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A Comunicação e a Promoção

Vários inquéritos realizados em todo o mundo demonstram 
que um dos principais fatores da não utilização do transporte 
público é o desconhecimento.

Desconhecimento das paragens, dos percursos, dos horários 
e dos tarifários.

Nos TUB, para além da melhoria da conservação das viatu-
ras, da melhoria da oferta e da melhoria da rede de vendas, 
temos dado uma especial atenção à Comunicação e Promo-
ção do serviço. 

Dar a conhecer a empresa e o serviço aos cidadãos, aos 
clientes e aos não clientes é fundamental. 

Pretendemos ser reconhecidos como um elemento distintivo 
na sociedade oferecendo soluções de mobilidade na região 
satisfazendo e surpreendendo as expectativas dos parceiros 
envolvidos.

Estamos orientados para os clientes. Divulgamos as nossas 
atividades. Participamos em debates e palestras. Fizemos 
parcerias e protocolos. Colocamos o tema da mobilidade na 
ordem do dia.
 
Fizemos campanhas de promoção. Participamos ativamente 
nos principais eventos desportivos e culturais que decorrem 
na Cidade (Semana Santa, Braga Romana, São João, Noite 
Branca e Natal).

Estamos com regularidade na comunicação social local, na-
cional e da especialidade. Promovemos as principais linhas 

-
nais que nos permitem chegar a milhares de pessoas. 

Estamos nas redes sociais onde publicamos informações, 
divulgamos a nossa rede de vendas e partilhamos todas as 
nossas atividades.

Nas escolas, com o projeto “Transportes e Cidadania” 
continuamo-nos a aproximar dos mais novos. 

Continuamos a trabalhar para uma cidade inteligente, inclu-
siva e sustentável.

Teotónio Andrade dos Santos, Administrador

Editorial
TUB Consulting

Amigo Motorista 
TUB sensibilizam motoristas para uma partilha sadia da 
via pública com ciclistas

‘AMIGO MOTORISTA’ foi o nome dado à ação de sensibilização que os Transportes 
Urbanos de Braga levaram a cabo junto dos motoristas que utilizam a Rua D. Pedro 
V para que cumpram as regras de código e que os obrigam a utilizar a via adjacente 
para fazer ultrapassagem, dando uma margem de segurança aos ciclistas.

-
banos de Braga (TUB) promoveram uma ação de sensibilização inserida na Semana 
Europeia da Mobilidade.

Foi em cenário real que os responsáveis dos TUB promoveram esta ação colocando 

reação e a sensação sobre aquilo que se designa de uma passagem ‘rasante’ com 
um autocarro, ou seja, com muita proximidade.



Pequeno-almoço com... 

TUB retomam 
Pequeno-Almoço com...
Os TUB retomaram a iniciativa “ Pequeno-almoço com ...”, que integra o 
plano de formação da empresa. A iniciativa tem como objetivo ouvir deciso-

No dia 7 de setembro o convidado foi o Capitão António Ferreira, Presiden-

Ferconsult, empresa de Engenharia de Transportes do Grupo Metropolita-

Recepções 

Visita do Presidente da 
Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão 
Recebemos no passado dia 8 de setembro o Presidente da 

O Presidente, Paulo Cunha, fez-se acompanhar da Vereadora da 

Rocha e de um grupo de técnicos municipais. 

O objectivo foi conhecer as melhores práticas que os TUB têm 

num aumento consistente de passageiros e de receita sem qual-
quer aumento de tarifário.

Recepções 

Visita do Vereador 
da Mobilidade
de Portalegre 

António Landeiro, acompanhado por técnicos Municipais, esteve 

O objectivo foi  conhecer a realidade bracarense, em particular o 
sistema de bilhética implantado.

Pensamento 

“Há uma força motriz mais 
poderosa que o vapor, 
a eletricidade e a energia 
atómica: a vontade.” 

Semana da Mobilidade 

Loures  - Os sistemas 
BRT como uma solução

-

conhecer o sistema BRT para Braga que é uma tecnologia ma-
dura cuja viabilidade depende do contexto em que é projetado, 
já que só é uma parte do complexo sistema de transportes que 
desempenha funções sociais, económicas e ambientais para 
além da função de transportar pessoas.

Saúde 

TUB saúde
Para manter um bom ambiente de trabalho e reduzir o absentismo por proble-
mas de saúde, os TUB procuram proporcionar momentos de relaxamento e 

de doenças relacionadas com a rotina de trabalho. 

-
dualizados estão à disposição de todos bastando para tal agendar no depar-
tamento de Segurança.

Contacte-nos e saiba mais! 

TUBconsulting 

Mestres e Phd Student



TUBconsulting

Suplemento 

Estamos Presentes
Os TUB publicaram nos jornais diários locais, na Semana da Mobilidade de 

a atividade dos últimos anos.

Notícia
 

A Mobilidade nas cidades não é suportada pelo conhecimento 
vulgar, aliás, a mobilidade não se comporta de uma forma tão 

maior nos TUB.

As rotundas têm elevada capacidade, impõe redução de velo-
cidades e controla o comportamento dos condutores, no en-

sistemas pedonal e ciclável.

No caso das rotundas da Estação, dos CTT de Maximinos e 
do Santos da Cunha temos ainda que considerar as paragens 
dos transportes públicos, que serão futuras estações. Pode-
rão ser rotundas furadas, com recurso a semaforização, ou 

Eventos 

Noite Branca Braga
Os TUB disponibilizaram novamente os três circuitos espe-
ciais para a Noite Branca que permitiram o acesso ao centro 

interfaces estrategicamente colocados e com cada vez mais 
procura para estes eventos.

Para além da habitual promoção dos TUB foi ainda criado um 

meio de transporte e foi feito um reforço nos meios promocio-
nais da organização.

seguir os exemplos de paragens que já existem na cidade. Estas soluções 
podem ser melhoradas com recurso a benchmarking nacional e interna-                                                                                                                   
cional.

-

Só na rotunda da Estação, para além dos peões e dos automóveis, passam 
-

los pesados que entram na mais importante infraestrutura portuária do Norte de 

Porto de Leixões possuem uma via dedicada.



Mobilidade pelo Mundo 

Espanha - Galiza
A ARRIVA Noroeste (Galiza) anunciou a aquisição das empresas galegas de 
transporte de passageiros Autos Carballo (Aucasa) e Santiaguesa Metropo-
litana.

Ambas as empresas adquiridas pertenciam ao empresário José Liñares e 

A ARRIVA Noroeste, que faz parte da multinacional Deutsche Bahn, passará 

viaturas.

Com esta aquisição a ARRIVA Noroeste prevê que a sua faturação anual se 

TUB media creative 

Campanhas das linhas 43, 
74, 87, 94 e 95

-

promovidas ao longo das últimas semanas. 

Estas linhas urbanas oferecem um bom serviço aos clientes, servem pólos 
residenciais elevados e pontos geradores de mobilidade como são o Centro 
Histórico, a Estação Central de Camionagem, a Estação Central de Com-
boios, o Hospital, a Universidade do Minho e diversas áreas comerciais e 

por dia nos TUB.

Notícia 

Transportes
em Revista 
Os TUB são parceiros da Revista – Transportes em Revista 
e SRS Advogados na iniciativa “Ciclo de Palestras”, cujas te-
máticas ligadas à mobilidade de pessoas e bens têm lugar em 
Lisboa, nas instalações da SRS Advogados, entre os meses de 

As palestras são asseguradas por personalidades de reconheci-
do mérito e notoriedade pública, que têm partilhado a sua visão, 

as realidades que condicionam as decisões. 

Numa das sessões o Ministro do Ambiente, Eng. João Pedro 
Matos Fernandes disse ver com bons olhos o BRT em Braga e 

Evento 

Campanha de Promoção 
na Universidade
do Minho
Os Transportes Urbanos de Braga estiveram presentes na Uni-
versidade do Minho (UMinho), durante a semana da receção 
ao caloiro, a levar a efeito uma nova campanha de promoção. 

«Com o posto móvel instalada na Universidade do Minho con-
seguimos, ainda, emitir prontamente os cartões de passe de 
modo a que possam ser imediatamente utilizados pelos novos 
clientes. Pretendemos garantir a preferência destes alunos», 
referiu António Gama sobre esta iniciativa.”

Mobilidade pelo Mundo 

Programa ERASMUS+
A Braga mob, através do programa Erasmus+, está a receber em Braga alu-

de Tráfego Rodoviário, sendo que para isso estão a fazer um estágio curri-
cular nos TUB. 

Notícia 

Revisão do Balanced 
Scorecard 
À semelhança do ano anterior, os TUB efetuaram mais uma 
revisão ao seu Balanced Scorecard. O Balanced Scorecard 
(BSC) enquanto metodologia de medição e gestão de de-
sempenho requer acompanhamento e revisão sistemática, 

estratégia da organização, até à gestão do negócio, tudo é 
acompanhado através de indicadores de desempenho revis-
tos anualmente.

Rede de Processos, por forma a garantir a conformidade dos 
Serviços de Transportes Públicos de Passageiros através da 
execução de atividades de inspeção independentes, impar-
ciais e isentas aos organismos que as executem.

As alterações efetuadas evidenciam ainda a intenção dos TUB 
-

ca, já formalizada e particularizada no Plano de Market ing & 
-

mação de Marketing.
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Braga Cultural

Braga, Cidade de Sons

cavaquinho e da Braguesa, mas também dos Zés Pereiras, dos Grupos Folcló-
ricos, das Bandas e das concertinas e não só.

Nas Festas São Joaninas, a Dança do Rei David percorre a cidade ao som de 
“Lira”, violas, violinos e ferrinhos.

Na Semana Santa o som das matracas dos farricocos não deixa ninguém indi-
ferente tal como é arrebatador às três da tarde em ponto o som do morteiro que 
soa na cidade. É a hora da morte de Cristo.

Os sinos tocam sozinhos, “falam entre si” ou a “uma voz”. Anunciam alegria, 
festa, casamento, batizado, funeral, convocam o povo a rebate, etc. A expres-
são “Ouvir os sinos de Tibães” é aplicada quando um ralhete está para breve. 
A sua origem está ligada aos condenados pelo tribunal do couto de Tibães. Era 
pelo toque dos sinos que a população tinha conhecimento do cumprimento da 
pena.

exigente que apreciava a cultura musical de qualidade. 

As escolas de música - Universidade do Minho, Conservatório de Música Ca-
louste Gulbenkian, Casa da Música de Braga - modernizam a memória coletiva 
e participam no esforço de valorização da cidade. O Museu dos Cordofones, 
mas também, os fabricantes de instrumentos musicais dão vida à economia da 
Cidade de Sons.

Os sons constituem um elemento agregador da cultura da cidade. Passear nas 
ruas de Braga, é ir ao seu encontro.

“Braga, Cidade de Sons” porque os sons constituem um fator diferenciador que 
promove o sentir e o orgulho dos seus habitantes e deleita quem a visita, mas 
também porque os sons são o “mealheiro” da cidade.

Colaborador em Destaque

Vânia Márcia Jorge 
Pereira Barbosa

de Ruivães- Vieira do Minho. Terminou recentemente o Mes-
trado em Engenharia de Materiais.

É colaboradora dos Transportes Urbanos de Braga, desde 

Segurança Higiene e Saúde no Trabalho.

-
-lhe a agenda completamente, costuma dizer que frequenta o 
ginásio mas na qualidade de motorista!

são o seu mundo.

O seu destino de férias preferido foi Porto Santo- Madeira e o 
próximo destino a visitar será Copenhaga- Dinamarca.

Adora Bacalhau à Zé do pipo e o seu restaurante preferido é 
o Pórtico no Bom Jesus.

Grant, escrito e dirigido por Richard Curtis.

Tem como lema de vida que “O melhor ainda está por che-
gar…”

Quando era mais nova queria ser jornalista.

Entrou para a empresa por uma questão de oportunidade, a 
TUB estava a pensar implementar os Serviços de SHST e de-

-
rações adquirir formação nessa área.

Refere que acima de tudo gosta de pessoas, e nesta área da 
SHT acaba por dar um contributo que considera importante 
para a promoção do bem-estar e da saúde dos colaboradores 
no local de trabalho. 

os exemplos de várias cidades Europeias, rapidamente perce-
bemos que a cidade de Braga tem infraestruras que convidam 
à utilização do transporte individual. 


