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Editorial

Notícia

Connected BUS

Prova de conceito entre TUB e IBM
Os Transportes Urbanos de Braga, juntamente com a IBM, estão neste momento a
desenvolver uma “Prova de Conceito” que além de disponibilizar Internet a bordo,
permitirá telemetria dos autocarros.

Setor em declínio?
Na agenda global o tema da Mobilidade Sustentável tem tido
nos últimos anos um lugar de destaque. Quase todos referem a necessidade de se utilizar menos o automóvel e mais
os modos ativos (andar a pé e de bicicleta) e os transportes
públicos como forma de reduzir os GEE – Gases de Efeito
de Estufa.
Todavia, quando se analisam as principais empresas de
transporte público rodoviário de passageiros em Portugal
constatamos uma contradição evidente que deve suscitar em
cada um de nós uma reflexão.
Entre 2010 e 2014, em Lisboa, a CARRIS perdeu mais de
42 milhões de passageiros. Em 2014 perdeu 3,5% de passageiros e o Relatório e Contas do ano 2015 não foi, ainda,
divulgado.
No Porto, os STCP perderam 39 milhões de passageiros nos
últimos cinco anos. Em 2014 a perda de passageiros foi de
5,4% e em 2015 foi de 7,1%. Em 2015 a quebra de receita foi
de 6,9%. Tem capitais próprios negativos de 501,7 milhões de
euros e só em 2015 teve 31,6 milhões de euros de prejuízos.

Utilizando o poder da plataforma IOC - Intelligent Operations Center, que ajuda os
líderes a gerir os ambientes complexos da cidade em que se inserem, permitirá monitorizar a localização do autocarro em tempo real e a contagem da entrada e saída
dos passageiros.
A primeira fase, entretanto, já concluída, tinha como principal objetivo disponibilizar
internet a bordo dos autocarros da linha “43 – Estação CF – Universidade do Minho”
e contagem da saída dos passageiros através de sensores visuais que permitem
contabilizar os passageiros que saem em cada paragem.
A segunda fase, que se iniciou no mês de junho, tem como objetivo dotar os auto¬carros da linha “94 - Ponte Pedrinha - Montélios” de capacidades de comunicação e
levantamento de dados ambientais.

Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, que também exploram o estacionamento na cidade,
perderam nos últimos cinco anos 3 milhões de passageiros.
Em 2014 perderam 3,2% de passageiros e 2% de receita.
Em 2015 a perda de passageiros foi de 1,3% e a quebra da
receita de 2,5%.
Em Aveiro, a Empresa Municipal de Mobilidade está em
liquidação depois de três anos sucessivos com resultados
negativos. As linhas, os autocarros e o Parque de Material e
Oficinas foram concessionados à Transdev por 15 anos e foi
feito um despedimento coletivo de 23 motoristas.
Em Braga, os TUB melhoraram a oferta, criaram novas linhas,
admitiram cerca de 40 motoristas e obtiveram em 2014 e
2015 resultados líquidos positivos.
Os TUB em dois anos conseguiram, sem qualquer aumento
de tarifário, não só aumentar o número de passageiros transportados em mais de 5%, mas também a receita em mais de
4%.
Todos juntos fomos capazes!
Teotónio Andrade dos Santos, Administrador

Com a Solução Infotainment georreferenciada será possível a comunicação bidirecional entre um centro de controlo e o motorista e a ligação ao autocarro de modo
a retirar diversos dados relativos ao mesmo (i.e. funcionamento, velocidade, consumos, avarias) permitindo assim uma abordagem ativa por parte da Manutenção.

Notícia
Evento

TUB celebraram
Dia da Mãe

Encontro de Colaboradores
Decorreu no dia 14 de Maio, no Parque de Exposições de Braga, o III Encontro
de Colaboradores do Município de Braga.

Os Transportes Urbanos de Braga celebraram o Dia da Mãe
com a oferta centenas de flores às mães nas paragens e a
bordo dos autocarros.

Os TUB querem assumir-se na sociedade como um elemento
distintivo pelo que a celebração do dia da Mãe representa
uma oportunidade de afirmação e uma forma de estar. Os
TUB promoveram, ainda, um passatempo que incluía a oferta
de presentes a cinco mães.
Evento

TUB Rampa da
Falperra

Constituindo-se como um importante contributo para o fortalecimento do espírito de equipa, a iniciativa ficou marcada pela atribuição das medalhas de
dedicação grau ouro, prata e bronze aos colaboradores do Universo Municipal.
Evento

TUB Festival de Órgão
Promovendo a mobilidade sustentável os TUB asseguraram no dia 14 de maio
o transporte para o festival de Órgão que decorreu em Adaúfe.

Os Transportes Urbanos de Braga têm vindo a marcar
presença nos principais eventos desportivos e culturais da
cidade e a Rampa da Falperra não foi exceção.

Funcionou a tarifa especial eventos de 1€ para o bilhete de ida e volta.

Nos dias 7 e 8 de maio os TUB asseguraram o transporte
para a 37.ª Rampa da Falperra com um circuito especial, que
operou com uma frequência de 30 minutos e com uma tarifa
especial de 1€ para viagem de ida e volta.

Evento

Notícia

TUB Braga Romana

Circuito Turístico está
de volta

A Braga Romana é já uma referência na região. No dia 27 de maio, dia do
Cortejo Triunfal “Bracara Augusta Triunphalis”, os TUB proporcionaram à
população e a todos os visitantes ligações ao entro da Cidade a partir dos
interfaces.

Recomeçamos no passado dia 28 de junho o Circuito Turístico
“Braga e Bom-Jesus Tour”.

Neste sentido, e de modo a promover a mobilidade sustentável de uma forma
acessível, atrativa e económica foram três os interfaces disponibilizados: na
Av. Robert Smith, no Estádio Municipal, e no Parque do E’Leclerc.

Seminário

Mobilidade Urbana
Sustentável no Cávado
O bilhete de ida e volta tinha preço de 1€ e o tempo médio de espera foi de 5
minutos. A procura foi muita. O estacionamento foi gratuito.

Os Transportes Urbanos de Braga foram uma das entidades
presentes neste seminário promovido pela CIM do Cávado e
que decorreu no dia 12 de maio em Vila Verde.

Notícia

Manutenção - Viatura de Apoio
Nova viatura de apoio à manutenção entra ao serviço. A viatura devidamente
equipada e preparada aproveitando o espaço interior existente dispõem
de gerador elétrico, compressor de ar comprimido e todos equipamentos
necessário para as intervenções no exterior.

Teotónio Andrade dos Santos, administrador dos TUB, para
além apresentar os projetos futuros, deu a conhecer o trabalho
que tem sido desenvolvido na empresa no sentido de promover
a mobilidade sustentável e os resultados obtidos.
Em dois anos os TUB registaram uma redução da sinistralidade
de cerca de 46%, um aumento de receita de 4% e um aumento
de passageiros de 5%.

A segurança não foi esquecida, estando a viatura equipada com extintores
regulamentados, pirilampo e cones de balizamento.

Este aumento de passageiros reduziu o transporte individual
em circulação na cidade o que permitiu melhorar a qualidade de
vida dos cidadãos fruto da redução de GEE – gases de efeito
de estufa e do ruído.
Veja o vídeo em http://blog.tub.pt/?p=2059

Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis ‘16

FICIS ‘16 - UTOPIA
UTOPIA foi o lema do Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e
Sustentáveis, FICIS 2016, celebrando o 500˚ aniversário desta obra de Thomas
More, do qual os Transportes Urbanos de Braga são Supporting Institutuion.

O FICIS 2016, que decorreu em maio de 2016 em Braga, juntou durante dois
dias líderes das Smart Cities orientadas para o futuro, centros de investigação,
universidades, organizações, especialistas com ideias e empresas com meios
para transformar as ideias em realidade.

No segundo dia, foi a vez de dar voz à “Utopia: a escala humana da cidade” com a presença do INL – Instituto Ibérico
Internacional de Nanotecnologia, a Utopian Studies Society
para a Europa e o Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas para discutir a dictomia entre a ciência e as humanidades. O debate sobre a inteligência nas cidades contou
com a experiência da EFACEC, da EDP e da Schneider Electric.

A sessão de abertura contou com a presença de Ricardo Rio, Presidente da
Câmara Municipal de Braga, de José Mendes, Secretário de Estado Adjunto e
do Ambiente em representação do Primeiro-Ministro e de Ana Fragata, Directora Executiva do FICIS.

Contou com um programa de conferências com oradores nacionais e internacionais que evidenciou uma visão integrada e transversal das principais áreas
no domínio das comunidades inteligentes e sustentáveis: Smart Cities: Ideias
para o Futuro, Economia e Governança, Sustentabilidade e Ambiente, Utopia:
A Escala Humana da Cidade, Inteligência nas Cidades, Mobilidade Sustentável
e Regeneração Urbana.
O programa de conferências arrancou com as Smart Cities: Ideias para o futuro.
A IBM e a Philips orientaram os participantes no potencial deste mundo moderno, esbatendo os receios relativos às novas tecnologias. Os temas da economia e governança e da sustentabilidade e ambiente fizeram parte da agenda.
PriceWaterhouseCoopers e Santa Casa da Misericórdia do Porto tomaram a
palavra, e deram a conhecer os projectos que estão a levar a cabo. Por sua
vez, coube ao BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável, ao CDP – Carbon Disclosure Project e à LIPOR darem a conhecer
as iniciativas que estão a desenvolver ao nível da Sustentabilidade e Ambiente
das cidades, numa sessão moderada por Artur Rangel, dos TUB Consulting.

Houve ainda tempo para ouvir o lado da mobilidade sustentável, com Paulo Rodrigues da Miralago/Órbita a falar sobre mobilidade ciclável, com Miguel Rodrigues da Siemens a
abordar a gestão inteligente de tráfego e Joana Abreu a partilhar a experiência da Transdev no transporte flexível, numa
sessão moderada por Baptista da Costa, Administrador dos
Transportes Urbanos de Braga.
Por último, coube à Amorim Cork Composites, à Lúcios e à
Whishbox, o debate sobre como tornar a construção das cidades mais amiga do ambiente. O encerramento contou com
a presença de Teotónio Andrade dos Santos, Administrador
dos Transportes Urbanos de Braga.

Pensamento

“O que é realmente necessário
nma empresa que presta
serviços é pessoas que gostem
de pessoas.”
Frank Petro

Programa

Em simultâneo com as conferências, na zona de exposição, empresas deram a conhecer algumas das soluções que estão desenvolver no sector das
cidades inteligentes, onde TUB, ARRIVA, ENERMETER, PORTLANE, EDP
Distribuição, EFACEC, PHILIPS, PwC, SIEMENS e Astrolábio estiveram presentes.

Este evento apresenta-se como uma nova forma de pensar as comunidades
do futuro e atuou como uma plataforma de networking e fator de promoção
do desenvolvimento de parcerias à escala global, numa lógica de rede entre
empresas e os seus parceiros, promovendo sinergias e dinâmicas de negócio.

Convidámo-lo a consultar www.ficis.pt onde poderá consultar todos os vídeos
das sessões do FICIS ’16.
O FICIS estará de regresso em 2017.

Conferência
Evento

TUB São João
O São João de Braga é a festa mais popular da região e o seu ponto alto é a
noite de 23 para 24 de junho.

Baptista da Costa no “BPM
Lisbon 2016”
Os modelos tradicionais de planear a cidade estão obsoletos,
fruto do desenvolvimento tecnológico, em particular das TIC
que fazem desaparecer as fronteiras entre as diferentes atividades e têm impactes na evolução das relações sociais o que
conduziu ao conceito de Smart City.
A mobilidade é um fator decisivo para a afirmação das cidades,
promovendo a sua sustentabilidade porque participa no desenvolvimento económico, na coesão social e na qualidade de vida
dos cidadãos.
Para as cidades, Sistemas de Transportes Urbanos de Passageiros sustentáveis são decisivos para a promoção do crescimento e do emprego.
Mobilidade pelo Mundo

Salamanca
Nessa noite os TUB disponibilizaram a todos os visitantes ligações ao entro
da Cidade a partir dos interfaces localizados no Minho Center, no Estádio
Municipal, e no Parque do E’Leclerc.

Salamanca é uma cidade espanhola situada na província de
Castela-León. Tem uma área de 38,6Km2 e em 2014 possuía
uma população de cerca de 148.000 habitantes e duas universidades com 32 mil alunos.

De modo a promover a mobilidade sustentável o estacionamento para o
transporte individual foi gratuito e o bilhete de ida e volta tinha preço de 1€. O
tempo médio de espera foi de 5 minutos.
Comunidade

Eco-Repórter da Energia
As alunas Catarina Araújo, Margarida Marques e Filipa Vasconcelos e a professora Fátima Gaspar da Escola EB 2,3 de Gualtar realizaram nos Transportes Urbanos de Braga um trabalho sobre a utilização de energias renováveis.

Atualmente a Salamanca de Transportes S. A. explora 15 linhas,
das quais duas noturnas, e transporta anualmente mais de 11
milhões de passageiros.
Dispõem de uma frota de 62 autocarros, com uma idade média
inferior a 7 anos, e que inclui 28 viaturas a gás natural comprimido – GNC.
Desde 2001 a empresa possui um SAE – Sistema de Ajuda à
Exploração, baseado no posicionamento GPS, que permite ao
centro de controlo conhecer a cada instante a posição de cada
autocarro facilitando a gestão operacional. Este sistema possibilita, ainda, a informação aos clientes, nas paragens, do tempo
estimado de chegada do seguinte autocarro de cada linha.

O trabalho teve como tema o Biodiesel que é utilizado no abastecimento nas
viaturas de transporte urbano de passageiros e foi apoiado pelo Nuno Ribeiro,
do Departamento de Engenharia de Equipamentos e Manutenção dos TUB.

Em 2005 inaugurou o seu novo PMO – Parque de Material de
Oficinas com 7000m2 de área e onde existe uma nave com
2000m2 que alberga todos os serviços de apoio logístico, sistemas de abastecimento de combustível e lavagem automática
de viaturas.

O Eco-repórter da Energia é um desafio que visa a motivar para a realização
de trabalhos de reportagem em torno do tema energia, na região em que se
localiza a escola.

Em 2016, nos cinco primeiros meses, transportou 5.203.105
pessoas o que representou um crescimento da procura de 4,8%
relativamente ao mesmo período do ano anterior.

Evento

Projeto Rios

TUB Dia Mundial da Criança

TUB limpam troço de
Rio Este

TUB assinalaram o dia Mundial da Criança, com a oferta de brindes. Foram
oferecidos lápis de grafite com bonecos de madeira, caixas de lápis coloridos,
estojos e sacos.
A iniciativa foi dinamizada na Universidade do Minho, onde decorreram inúmeras iniciativas dirigidas a um grupo de cerca de 400 crianças de todo o
concelho de Braga.

Aproveitando a celebração do Dia Mundial do Ambiente colaboradores dos Transportes Urbanos de Braga organizaram
uma ação de limpeza e conservação do Rio Este.

O forte compromisso com a Sustentabilidade da Cidade levou
os TUB a serem uma das 36 equipas adotantes de um troço
do Rio Este, que 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.
A celebração foi muito bem acolhida não só pelas crianças como também, pelas educadoras e auxiliares que elogiaram a atividade organizada pelos TUB
para homenagear os mais novos.
Esta iniciativa representou uma oportunidade de valorizar e distinguir todas as
crianças, contribuindo para afirmação de uma cultura de cidadania que valoriza
as nossas crianças.
Notícia

Novo espaço para Refeições
Inauguramos no passado dia 23 de junho um novo espaço para refeições.
Ajudamos a transformar a empresa num bom local para se trabalhar.

A ação incluiu não só a limpeza de ambas as margens como
também do leito do Rio. Foram recolhidos vários sacos de lixo
que incluía latas, plásticos, garrafas, pratos, talheres, outros
objetos metálicos e ainda duas varinhas mágicas.

Trata-se de um local moderno e agradável, aberto 24 horas por dia, onde os
colaboradores podem fazer as suas refeições e que permitirá também reforçar
os laços de afeto e a cultura organizacional.

Estes tipos de ações vão continuar no futuro pois 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 espaço
ribeirinho.

Braga Cultural

Colaborador em Destaque

S. João Baptista

Paula Cristina Gomes
Oliveira

S. João Baptista tem honras religiosas para além das pagãs bem conhecidas. A
Capela de S. João da Ponte e a Igreja de S. João do Souto são cenário de uma Paula Cristina Gomes Oliveira, 45 anos, casada, natural de
Missa Campal em honra de S. João Baptista.
Braga. Possui o 2.º ciclo de escolaridade.
É colaboradora dos Transportes Urbanos de Braga, desde fevereiro de 1987. Atualmente trabalha na área comercial.

Festas Sanjoaninas
Braga, cidade dos arcebispos, combina muito bem o religioso e o profano.
Grande exemplo disso é a festa a S. João. Festa popular impar que celebra o
nascimento de São João Baptista, começa na noite de 23 para 24 de junho com
arraial, folia e boa disposição onde não falta o fogo-de-artifício, prolongando-se
para o dia 24 de junho.
Sendo a maior festa concelhia, a cidade ornamenta-se para o efeito. O ponto
central da festa é em torno da Capelinha de S. João da Ponte, com muitos
crentes a visitá-la. Bem próximo, a ponte sobre o rio Este serve de plateia para
dois quadros bíblicos sobre o São João Baptista.

Quando entrou para a empresa tinha a intenção de ter uma
carreira profissional que lhe proporcionasse uma valorização
pessoal. Gosta do que atualmente faz, principalmente do contacto com o público.

Nas margens, num dos lados da ponte estão imagens representando o
baptismo de Cristo. Do outro lado o menino Jesus a ser transportado ao colo
pelo grande S. Cristóvão.

Sente-se muito satisfeita por trabalhar nesta empresa e gosta
do ambiente que existe entre os colegas que nela trabalham.

Pela noite, milhares de pessoas enchem as ruas centrais da cidade, até ao Parque da Ponte, correndo ou andando, fazendo “bichinhas”, enquanto interagem
com quem cruzam, ora dando a cheirar alho-porro, ora martelando a cabeça
de amigos e estranhos, indiscriminadamente com os caraterísticos martelinhos
de S. João.
No dia 24, a animação continua alegre e variada marcando presença logo pela
manhã o carro dos Pastores e da Dança do Rei David. Dizer tudo o que pode
ver ou participar é quase uma tarefa impossível pois há Zés Pereiras, cabeçudos, ranchos, cortejos, missas campais, ..., procissão. Se gosta de se divertir,
venha até Braga. Não se arrependerá.
in Adoro Conhecer Braga, edição Associação Comercial de Braga

Www.tub.pt @geral@tub.pt
tub.pt
T253 606 890 tubem
F253 606 899 blog.tub.pt

Para o futuro gostaria de ver aumentada a utilização de energias renováveis.
Acredita que o transporte público, vai contribuir decisivamente
para não poluirmos tanto o ambiente e os TUB podem constituir um bom exemplo não só na cidade de Braga mas também
para todo o país.
Nos tempos livres gosta de andar de bicicleta e é adepta do
Sporting Clube de Braga.
Gosta de passar férias no Gerês, mas gostaria de conhecer
Amesterdão.
O prato que mais aprecia é o bacalhau e tem preferência pelo
restaurante Abadia D’Este.
O seu lema de vida é: esqueça, sorria e viva.
O Filme é “Amigos Improváveis - Intouchables” de Olivier Nakache e Eric Toledano.
A banda que mais gosta de ouvir são os Coldplay.

