ensino  
superior: Universidade Católica, Universidade do Minho e IPCA foram ampla-
mente destacadas.

A certificação em IDI, a criação de novas paragens, novos abrigos e novas 
linhas, a participação nos principais eventos culturais e desportivos da cidade, 
o reforço da área comercial, as campanhas de promoção e o apoio a são Tomé 
e Príncipe, o plano de sensibilização nas escolas, a aquisição de um terreno e 
a implementação do TUB Agente Payshop foram, também, referidos na apre-
sentação.

Por isso, Teotónio Santos confessou-se orgulhoso com os resultados,  
distribuindo o mérito por todos.

«Infelizmente, as empresas de transportes estão, nos últimos anos, a per-
der passageiros. Quase todas. Os Transportes Urbanos de Braga são uma  
exceção no quadro nacional. Apresentar um aumento de mais de 4,3 por cento 
de passageiros, mais de 3 por cento de aumento de receitas, só nos pode  
deixar orgulhosos com o trabalho. O mérito é de toda a gente; desde a pessoa 
que está na portaria até ao presidente da Câmara», referiu.

Presidência Aberta nos TUB 2015

Formação - Entrega 
Certificados

A aposta na formação, muito orientada para os resultados, 
tem sido uma constante nos TUB de modo a qualificar e a 
capacitar os colaboradores.

No âmbito da “Presidência Aberta”, Ricardo Rio e Firmino 
Marques fizeram entrega dos certificados aos 24 colabora-
dores que concluíram, com aproveitamento, as ações de  
formação que decorreram nos TUB entre Junho e Dezembro 
de 2015.

A formação que incidiu nas áreas da matemática, físi-
ca, mecânica, eletricidade, eletrónica e do diagnóstico foi  
ministrada pelo CEPRA – Centro de Formação Profissional da 
Reparação Automóvel, que esteve representado na cerimónia 
pelo responsável do Porto, o Eng.º Marco Araújo.
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TUB adquirem terreno
para expansão do Parque                 
de Material e Oficinas
Com instalações desadequadas e espaço exíguo os TUB adquiriram um ter-
reno contíguo à Quinta de Santa Maria ficando assim com cerca 25 mil met-
ros quadrados necessários para dar resposta às necessidades futuras de  
construção de um P.M.O. - Parque de Material e Oficinas.

A primeira fase da construção deste novo P.M.O. passa pelo realojamento em 
melhores condições de famílias carenciadas, já em curso. 

O programa preliminar do projeto que trará racionalidade de ocupação de  
espaço, condições de trabalho e uma exigente integração urbana com redução 
do ruído, compatível com as exigências da sociedade e as normas legais em 
vigor, terá ainda uma importante participação para a regeneração urbana da 
zona em que se integra.

Ricardo Rio garantiu que as demolições dos prédios devem avançar ainda este 
ano, logo que fique consumado o realojamento das nove famílias.
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TUB | Agente 

No início de 2014 existiam apenas 6 postos de venda, todos 
localizados na zona histórica da cidade. Os detentores de 
títulos de transporte de carregamento mensal (passes), que 
representam mais de 80% dos utilizadores dos TUB, eram 
obrigados a deslocar-se, mensalmente, a um destes pontos, 
para o seu carregamento. 

Esta lacuna foi parcialmente mitigada em 2015 com a entrada 
em funcionamento do carregamento dos passes através do 
Multibanco, com o aumento do número de pontos de venda e 
de horários dos mesmos.

No final de janeiro, aproveitando a “Presidência Aberta”, os 
TUB anunciaram dispor já de uma rede TUB Agente - Payshop 
com 70 pontos de venda em todo o concelho.
Ricardo Rio, que fez a entrega do Kit Payshop a um agente, 
referiu que esta rede que vai permitir o carregamento de títulos 
de transportes vai tornar o acesso aos transportes públicos em 
Braga mais simples e mais económico.

“Temos consciência que ao permitir, de forma cada vez mais 
próxima, que os cidadãos consigam comprar os seus bilhetes, 
não tendo de o fazer a bordo dos autocarros, estamos a redu-
zir as receitas da empresa. Isso é incontornável”.

“Há cerca de um milhão e 300 mil euros de bilhetes vendidos a 
bordo dos autocarros no último ano. Isto quer dizer que se es-
tamos a permitir que as pessoas comprem antecipadamente 
o bilhete com um custo inferior, estamos a abdicar de receita. 
Mas fazemo-lo na consciência de que estamos a prestar um 
melhor serviço às pessoas”, referiu Ricardo Rio.
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Aquisição de Viaturas
Em Dezembro de 2015, com a frota de autocarros no limite da sua utilização, 
num negócio de oportunidade, os TUB adquiriram 44 viaturas usadas que nos 
dão a confiança para continuar a melhorar o serviço prestado aos clientes.

As viaturas adquiridas são compostas por 39 Mercedes Benz O405 e 5 Mer-
cedes Benz Sprinter, o que permite uma maior standardização da frota, no-
meadamente no que diz respeito às peças de reserva e aos procedimentos da 
Manutenção Preventiva.



Mobilidade pelo Mundo

Berlim 

Berlim tem uma população de cerca 3,5 milhões de habitantes. 

Na capital da Alemanha reunificada o transporte coletivo representa cerca 
de 26% das deslocações e o modo a pé cerca de 30%. Cerca de 13% das 
pessoas fazem as suas deslocações diárias em bicicleta. Em alguns Bairros 
a bicicleta representa já mais de 20% da repartição modal.

O sistema de transportes integra o transporte público urbano e suburba-
no. Os transportes urbanos da cidade são operados pela BVG, Berliner  
Verkehrsbetriebe, (autocarros, elétricos e metropolitano) e a Deutsche Bahn 
opera o S-Bahn (comboio suburbano) num total de cerca de 500 Km de rede.

Este facto é de pouca importância para o utilizador, na medida em que todas 
estas modalidades de transporte são integradas e a tarifa é única.

Para além da infraestrutura que inclui mais de 670 Km de ciclovias na ci-
dade e mais de 1000 Km em toda a área metropolitana, possui inúmeros  
estacionamentos para bicicletas.

Clube Recreativo de Pessoal dos TUB

34.º Aniversário TUB 
Transportes Urbanos de Braga festejaram no dia 1 de fevereiro 
o 34.º Aniversário. 

A organização da festa esteve a cargo do CRPT – Clube  
Recreativo de Pessoal dos TUB.  

Carlos Leonel, Presidente do CRPT, destacou a presença de 
cada vez mais colaboradores e inclusivamente colaboradores 
aposentados neste tipo de iniciativas.

Porém, Berlim investiu não apenas no uso da bicicleta. Inves-
tiu, também, na sua integração com o transporte coletivo. Os 
utilizadores de bicicleta podem embarcar com suas bicicletas 
dentro dos transportes (autocarro, elétrico e metro) mediante 
pagamento de um bilhete adicional (mais barato que um bilhete 
normal). 

Segundo dados da Secretaria para o Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente de Berlim, entre 2001 e 2013, houve um au-
mento de 44% de bicicletas em circulação.

Um dos aspetos que facilitam e estimulam o uso da bicicleta na 
Alemanha é a ampla rede de vias cicláveis, para curtas e longas 
distâncias. Campanhas educativas, aumento da rede de vias ci-
cláveis e mais segurança para os utilizadores da bicicleta foram 
algumas das medidas adotadas por algumas cidades alemãs e 
na qual se inclui Berlim. 



Melhorias

TUB reforçaram  
ligações ao Hospital de 
Braga
Os Transportes Urbanos de Braga reforçaram a oferta de 
transporte público no Hospital de Braga.

Na sequência de uma necessidade de mobilidade, relaciona-
da com o acesso a este equipamento antes das sete horas 
da manhã, foram criadas, todos os dias, incluindo sábados,  
domingos e feriados, novas circulações nas linhas 74 - Camé-
lias - Hospital e 87 - Estação Caminhos-de-ferro - Hospital que 
permitem chegar ao Hospital de Braga cerca das 6h45.

As novas ligações que foram implementadas no dia 18 de 
janeiro facilitam o acesso, aumentam a comodidade, a segu-
rança e a atratividade pelo transporte público, contribuindo 
deste modo para uma cidade mais sustentável e com melhor 
qualidade de vida.

Eventos

TUB Carnaval animou e  
mobilizou escolas
Os TUB organizaram um concurso de Carnaval que consistiu na seleção 
das melhores fotografias de uma turma mascarada com referências aos  
Transportes Urbanos de Braga.

O interesse foi grande e as fotografias foram muitas. 

As fotografias foram publicadas no Facebook dos TUB e os vencedores deste 
concurso foram as fotografias que obtiveram mais                   .

As votações foram muito concorridas tendo os prémios sido atribuídos à Turma 
A do 3.º ano da Escola Básica do Carandá e à Turma C do 1.º ano da Escola 
Básica da Cruz.

Festividades

Cantar os Reis
Alunos do Instituto D. João Novais e Sousa mantêm a tradição 
e cantam os Reis nos Transportes Urbanos de Braga. 
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Braga Cultural

Sporting Clube de Braga

95 anos

O Sporting Clube de Braga é um clube desportivo fundado oficialmente em 19 
de Janeiro em 1921. 
Trata-se de um clube eclético que, para além do futebol, se distingue em modal-
idades como o atletismo, natação, futsal, bilhar, taekwondo, basquetebol, entre 
outros, tendo já vencido vários troféus nacionais e internacionais. 

O Sporting de Braga é hoje um clube de referência nacional, tendo nos 
anos mais recentes alcançado as melhores classificações da sua história. O  
palmarés inclui a conquista da Taça de Portugal na época de 1966/67, da Taça 
Federação Portuguesa de Futebol em 1976/77 e da Taça da Liga em 2012/13. 

Nas últimas épocas classificou-se repetidamente nos cinco primeiros postos 
do campeonato português, assegurando presenças assíduas na Liga Europa e 
Liga dos Campeões com resultados meritórios.

A conquista da Taça Intertoto em 2008, o segundo lugar no Campeonato 
em 2010, a presença inédita na edição 2010/11 da fase de grupos da Liga 
dos Campeões e o segundo lugar na Liga Europa dessa mesma época,  
constituem-se como momentos ímpares da afirmação internacional do Sporting 
Clube de Braga.

Contudo, foi no atletismo feminino nos finais do século XX e inícios do Sécu-
lo XXI, com a presença nos primeiros lugares das provas de alta competição 
que o Sporting Clube de Braga conheceu os maiores feitos de sempre nas  
modalidades amadoras.

Colaborador em Destaque

Isabel Alexandra                                         
de Oliveira Ribeiro
Isabel Alexandra de Oliveira Ribeiro, 41 anos, mãe de uma 
menina, de nome Bruna, reside em Ferreiros, Braga e possui 
o 3º ciclo de escolaridade.

É colaboradora dos TUB desde maio de 1998. Desempenha 
a função de revisora de transportes coletivos mas em muitos 
períodos do ano colabora na área comercial.

Gosta de futebol e é simpatizante do Sporting Clube de Braga. 
Nos tempos livres gosta de fazer caminhadas ao ar livre. O 
local preferido para passar férias são as praias do norte de 
Portugal, mas gostaria de conhecer Veneza.

Gosta de marisco e do Restaurante “Pedra Alta”.

O filme que não esquece: GHOST – Espírito do Amor, e a 
Banda favorita é “ Dire Straits”.

Quando era mais nova queria ser cabeleireira.

O seu lema de vida é ”nunca desistir”.

Gosta da profissão que exerce pelo facto de ser exigente e 
permitir o contacto com o público.

O que mais gosta na empresa é a convivência entre colegas.

Gosta de pessoas, caminhadas, sol, mar e praia, dar o máxi-
mo, trabalhar em equipa.

Não gosta de egoísmo, inveja, mentira, injustiça, intolerância 
e opiniões “vazias”.

Sobre os TUB, espera que continuem a progredir na melhoria 
da qualidade do serviço a disponibilizar aos clientes.


