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bimestral

Dois terços do ano estão passados.

Julho e agosto são tradicionalmente meses de férias em 
que a atividade se reduz. Asseguram-se apenas as tarefas 
prioritárias e mais importantes.

Contudo nos TUB a atividade continuou.

Neste período de dois meses renovamos com sucesso as 
certificações do Sistema de Gestão da Qualidade e do Siste-
ma de Gestão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
(Sistema IDI – NP 4457).

Concluímos o Plano de Marketing e Comercial onde se define 
a estratégia de marketing e o modelo de atuação comercial 
da empresa, identificando oportunidades de melhoria, de 
adequação ao mercado e melhores praticas de gestão.

Realizamos uma ação de Team Building, que nos permitiu 
não só consolidar o espirito de equipa como, também, con-
cluir a terceira revisão do Balanced Scorecard.

Melhoramos a oferta de ligação ao posto médico de Tebosa e 
operamos produtos sazonais, importantes para a valorização 
do território e do património, como o Circuito Turístico e o 
Circuito para a Praia Fluvial de Adaúfe.

Em jeito de Balanço podemos dizer que melhoramos a nossa 
organização interna, mas sempre com o foco nos clientes. 

Neste período preparamos, ainda, o próximo ano letivo, perío-
do em que muitas famílias fazem as suas opções de mobili-
dade, e onde pretendemos ser o alvo das suas preferências.

Planeamos novas campanhas de promoção na Universidade, 
na receção aos caloiros e voltaremos às escolas com o plano 
de sensibilização – Transportes e Cidadania. 

O objetivo neste último terço do ano é continuar a aumentar o 
número de clientes e concluir o ano de 2016 com resultados 
positivos, cumprindo todos os critérios da lei 50/2012, que 
permitem assegurar a continuidade da empresa e dos postos 
de trabalho.

Em setembro voltaremos em força e com vontade de fazer 
acontecer.

Teotónio Andrade dos Santos, Administrador

Editorial

Autocarros reduzem consumos 
A redução do consumo de combustível implica não só uma redução dos custos mas 
também uma redução de emissões de CO2.

Os valores registados mostram que no 1º Semestre de 2016 as viaturas dos TUB 
consumiram menos 1,08 L/100km em média, relativamente aos valores registados 
no 1º Semestre de 2014 data em que se iniciou o processo de reengenharia da Ma-
nutenção.

Os TUB contribuem diariamente para a melhoria das condições ambientais da cidade 
levando ainda mais longe as vantagens do transporte público de passageiros.

TUB Consulting

Autocarros sem fumo 
A manutenção da frota dos TUB vai de encontro às mais exigentes normas ambi-
entais (EURO 6) com redução das emissões derivadas de azoto (NO e NO2) e de 
enxofre (SO2 e SO3). 

A Engenharia de Equipamentos e Manutenção dos TUB introduziu a utilização de 
óleos 100% sintéticos, isentos de azoto e enxofre e como tal mais limpos.

As mudanças de óleo são planificadas e as suas características são acompanhadas 
através de sofisticadas análises efectuadas nos laboratórios do fabricante.

A redução da toxidade e opacidade de fumos de escape pela frota dos TUB é já uma 
realidade confirmada. 

Os resultados são obtidos em testes com opacimetros calibrados. Durante o primeiro 
semestre de 2016 apresentam um kmed = 0,68 m-1, ou seja, uma melhoria de cerca 
75% relativamente ao requisito legal.



Melhorias

Melhorias na Rede de 
Transporte 
Tendo como base a orientação para os clientes e a melhoria 
continua, os TUB implementaram no mês de Julho alterações  
na sua rede de transporte.

Foi melhorada a ligação ao Posto Médico de Tebosa com 
mais 3 viagens diárias e a ligação à Praia Fluvial de Adaúfe 
com mais 2 viagens diárias.

Melhorias

Circuito Turistico 
Circuito Turistico anima a cidade, valoriza o território e permite dar a conhecer 
o  Património.

Veja o vídeo promocional em http://goo.gl/VsIgTy
Notícia

Team Building no Mosteiro de 
Tibães
Os Transportes Urbanos de Braga realizaram no passado mês de julho uma 
ação de Team Building que permitiu não só consolidar o espirito de equipa, mas, 
também, concluir a terceira revisão do Balanced Scorecard.

A ação decorreu no Mosteiro de Tibães e contou com a presença de 29 colabo-
radores de provenientes de todas as áreas da empresa. 

O trabalho de alinhamento organizacional foi conduzido pelo Dr. Adriano Fidal-
go.

Notícia

Pokémon 
Os Pokémons também são clientes dos TUB!



Notícia

TUB Agente
Payshop
No início de 2014 existiam apenas 6 postos de venda, todos lo-
calizados na zona histórica da cidade. Os detentores de títulos 
de transporte de carregamento mensal (passes), representam 
mais de 80% dos clientes dos TUB, e eram obrigados a deslo-
car-se, mensalmente, a um destes pontos, para o seu carrega-
mento. 

Era socialmente inaceitável que os nossos clientes gastassem 
dinheiro num passe e que para o adquirirem ou carregarem tin-
ham de se deslocar ao centro histórico e esperar, por vezes, 
numa fila interminável, ao frio e à chuva.

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

Mas a barreira histórica foi eliminada pois hoje em dia é 
possível efetuar a compra e o carregamento de títulos de trans-
porte, passes e pré-comprados, na rede TUB Agente - Payshop 
com 74 pontos de venda em todo o concelho sem custos adi-
cionais para o cliente!

Consulte o mapa atual onde pode comprar ou carregar o seu 
passe ou pré-comprado nas páginas centrais deste jornal!

Responsabilidade Social

TUB aderem ao 

compromisso do 

Pagamento Pontual 
Os TUB aceitaram o desafio e aderiram ao Compromisso de Pagamento 
Pontual a Fornecedores, uma iniciativa promovida pela Associação Cristã de 
Empresários e Gestores (ACEGE).

Pensamento 

“Coisas impossíveis, é 
melhor esquecê-las 
que desejá-las.” 
Luís de Camões, poeta nacional de Portugal, considerado uma das maiores 
figuras da literatura lusófona e um dos grandes poetas do Ocidente. 

Notícia

TUB renovam certificação 
Os TUB renovaram certificação Sistema de Gestão da Qualidade e do Sis-
tema de Gestão de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (Sistema de 
IDI).

A auditoria externa de acompanhamento foi efectuada pelo Grupo SGS – So-
ciété Générale de Surveillance S.A., a maior organização mundial no domínio 
da inspeção, verificação, análise e Certificação. 

A equipa auditora constatou que os TUB demonstram uma adequada im-
plementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão e da 
sua eficácia, bem como, estabelecem políticas, objetivos e indicadores de 
desempenho adequados; devidamente monitorizados por forma a cumprir as 
políticas e os objetivos estabelecidos.

Finalmente a equipa auditora enalteceu o sistema de IDI referenciando tratar-
se como um dos melhores auditados.





Melhorias

Praia Fluvial de Adaúfe 
Neste Verão os TUB voltaram a ligar a Cidade à Praia Fluvial de Adaúfe com 
8 ligações diárias. 

O interesse neste serviço tem sido muito e a procura já superou a do ano 
2015.

Poderá ainda ver a reportagem “Dezenas de bracarenses vão todos os dias 
de autocarro dar mergulhos em Adaúfe” no Porto Canal, a 25 de julho de 
2016, no link http://goo.gl/7BX1Pq

Comunidade

Banco de Sangue

Hospital de Braga 
Os TUB são o transporte oficial do projeto para a doação de 
sangue que envolve as empresas da região e o Hospital de 
Braga.

A Campanha começou no 21 de julho com colaboradores da 
empresa Cachapuz e com os TUB a assegurarem o transporte 
até ao Hospital de Braga.

Sob o lema “Juntos Salvamos Vidas “o Hospital de Braga 
e os TUB uniram-se em mais uma parceria em benefício da 
comunidade.

Notícia

Colaboradores dos TUB 

concluíram o CAM 
Em 2016 17 colaboradores concluíram com sucesso a formação do CAM -  
Curso de Aptidão de Motoristas num total de 629 horas de formação.

Esta formação, integrada desde 2014 no plano de formação da empresa, in-
clui a aquisição de conhecimentos em áreas como a condução económica 
e ambiental, a otimização do consumo de combustível, a eco-condução, a 
segurança e o conforto dos passageiros.



Benchmarking

Mercedes-Benz Citaro G 
apresentado em Braga 
A Daimler Buses está a promover um “roadshow” junto dos principais opera-
dores nacionais com o autocarro urbano articulado Mercedes-Benz Citaro G.
O objetivo da ação é efetuar demonstrações físicas e técnicas des-
ta solução de mobilidade desenvolvida pelo construtor alemão.

A solução demonstrada é totalmente compatível com os sistemas BRT.

Mobilidade pelo Mundo

TUB membros da UITP 
Os Transportes Urbanos de Braga são, desde 2014, membros da União Inter-
nacional do Transporte Público.
 
A UITP – Associação Internacional dos Transportes Públicos tem cerca de 
1.400 empresas associadas representando 96 países.

A UITP é vital para a partilha de conhecimentos e experiências com outras 
cidades e outros sistemas de transportes. 

Muitas destas cidades já trabalham em conjunto com a finalidade que o trans-
porte fomente o crescimento e o emprego.

Ambiente

Levantamento de 

Resíduos Especiais
O forte compromisso dos TUB com a Sustentabilidade lev-
ou-nos a iniciar um procedimento de levantamento de resídu-
os especiais. 

Este procedimento ambiental, nunca antes realizado, ini-
ciou-se em maio de 2016, tendo sido repetido em agosto.

Com o auxílio do camião Hidroaspirador foi realizada uma 
aspiração das lamas oleosas que se encontravam no separa-
dor de hidrocarbonetos e na estação de serviço, provenientes 
dos trabalhos de manutenção tendo sido retirados 32 m3 de 
resíduos.
Notícia

Sérgio Pinheiro 

inaugura exposição no 

Hospital de Braga

“Ponto Infinito” é o título da nova exposição do artista Sérgio 
Pinheiro. A mostra esteve patente ao público, no hall do Hos-
pital de Braga.



Www.tub.pt
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Braga Cultural

Sabores Minhotos
Braga tem uma tradição gastronómica riquíssima. Há até quem diga que em 
Braga não se consegue encontrar um sítio onde se coma mal, em qualquer sítio 
que se vá comer em Braga acaba por se comer bem!

Quem é que resiste a umas Papas de Sarrabulho com Rojões à Moda do Min-
ho, um Arroz de Pato, um Bacalhau à Narcisa ou um Cozido à Portuguesa? E 
se ninguém se esquece do Cozido no Carnaval, certo é que no São João as 
sardinhas e o cabrito não falham. Sem esquecer o saboroso Caldo Verde, com 
tora, pois claro, para acamar o estômago!

Podemos até comer estes pratos noutros locais, mas ninguém os cozinha como 
os Minhotos!

Podem até tentar cozinhar, mas ninguém nos tira a maravilha criada por 
Manoel Joaquim Machado Rebelo, “Papa dos Cozinheiros”, o Pudim Abade de 
Priscos e muito menos os Moletinhos de S.Vicente, as Frigideiras do Cantinho, 
os Bracarenses das Frigideiras da Sé, as Tíbias, os Eclaires e os Sidónios, ou 
os doces regionais minhotos!

Inevitável é também esplanar na Brasileira, acompanhado de um café de saco, 
no Ferreira Capa ou na Lusitana, junto ao belo Jardim de Sta. Bárbara, ou 
comprar os Rebuçados do Senhor à D. Maria do Céu à porta da Igreja da 
Misericórdia.

E o Natal em Braga é diferente de todos os outros, rabanadas, mexidos ou for-
migos, leite-creme, aletria com ovos e sem ovos, bolinhos de jerimu o bacalhau 
e a roupa velha enfeitam a mesa.

Mas ninguém passa sede à mesa! O Vinho Verde, branco ou tinto, 
acompanham as refeições. O verdadeiro verde tinto manda a tradição que se 
beba pela malga.

Os sabores do minho são infindáveis e inigualáveis e deixam qualquer um de 
água na boca!

E Braga pode ser a cidade dos 5 “P”ês, dos Arcebispos, dos três Sacro-Montes, 
mas é também a cidade onde se come bem, ponto.

Colaborador em Destaque

Maria Nazaré Costa 
Veloso
Maria Nazaré Costa Veloso, 52 anos, casada, tem dois filhos, 
natural de Merelim S. Pedro – Braga, possui o 12º ano de es-
colaridade, e várias formações na área de recursos humanos.

É colaboradora dos TUB, desde 1 de Fevereiro de 1982, com 
a categoria de Técnica Operacional.

Gosta muito de ler, de desporto, várias modalidades, e na 
música gosto de tudo um pouco, embora a preferência vá para 
o Phil Collins e Sara Brightman. 

Não tem nenhum sonho especial, quer é estar em paz com ela 
e com os outros, e se entretanto tiver oportunidade agarra-a.

Gosta do que faz e de ajudar pessoas. Tira muito prazer do 
trabalho.

Adora a família, e porque é de gostos que falamos, gosta do 
Sporting Clube do Braga.

Não tem nenhuma preferência de comida, gosto de tudo, es-
pecialmente peixe.

Tem como lema de vida “a honestidade”. Tem muito gosto por 
plantas e flores.

O que mais gosta na profissão, é o facto de trabalhar com as-
suntos que dizem respeito aos recursos humanos, tem prazer 
em conviver com todos os colegas da empresa, sendo por 
vezes até confidenciais.

Em relação à empresa que trabalha desde o início, nota a 
sua evolução, nas várias fases, ao longo do tempo, tendo-se 
adaptado às novas tecnologias, a todos os níveis. Atualmente 
é uma empresa virada para o futuro, pois está a apostar na 
sustentabilidade e na mobilidade da cidade, investindo e in-
centivando a que cada dia mais pessoas usem o transporte 
público, reduzindo assim a poluição.


