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Notícia

TUB lançaram nova linha
95 - Minho Center - Nova Arcada 
Os Transportes Urbanos de Braga lançaram, no passado dia 17 de março, uma nova 
linha que procurou antecipar as necessidades dos cidadãos. A resposta pronta posi-
tiva e atempada demonstrou não só capacidade de execução como, também, que os 
TUB conhecem profundamente o território e que estudam continuamente o mercado.

 

Esta linha que liga as superfícies comerciais Minho Center, na Avenida Robert Smith, 
em Fraião, e Nova Arcada, em Dume conta com 86 viagens diárias, com uma fre-
quência de 20 minutos, sete dias por semana, num total de 870 quilómetros diários.

Para além destas duas importantes superfícies comerciais, a linha serve também o 
centro da cidade, a central de camionagem, a estação do caminho-de-ferro, a zona 
densamente povoada abaixo da estação, a zona do Feital e Dume.

A procura tem sido assinalável tendo já sido superado o número de 1900 utilizadores 
diários.

Capacidade de Execução

Os Transportes Urbanos de Braga deram nos últimos dois 
meses bons exemplos de capacidade de execução.

Foi assim, no passado dia 17 de março, com a implementação 
da nova linha 95 – Minho Center – Nova Arcada, coincidindo 
exatamente com o dia de abertura de uma nova e importante 
superfície comercial, e foi assim no dia 4 de Abril ao entre-
garem ao Presidente da Camara Distrital de Agua Grande o 
projeto, iniciado em Outubro de 2015, para a implementação 
de uma rede de transportes na ilha de São Tomé.

Ambas as situações são bons exemplos de uma resposta ati-
va, positiva, competente e atempada. 

Celebramos com os nossos clientes o Dia da Mulher, o Dia do 
Pai e o Dia Mundial da Poesia. 

Participamos ativamente na Semana Santa de Braga com 
animação nas paragens, nos autocarros e possibilitando o 
acesso ao centro da Cidade de uma forma fácil, confortável, 
comoda e acessível nas noites em que decorreram as Pro-
cissões.

de mestrados para trabalhos em contexto real e recebemos 
os alunos da Pós Graduação de Manutenção Industrial com a 

-
tadas nos TUB.

Estivemos nas Escolas promovendo o transporte público jun-
to dos mais novos, entregamos os prémios do concurso TUB 
Carnaval e estivemos no Festival de Bandas de Garagem.

Tal só foi possível porque os colaboradores dos Transportes 
Urbanos de Braga são capazes, tem know how, tem vontade 
de fazer cada vez mais e melhor, e formam uma equipa coesa 
e empenhada.

Enquanto decorriam todas estas iniciativas e atividades con-
cluímos o 1.º trimestre do ano 2016 com um aumento do nú-
mero de passageiros transportados e de receita proveniente 
da venda de títulos de transporte.
Teotónio Andrade dos Santos, Administrador

Editorial



Evento

TUB Dia da Mulher
Os Transportes Urbanos de Braga assinalaram o dia da Mu-

-
gens e nos vários pontos de venda espalhados pela cidade.
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Simuladores de Percursos

Evento

TUB Dia do Pai
Transportes Urbanos de Braga homenagearam no passado 
dia 19 de março todos os Pais.

Foi disponibilizado ao longo de todo o dia e em toda a rede 
um bilhete “TUB Dia do Pai” que permitiu a todos os Pais a 
utilização dos Transportes Urbanos de Braga pelo valor sim-
bólico de 1€.

De modo a estreitar laços com a comunidade foram, também, 
oferecidos bilhetes para o jogo de futebol S.C. Braga – União 
da Madeira e para o jogo de andebol ABC – Sporting.

 

Esta iniciativa dos Transportes Urbanos de Braga contou com 
a colaboração do S.C. de Braga e do ABC de Braga e foi 
muito bem acolhida pelos Pais.

Evento

TUB Ler +

Os Transportes Urbanos de Braga celebraram em parceria com a Biblioteca Lú-
cio Craveiro da Silva e com várias escolas da Cidade o Dia Mundial da Poesia, 
que se comemorou no passado dia 21 de março. 

A iniciativa contou com a brilhante participação da Escola Secundária de Maxi-
minos, da EB 1 do Fujacal, da Escola Secundária Alberto Sampaio, da EB1 da 
Gandra e da Escola Secundária D. Maria II.

Os autocarros foram palco de momentos únicos por parte de pequenos poetas 
e artistas. Foram interpretados poemas que valorizaram o tempo de percurso e 
permitiram aos clientes diferentes experiências de mobilidade.



Notícia

TUB querem atrair clientes 
com aroma a primavera
A iniciativa lançada com a colocação de ambientadores nos autocarros, re-
sulta de uma parceria entre a empresa de transportes e a Air Qualiy, com o 
objetivo de assinalar o início da primavera e vai decorrer durante dois meses 
na linha 43 linha que faz a ligação entre a Universidade do Minho e a estação 
ferroviária de Braga.

“Estamos empenhados em surpreender os nossos clientes e esperamos 
que seja do agrado de todos para que o nosso transporte seja ainda mais 
valorizado”, explicou António Gama, diretor comercial dos TUB, destacando 
uma aposta constante na inovação. 

Daniel Vilaça, da empresa bracarense Air Quality, revelou vontade em expan-
dir esta ação pioneira a outras empresas de transportes públicos.

Evento

TUB Semana Santa

Os Transportes Urbanos de Braga proporcionaram à população 
e a todos os que nos visitaram um plano especial de transportes 
para as noites das Procissões nos dias 23,24 e 25 de março.

Este plano incluiu a utilização de três interfaces na Avenida Ro-
bert Smith, no E’Leclerc e no Estádio Municipal de Braga.

Os circuitos de acesso ao centro da cidade funcionaram entre 
as 19H30 e as 00H30, com um tempo médio de espera de 5 
minutos e com uma tarifa especial eventos para as viagens de 
ida e volta.

Este programa foi, ainda, complementado com animação a bor-
do dos autocarros e nas paragens.

O Grupo Coral de Guadalupe...

e o Grupo Apocalipse do Carmo foram os responsáveis pela 
animação e pela boa disposição. 

Recortes de Imprensa

CEO Talks com o  
Eng.º Baptista da Costa
Decorreu na Escola de Economia e Gestão, da Universidade do Minho uma 
conversa com o CEO Baptista da Costa.



Comunidade

 
Universidade do Minho

-
dade do Minho para dissertações.

no passado dia 14 de abril na Escola de Engenharia no Campus de Gualtar.

O vídeo da apresentação pode ser visto em http://blog.tub.pt/?p=2015

Evento

TUB “Sai da Garagem”
Transportes Urbanos de Braga asseguraram no passado dia 23 de abril o trans-
porte para o Festival de Bandas de Garagem.

O transporte decorreu entre as 20:00 e as 01:30 horas com uma frequência de 
15 minutos e com um custo de 1€ para viagem de ida e volta.

Concurso

TUB entregaram  
prémios do concurso 
TUB Carnaval
Os Transportes Urbanos de Braga entregaram no passado 
dia 19 e 20 de abril os prémios relativos ao concurso TUB 
Carnaval.

Os vencedores foram a turma A do 3.º ano da Escola EB 1 
Carandá:
 

E a turma C do 1.º ano da EB 1 da Cruz. 
 

Aos alunos, professores e familiares que se empenharam na 
participação o nosso agradecimento.

Pensamento 

“Uma boa cidade não é aquela em que até 
os pobres andam de carro, mas aquela em 
que até os ricos usam transporte público. 
Cidades assim não são uma ilusão hippie.  

Elas já existem”. 
Enrique Peñalosa, Alcalde de Bogotá, Colombia. 



TUB entregam projeto
para a Rede de Transporte 
em São Tomé
TUB entregaram no passado dia 4 de abril o projeto para a implementação de 
uma rede de transporte público em S. Tomé e Príncipe.

O projeto, iniciado em outubro de 2015, foi entregue ao presidente da Câmara 
Distrital de Água Grande, capital de S. Tomé e Príncipe, Ekeneide Lima dos 
Santos, que deu conta da intenção de começar a sua implementação ainda 
este ano.
O presidente da Câmara de Água Grande, que preside também à Associação 
de Municípios de S. Tomé e Príncipe, explicou que o projeto para a rede de 
transporte público delineado para o distrito da capital será extensivo a todos os 
outros municípios, por decisão do governo santomense.
O projeto para além da rede urbana, entretanto já validada, no distrito de Agua 
Grande preconiza, ainda, a rede interurbana de ligação aos restantes distritos, 
a frota, os tarifários, o sistema de bilhética e o SAE – Sistema de Ajuda à Ex-

equipamentos, a gestão de materiais, o modelo organizacional o estudo de 
viabilidade económica e o plano de negócios.
Os TUB vão continuar neste projeto como consultor externo e auditor, não só 
para ajudar na implementação mas, também, de modo a garantir que o serviço 
está a ser executado tal como foi planeado.
A cerimónia da entrega do projeto decorreu no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho onde marcaram, também, presença todas as instituições e empresas 
que colaboraram com os TUB na sua elaboração.

forma de colaboração que queremos estreitar e alargar a outros municípios a 
nível internacional e que traduz o enormíssimo potencial que a cidade de Braga 
tem para oferecer nestas várias dimensões”.
Pode ver o vídeo da cerimónia em http://blog.tub.pt/?p=1943

Notícia

Visita do Presidente da 
Assembleia do Príncipe 
Dr. João Paulo Cassandra, Presidente da Assembleia da Re-
gião Autónoma do Príncipe, visitou, no passado dia 8 de mar-
ço, os Transportes Urbanos de Braga.
 

 
A Ilha do Príncipe é a segunda maior ilha do arquipélago de 
São Tomé e Príncipe. 

Situada no Golfo da Guiné a cerca de 140 km da ilha de São 
Tomé, a ilha do Príncipe tem uma área de 142 km² e uma 
população estimada de 7500 habitantes. A capital é Santo An-
tónio.

Notícia

Visita do Presidente               
da Câmara Municipal 
de Bissau 
Recebemos no dia 11 de março, nos Transportes Urbanos de 
Braga, o Presidente da Câmara Municipal de Bissau, Adriano 
Gomes Ferreira.
 

 
Bissau é a capital da República da Guiné-Bissau, país da Áfri-
ca ocidental que faz fronteira com a República do Senegal a 
norte e com a República da Guiné Conacri a leste e a sul.

costa atlântica, e é a maior cidade do país com uma população 
estimada de 500 mil habitantes.



Mobilidade pelo Mundo

Oslo, Noruega
A Camara Municipal de Oslo, capital da Noruega, anunciou que vai proibir a 
circulação de automóveis em todas as ruas.

A medida só vai entrar em vigor em 2019 mas já começou a causar preocu-
pação aos proprietários de automóveis que vivem na capital norueguesa. Se-
gundo dados do governo norueguês, há na cidade cerca de 350 mil pessoas 
com automóveis.

A autarquia não pretende, naturalmente, levantar problemas aos moradores e 
o governo prometeu investir na rede de transportes públicos e na construção 
de mais ciclovias.
 

A medida garante a Oslo o título de primeira capital do mundo a proibir a 
circulação automóvel e coloca a cidade no topo dos rankings dos municípios 
mais sustentáveis do planeta.

A medida é uma das formas de conseguir, em 2020, a redução para metade 
das emissões de gases com efeitos de estufa atendendo aos valores de 1990.

O objetivo é diminuir a poluição e facilitar a circulação de pessoas, nos trans-
portes públicos, de bicicleta e a pé.

Berg, dirigente do Partido Verde, um dos três partidos que integra a coligação 
que governa Oslo, acrescentando: “Queremos torná-la melhor para os peões 
e para os ciclistas. Será também melhor para o comércio e para todos”.

Formação em Marketing

45 Colaboradores                 
dos TUB em formação
Porque a valorização das pessoas é importante e faz parte do 
desenvolvimento organizacional dos TUB decorreu num contex-
to de formação – ação um Ciclo de Gestão de Marketing.

Este ciclo formativo de 96 horas envolveu 45 colaboradores das 
várias áreas funcionais da empresa, num contexto teórico-prá-

da Gestão de Marketing e Comercial.

Foram explorados em contexto real modelos de gestão de 
marketing que deram origem a um diagnóstico estratégico, 
e dois planos de ação executivos nos domínios comercial e 
marketing, elaborados pelos colaboradores.

Este processo de melhoria contínua reforçou as competências 
técnicas e comportamentais dos colaboradores e permitiu, ain-
da, um maior alinhamento da organização com os objetivos glo-



Notícia

CENERTEC
Os Transportes Urbanos de Braga foram visitados no dai 22 
de abril por um grupo de cerca de 15 alunos e professores da 
Pós-Graduação em Manutenção Industrial do Cenertec - Cen-
tro de Energia e Tecnologia.

-
mento da empresa, nomeadamente nas áreas da Manutenção 
e dos sistemas de informação. 

A visita teve em conta as boas práticas já implementadas nos 
TUB na área da Engenharia de Equipamentos e Manutenção.

“No âmbito da sua Pós-Graduação estes alunos vão visitar 
grandes empresas como as Águas do Norte, a Caetano Bus, 
a GROHE, a Logoplaste e agora os Transportes Urbanos de 
Braga. Este é o reconhecimento do trabalho que está ser feito 
na área da Manutenção Industrial”, referiu Teotónio Andrade 
dos Santos.

Mobilidade pelo Mundo

Conferência  
Metro do Mondego
Baptista da Costa, Administrador dos TUB, participou numa sessão promovida 
pelos Transportes em Revista, em Coimbra, para discutir o BRT – Bus Rapid 
Transit como possível alternativa ao Metro do Mondego.

A sessão que foi muito participada e contou com a presença de 200 pessoas 
incluiu dois painéis, sendo que no primeiro foi possível assistir a diversas solu-
ções técnicas de implantação do BRT apresentadas pelas empresas Engimind, 
Novabase, CaetanoBus e Siemens.

No segundo painel, para comentar a solução, foram convidados para além de 
Baptista da Costa, Ana Bastos, da Universidade de Coimbra, Paulo Silvestre, 
Consultor em Planeamento e Mobilidade, Álvaro Seco, ex-Presidente do Metro 
do Mondego, e Faustino Gomes, Consultor em Transportes, Inovação e Siste-
mas da TIS.

Veja o vídeo da conferência em http://blog.tub.pt/?p=2032

Mobilidade pelo Mundo

Número de passageiros  
transportados aumenta em  
Palência, Espanha
O grupo Alsa que detém a concessão do transporte público em Palencia, trans-
portou durante o ano 2015 um total de 2.196.842 passageiros, o que representa 
o primeiro aumento desde 2008. Foram transportados mais 66 396 passageiros 
comparativamente ao ano anterior o que representa um aumento de 3,11%.

O resultado inverteu a tendência negativa que começou em 2008, quando fo-
ram transportados cerca de 2,9 milhões de passageiros.

Palencia é um município da Espanha, situado na comunidade autónoma de 
Castela e Leão. Possui cerca de 94 km² de área e em 2013 tinha cerca de 
82.000 habitantes.
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Braga Cultural

Museu dos Biscainhos
O Museu dos Biscainhos está instalado no Palácio dos Biscainhos – habitação 
dos condes de Bertiandos – construído no século XVII e transformado na 1.ª 
metade do século XVIII. 

Em fevereiro de 1954, o Dr. Felicíssimo do Vale Rego Campos, presidente da 
Junta de Província do Minho, apresentou uma proposta para a criação de um 
museu para a qual obteve imediata aprovação. 

Em março de 1963, deu-se mais um passo importante para a concretização 

visconde de Paço de Nespereira Dr. Gaspar Lobo Machado do Amaral Cardoso 
de Meneses.

Em 1978 foi convertido em Museu. O palácio, os jardins barrocos e as suas 
coleções, revelam o quotidiano da nobreza setecentista e dos outros habitantes 
do espaço: capelães, criados e escravos.

A exposição permanente permite o conhecimento contextualizado de coleções 
de artes decorativas (mobiliário, ourivesaria, cerâmica, vidros, têxteis e metais), 
instrumentos musicais, meios de transporte, gravura, escultura/talha, azulejaria 
e pintura, da época compreendida entre o século XVII e o primeiro quartel do 
século XIX.

O Museu tem entrada gratuita no primeiro domingo de cada mês das 09:30 as 
12:45 e das 14:00 até às 17:30 horas.

Colaborador em Destaque

Edna Trevisan
Edna Trevisan, 36 anos, casada, natural do Brasil, residente 
em Braga e possui como habilitações literárias o 12º ano de 
escolaridade.

É colaboradora dos Transportes Urbanos de Braga desde 
Maio de 2014.

Quando era mais nova queria ser Veterinária

Aprecia arroz de frango e que tem como restaurante favorito 
a “Quinta do Xisto”. 

Tem como lema de vida: “ser feliz”.

É fã da cantora brasileira Paula Fernandes.

Urbanos de Braga onde desempenha a função de Motorista.

se imagina noutra. Na empresa aprecia a seriedade e a con-
vivência entre colegas.

Sente-se muito bem nesta empresa. É uma organização de 
futuro que, para além de possibilitar grande estabilidade labo-
ral, proporciona aos seus colaboradores boas condições de 
trabalho.

Filme
Lord of the Rings – “Senhor dos Anéis”, de Peter Jackson.

Férias
Em Porto Novo, na Galiza.

Tempos Livres
Gosta de fazer caminhadas. Sempre que pode vai ao ginásio.


