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A sustentabilidade ambiental, o envelhecimento da população, novas migrações, a escassez de combustíveis fósseis, a 

urbanização crescente e a globalização constituem tendências-chave da sociedade actual que colocam novos e maiores 

desafios à mobilidade local e global.

Maior rapidez na adopção de tecnologias inovadoras e uma plena integração dos diversos modos de transporte são 

essenciais para responder aos desafios da mobilidade urbana, num contexto em que os utentes e os trabalhadores do sector 

do transporte de passageiros, com as suas necessidades e os seus direitos, estão sempre no centro do processo de decisão 

política.

Os SMTUC têm consciência de que a mobilidade é um requisito essencial para a melhoria da qualidade de vida no Concelho 

e, por isso, nos últimos anos têm direccionado a sua actuação para a prestação de um serviço de qualidade acrescida e com 

cariz eminentemente social. Assim, foi decidido não proceder a actualização tarifária em 2010 e o aumento de receita gerada 

resulta directamente do acréscimo de procura que se prevê cresça 7,3%, fundamentalmente pela utilização dos Passes 

4_18@escola.tp e Sub23@superior.tp aos quais os SMTUC aderiram voluntariamente em 2008 e 2009, respectivamente. 

Na actual crise económica, os SMTUC consagram os seus esforços aos processos de melhoria e inovação. As Grandes 

Opções do Plano e o Orçamento são pois elaboradas reflectindo os compromissos dos SMTUC para 2010, num cenário de 

afirmação do transporte colectivo como meio privilegiado para atingir a mobilidade sustentável.

Sendo a Visão de futuro dos SMTUC “Ser um prestador de serviços de transportes públicos urbanos com fortes 

preocupações de carácter eminentemente social, modernos, de confiança, seguros, responsáveis ambientalmente e assim 

contribuir para o desenvolvimentos sustentável do Concelho”, os SMTUC têm como Missão “Garantir uma oferta de 

transporte público adequada às necessidades das populações, desenvolvendo acções que privilegiem a opção do uso do 

transporte colectivo”.

Para cumprimento da Missão os SMTUC centrarão a sua acção nas seguintes iniciativas estratégicas:

 - Um Novo Sistema de Bilhética - a implementação deste Sistema de Bilhética é co-financiada pela Administração Central 

e é uma importante ferramenta de gestão que permite através da obtenção dos dados gerados perceber como é que se 

caracteriza a procura e o perfil dos utilizadores. Será um sistema mais eficaz e actualizado, com outras funcionalidades e irá 

permitir um relacionamento entre as empresas que operam no Concelho (Transdev, Joalto Mondego, Moisés Correia de 

Oliveira, Companhia Portuguesa de Caminhos de Ferro-CP, Metro-Mondego,SA). Fundamentalmente constitui um 

importante instrumento para a adaptação da rede de transportes às reais necessidades das populações, definindo critérios 

claros de intermodalidade;

 - Um Passe Intermunicipal - traduz-se no desenvolvimento de parcerias entre as várias empresas que operam nos 

respectivos Concelhos, as suas Câmaras Municipais e os SMTUC, através da criação de um titulo intermunicipal;

 - O processo de modernização de frota - a sua continuidade é uma das prioridades dos SMTUC em 2010. Os novos 

autocarros e troleicarro terão grande impacto na segurança e no conforto, com plataforma de acesso para pessoas com 

mobilidade reduzida, bem como na operacionalidade e na redução dos custos de manutenção. A renovação da frota permitirá 

também reduzir significativamente o impacto energético e ambiental da actividade desenvolvida, em particular no que 

respeita ao ruído, vibrações e emissões de gases poluentes. Prevê-se a entrada ao serviço de cinco autocarros e mais uma 

unidade de troleicarro;

Conselho de Administração dos SMTUC
Excertos da Deliberação de 16 de Dezembro de 2009*
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 - Um Simulador de Condução - projecto que visa implementar um centro de formação para condutores de viaturas 

pesadas, equipado com um simulador instalado em cabina real e dinâmica e ecrãs que permitem a “simulação envolvente” 

da condução;

 - A proposta de adopção de soluções que conduzam a uma redução do tráfego de veículos particulares no centro da 

Cidade. Sendo o objectivo incrementar o estacionamento pago e o maior controlo do trânsito, será solicitada à Câmara 

Municipal a aprovação de novas zonas de estacionamento controladas por parcómetros no Centro da Cidade, permitindo 

uma maior rotação dos automóveis estacionados no miolo urbano, contribuindo também para uma maior velocidade 

comercial;

 - A melhoria das condições de trabalho, com a remodelação de alguns espaços, quer no edifício industrial, quer no edifício 

administrativo.

Os objectivos estratégicos podem sintetizar-se nos seguintes grandes eixos:

- Melhoria da eficiência e da qualidade do serviço;

- Aposta na actualização tecnológica e na informação e comunicação com o cliente;

- Promoção de políticas de desenvolvimento de “um transporte mais limpo e melhor”.

Daqui decorrem para 2010 os principais objectivos anuais que se elencam:

- Estimular a procura e fidelizar os clientes;

- Geração de benefícios sociais;

- Adequação da oferta à procura;

- Acções de promoção, divulgação e sensibilização para o uso do transporte colectivo;

- Assegurar a racionalidade económica dos transportes;

- Modernização da frota e geração de benefícios ambientais;

- Adequação dos recursos humanos;

- Adequação dos stocks;

- Gestão de manutenção da frota;

- Modernização do sistema informático;

- Monitorização das reclamações;

- Melhoria da fluidez do transporte público.

Merecem ainda referência especial os seguintes pontos:

- Dando continuidade ao processo de introdução e de certificação do Sistema de Gestão da Qualidade nos SMTUC ocorrida 

em 2009, o sistema prosseguirá ao longo de 2010 com as acções que tenham por objectivo a sua melhoria continua e 

possibilitem o respectivo processo de avaliação de acompanhamento anual;

- Após a introdução do sistema de contabilidade analítica em 2009, embora em fase experimental, pretende-se em 2010 

consolidar o tratamento de dados e o apuramento de resultados internos;

- Em 2010 os SMTUC continuarão a coordenar as actividades previstas para a cidade de Coimbra na área da mobilidade 

sustentável e integradas no projecto MODERN, incluído no programa CIVITAS promovido e apoiado financeiramente pela 

Comunidade Europeia.

As GOP para 2010 são apresentadas num horizonte móvel de 4 anos e os vectores mais relevantes que estão na base das 

decisões de investimento traduzem-se na renovação da frota, na aquisição do novo sistema de bilhética e na introdução de 

novas tecnologias com repercussão nos processos de relacionamento, quer com os trabalhadores, quer com os clientes.

O Conselho de Administração adoptará em 2010 uma estratégia de actuação para a maximização do potencial dos SMTUC 

e estará sempre muito atento a todas as questões de natureza interna ou de natureza externa, designadamente nas 

vertentes laboral, social, ambiental e da sustentabilidade, que possam vir a condicionar o bom desempenho dos Serviços 

Municipalizados.

 * Aprova as Grandes Opções do Plano (GOP), Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2010
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 Os SMTUC participaram activamente na Conferência Território, Acessibilidade e Gestão de Mobilidade, 

promovida pelo IMTT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres) e que teve lugar entre os dias 12 

a 14 de Abril, no Museu do Oriente, em Lisboa.

A iniciativa em questão contou com a colaboração da Plataforma Europeia de Gestão de Mobilidade  

EPOMM (European Platform on Mobility Management), à qual Portugal aderiu em 2008 através do IMTT, e 

envolveu também as cidades Portuguesas do programa Europeu CIVITAS Plus  Coimbra, Funchal e Porto.

Esta iniciativa foi um sucesso de participação, tendo-se inclusivamente excedido em várias sessões os 350 

lugares sentados da sala.

Relativamente ao programa da Conferência, o 1º dia foi centrado na apresentação e debate sobre o “Pacote 

da Mobilidade”, uma ferramenta de apoio à criação de planos de mobilidade para áreas territoriais (cidades, 

bairros, etc.) ou pólos geradores ou atractores de mobilidade (hospitais, estabelecimentos de ensino, 

grandes áreas comerciais, parques industriais ou de serviços, etc.). O “Pacote da Mobilidade” está a ser 

desenvolvido pelo IMTT e acompanhado por vários peritos em Mobilidade e áreas com ela relacionadas.

No segundo dia o tema-chave foi a Gestão da Mobilidade, onde se pode destacar a intervenção da EPOMM 

e a apresentação de experiências internacionais de excelência nesta matéria. A importância de se 

efectuarem consultas à população envolvida para execução dos Planos de Mobilidade e a adopção de 

soluções variadas e que mais se adeqúem a cada situação, incluindo a oferta de serviços mais simples 

como o “car sharing”, “car pooling” ou a utilização de bicicletas, foi uma das principais conclusões deste dia 

de trabalhos.

No terceiro dia assistiu-se à experiência portuguesa no âmbito do programa europeu CIVITAS e da rede 

CIVINET Portugal e Espanha. A cidade de Coimbra apresentou o Projecto MODERN  Coimbra, integrado no 

Programa CIVITAS Plus, tendo o Sr. Vice-Presidente do Município, Dr. João Paulo Barbosa de Melo, 

caracterizado a cidade em termos de Mobilidade e apresentado os principais motivos de adesão ao 

CIVITAS, enquanto o Coordenador de Coimbra do Projecto, Eng. Luís Santos, dos quadros técnicos dos 

SMTUC, apresentou as várias medidas que estão a ser implementadas, a maior parte da responsabilidade 

destes Serviços. Foi ainda efectuada uma apresentação das actividades de disseminação e avaliação do 

MODERN  Coimbra por parte da Dr.ª Margarida Redinha (PRODESO) e do Eng. Hélder Cristóvão (Perform 

Energia).

A Cidade de Coimbra e o seu projecto MODERN teve uma forte representação, tendo participado na 

conferência 14 elementos.

O Comissário da Conferência durante os três dias foi Robert Stussi, também ele um elemento do MODERN  

Coimbra.

Durante a realização da Conferencia foi entregue o Prémio Acessibilidade aos Transportes e foi 

lançada/apresentada a rede Cidades Móveis  Rede Portuguesa da Mobilidade.

Esta Conferência promoveu ainda ao longo dos três dias um evento bastante interessante, uma Feira de 

Projectos, que podia ser visitada pelos participantes da conferência nos períodos mortos, nomeadamente 

durante as pausas para o café. Nesta feira encontravam-se expostas experiências de sucesso, no que toca 

a boas práticas em matéria de Ordenamento do Território, Acessibilidade, Gestão de Mobilidade e 

Transportes, participando a Cidade de Coimbra com um stand do Projecto MODERN CIVITAS assegurado 

pelos SMTUC.
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 No âmbito do projecto europeu MODERN CIVITAS, 

os SMTUC estão no processo de criação de um 

Centro de Formação de condução orientado para a 

segurança e “Eco-Driving”. Neste sentido, os 

SMTUC encontram-se em fase de lançamento de 

um concurso público para adquirir um simulador de 

condução que permita contribuir para optimizar as 

técnicas e processos de condução dos seus 

motoristas, nomeadamente através da simulação 

de situações imprevistas ou de emergência e de 

modos de condução que contribuam para a redução 

dos consumos de combustível. Com esta medida os 

SMTUC procuram aumentar em 10% a formação 

dos seus condutores, reduzir em 5% a taxa de 

acidentes e reduzir em 3% o consumo de 

combustível da sua frota. O simulador a adquirir 

compreenderá as tecnologias mais avançadas na 

simulação de veículos de passageiros, 

designadamente cabine real e dinâmica e ecrãs que 

permitem uma “simulação totalmente envolvente”. 

Numa fase posterior, os SMTUC procurarão alargar 

a formação a outros operadores e escolas de 

condução da região de Coimbra.Si
m
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Nesta edição da Revista visitámos São Martinho do Bispo 

e seleccionámos para o leitor quatro lugares interessantes 

de conhecer e frequentar. Assim, desde monumentos 

históricos, religiosos a naturais e até pontos de interesse 

para convívios familiares, desportivos e belas caminhadas 

ao ar livre …

Descubra...

Situada nas Freguesias de São Martinho do Bispo e de 

Santa Clara, em pleno vale da Ribeira dos Covões, 

afluente da margem esquerda do Rio Mondego. O espaço 

da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC), também 

designada por Quinta de São Martinho, é possuidora de 

um importante património histórico-cultural.

O Património natural é constituído por vários biótopos de 

elevado valor ecológico. Estes bosques albergam 

também uma diversidade de fauna e flora riquíssima, cuja 

importância é elevada no contexto local e regional.

A Quinta do Bispo é um dos pulmões mais importantes de 

Coimbra, constituindo um dos seus principais espaços de 

lazer, para além da riqueza florística e faunística, oferece 

aos seus visitantes cenários paisagísticos de grande 

qualidade, trilho de Natureza, espaço museológico, 

património classificado.

A Quinta do Bispo possui um importante património 

edificado, composto por construções do final do século 

XIX e inicio do século XX, nomeadamente o edifício da 

Secretaria, o picadeiro, o aviário, o antigo laboratório, o 

antigo edifício das aulas, o lagar e as instalações 

pecuárias que incluem vacaria, aviário de exposição e 

pombal.
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Paragem Histórica e CulturalParagem Histórica e Cultural

Mata da ESAC
Escola Superior Agrária de Coimbra

Imortalizada nos poemas e no fado de Coimbra, a 

Mata do Choupal é já há muitos anos um local de 

eleição para as mais diversas actividades lúdicas e 

desportivas.

Situada na margem direita do rio Mondego e à saída 

de Coimbra, é um verdadeiro ex-líbris da cidade, 

sendo o maior espaço verde da localidade.

Com uma área de cerca de 79 hct, para uma largura 

máxima de 400 m, o Choupal acompanha o rio 

Mondego por 2 km e permite um passeio agradável 

pela orla ribeirinha

A Mata do Choupal possui uma alameda central, de 

onde partem caminhos laterais. Na zona central, 

junto ao parque de merendas, existem painéis 

informativos sobre a Mata e planta da mesma, 

fazendo com que a partir deste ponto, o visitante 

possa tomar as suas opções de visita.

Ao nível da Educação, Sensibilização ambiental e 

Desporto a Mata do Choupal dispõe de serviços 

locais do ICN de Coimbra, bar e parque de 

merendas.

No que toca ao desporto o Choupal dispõe de um 

circuito de manutenção, que é constituído por várias 

estações e painéis informativos como os exercícios 

físicos a desenvolver, recomendações e níveis de 

execução em função do praticante. Dispõe ainda de 

um campo de ténis, de basquetebol e voleibol.

A Mata Nacional do Choupal é assim um espaço de 

eleição para passear e usufruir de bons momentos 

em família.M
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Linhas SMTUC: 14; 14T

Linhas SMTUC: 5; 14; 25; 29; 30; 35; 36 (Estação Velha)
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Situada em Bencanta, freguesia de São 

Martinho do Bispo, era local escolhido 

muitas vezes para residência de verão 

de muitos notáveis conimbricenses.

A Quinta dos Plátanos dispõe de uma 

fachada sudoeste que apresenta 

bastantes semelhanças com os 

P a l á c i o s  d o  s é c u l o  X V I I ,  

particularmente com o Palácio de 

Oeiras. 
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Informações Úteis:
Todos os locais indicados são de Acesso Livre; o Museu da 

Escola Superior Agrária de Coimbra só funciona por marcação.

Todos os locais indicados são de Acesso Livre; o Museu da 

Escola Superior Agrária de Coimbra só funciona por marcação.

Reformada em finais do séc. XVIII. Toda a fachada da 

Igreja segue um traçado Neoclássico, dispondo de dois 

corpos laterais, vários pilastras, sendo que um central e 

mais elevado, que forma um arco ornamental.

A Igreja dispõe de cinco altares antigos, sendo o retábulo 

principal da primeira metade do século XVIII, 

posteriormente modificado, os restantes retábulos são do 

final do referido século.

No interior da Igreja as esculturas em madeira são 

constantes. Exemplo disso são a escultura de São 

Martinho (séc. XVII), de Nossa Senhora dos Remédios e 

uma escultura em ponto pequeno de Santo António (séc. 

XVIII).

A Igreja Paroquial encontra-se decorada com panos de 

azulejos do século XVIII, principalmente na área da 

capela-mor.

Toda a Igreja em si é bastante trabalhada e o mesmo pode 

ser constatado logo na entrada desta, em que as duas 

pias de água são de concha trabalhada e o alvéolo 

superior também trabalhado retratando a época 

setecentista, o que faz destas pias peças de arte bastante 

invulgares.

O átrio que antecede a porta da Igreja é coberto por uma 

abóbada curva e de tijolo relembrando a época 

seiscentista.

A Freguesia de São Martinho do Bispo prima pela 

demonstração de preocupação em satisfazer a sede de 

cultura dos seus visitantes e por isso mesmo dispõe de 

um património Religioso considerável, digno de 

proporcionar uma visita interessante a este local 

histórico.
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Esta fachada tem características bastantes 

particulares dado que ao nível das janelas, 

tem aspectos decorativos do estilo rococó, 

que revela o bom gosto dos primeiros 

proprietários da quinta.

As notícias relacionadas com a Quinta dos 

Plátanos datam todo o século XIX, sendo que 

foi nessa altura que o Conselheiro Adrião 

Pereira Forjaz de Sampaio e sua família se 

mudaram para o edifício, no ano de 1870.

Em 1943 a Fundação Bissaya Barreto 

adquire o edifício da Quinta dos Plátanos 

para utilização como local de lazer e de 

recepção de alguns amigos para almoços e 

jantares. Ficando o nome Quinta dos 

Plátanos ligado à Bissaya Barreto.

Entre o período de 1974 a 1990 a quinta foi 

cedida por empréstimo à Comunidade de 

São Francisco, liderada pela irmã Teresa 

Granado, que recolhe crianças órfãs e as 

educa até a maioridade.

Em 1993 e após um processo de obras de 

restauro pelas quais o edifício passou, a 

Quinta dos Plátanos é inaugurada como sede 

oficial da Fundação Bissaya Barreto, 

integrando o seu património histórico. Texto adaptado de informação retirada da Internet nos seguintes sites: 
Http://www.saomartinhodobispo.eu/; http://www.fbb.pt/index2.php; 
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1T7GD; 
http://www.turismodecoimbra.pt/pt/jardins-e-espacos-verdes/mata-nacional-do-choupal.html; 
http://www.cm-coimbra.pt/pnatureza/pontochave.php?id=7. Linhas SMTUC: 14; 14T

Linhas SMTUC: 14; 14T
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Qual o balanço que faz do período 
em que está a administrar a Junta 
de Freguesia de São Martinho do 
Bispo?

Considero que o balanço é bastante 
positivo. Com efeito, são notórias as 
melhorias aos mais diversos níveis, 
principalmente a nível dos acessos 
rodoviários.
Outra da melhoria bastante 
significativa foi ao nível das infra-
estruturas desportivas. Actualmente 
a freguesia de São Martinho do 
Bispo dispõe de dois campos 
relvados e de dois pavilhões 
Gimnodesportivos.
Portanto, considero que tenho 
contribuído bastante para o 
desenvolvimento da freguesia de 
São Martinho do Bispo.

É frequentador dos Transportes 
Urbanos de Coimbra?

Reconheço que utilizo pouco os 
transportes públicos, pois tenho 
necessidade de muitas vezes me 
deslocar com rapidez e acabo por 
utilizar o transporte particular.
Embora reconheça que é um erro, 
pois é muito mais fácil uma pessoa 
deslocar-se à baixa de Coimbra de 
Transportes Públicos, no entanto 
tenho este mau hábito. Infelizmente, 
não apenas meu, mas de muita 
gente. 

Antonino
Antunes
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 Antonino de Moura Antunes, natural de São 

Martinho do Bispo, onde nasceu em 1937, tendo 

residido sempre na Freguesia.

  No que diz respeito à sua actividade profissional, 

trabalhou na área do comércio na baixa de Coimbra 

numa Espingardaria, a Casa Almeida. Trabalhou 

ainda durante um curto espaço de tempo nos HUC, 

onde foi Estagiário. Posteriormente foi para a 

Fábrica da Cerveja onde trabalhou 33 anos. Ao 

longo desse tempo desempenhou varias funções, 

tendo iniciado a sua actividade na fábrica como 

escriturário e terminado ocupando o cargo de 

Inspector da área da Cerveja de Barril.

  Foi sócio num Gabinete de Contabilidade durante 6 

anos, desenvolvendo a activadade de Técnico de 

Contas.

  Em 2001 foi eleito e assumiu em exclusividade a 

Presidência da Junta de Freguesia de São Martinho 

do Bispo, cargo que actualmente mantém, dado que 

já vai no 3º mandato consecutivo.

São Martinho do Bispo é uma freguesia, cuja 

história remonta ao tempo das ocupações Romana, 

Visigótica e Muçulmana, sendo reconquistada 

posteriormente pelos cristãos em 1064.

  A Freguesia de São Martinho do Bispo usufrui de 

boas condições fisiograficas, situada na margem 

esquerda do Mondego, integrando as extensas 

planícies aluviais que constituíam os formosos e 

férteis campos do Mondego.

São Martinho do Bispo, é uma freguesia 

com14.3Km2 de área e com 20.000 a 25.000 

habitantes.

  A Freguesia engloba as seguintes localidades: 

Avial, Bencanta, Casais, Casal da Bemposta, Casal 

das Figueiras, Casal dos Cortiços, Casas Novas, 

Chafariz, Coalhadas, Corujeira, Cruzes, Escola 

Agrícola, Espadaneira, Espírito Santo das Touregas, 

Fala, Gorgulão, Louros da Corujeira, Montesão, 

Outeiro da Condessa, Outeiro da Corujeira, 

Parreiras do Monte, Póvoa, Ribeiro da Póvoa, São 

Martinho do Bispo, Saramago, Sujeira e os sítios 

dos Cortiços, Freixo e Geralda.

B.I.

Qual a importância que assumem 
os Transportes Urbanos de 
Coimbra no desenvolvimento da 
Freguesia?

Considero que tem um papel 
bastante importante, pois o 
desenvolvimento da Freguesia 
deve-se aos transportes.
Sendo que neste momento a 
Freguesia de S. Martinho do Bispo 
está muito bem servida de 
transportes públicos, tanto ao nível 
de acessos para o Hospital dos 
Covões, Hospitais da Universidade 
de Coimbra e até para a própria 
baixa da cidade.
No entanto, existem algumas 
carências, nomeadamente na zona 
dos Casais e das Casas Novas, que 
necessitam de transportes públicos.
Contudo, nesta actividade há que 
atender certamente à rentabilidade, 
o que é bastante complicado, 
porquanto os SMTUC, devido à falta 
de subsídios, debatem-se com 
alguns problemas e de facto 
a lgumas carre i ras não são 
rentáveis.
Além disso, existem ainda algumas 
dificuldades. De facto, não obstante 
a construção das passagens 
desniveladas terem trazido algumas 
vantagens, a verdade é que também 
criaram desvantagens, como é o 
caso de Bencanta, Gorgulão e 
Freixo, onde os autocarros não 
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passam no túnel da Agrária, fazendo com que no 
sentido Baixa/ São Martinho não haja transportes.
Algumas carreiras não são rentáveis.
Por várias vezes já pedi uma solução ao Senhor 
Administrador Delegado dos SMTUC, Manuel 
Correia de Oliveira, tendo este afirmado que tem 
solução, um pouco mais cara, mas tem, que seria 
deslocar uns autocarros que viessem pela via 
rápida e que virassem na Junta ou em Bencanta.
Refira-se que nesta zona existe uma instituição de 
idosos, “Graça de São Filipe”, que quando as 
pessoas se deslocam à baixa não têm depois 
transporte de regresso para casa.

Tem conhecimento do nível de satisfação da 
população da freguesia relativamente á 
qualidade do serviço prestado pelos SMTUC?

Presumo que seja de bastante satisfação, uma vez 
que não têm existido reclamações. 
De facto, com excepção dos casos que já 
mencionei, Bencanta, Bemposta e Casas Novas, 
toda a gente esta satisfeita, não havendo razão 
para existir problemas.

Em termos de mobilidade quais as maiores 
dificuldades que os habitantes da freguesia têm 
manifestado?

Ao nível da mobilidade as dificuldades que os 
habitantes da freguesia manifestam são nas 
deslocações para os Hospitais da Universidade de 
Coimbra e Centro de Saúde e nas zonas que são 
constituídas por ruas de difícil acesso aos 
transportes públicos, por serem muito estreitas. 
Infelizmente, a freguesia possui muitas zonas com 
este perfil.

Na sua opinião que tipo de medidas poderia 
promover a utilização dos Transportes Urbanos 
de Coimbra?

Eu não utilizo os transportes públicos, mas o meu 
transporte particular, ou seja, faço aquilo que não 
se deve fazer.
No entanto penso que o povo está tão habituado a 
utilizar o transporte particular, que vai ser difícil 
mudar as mentalidades. Pois não é por falta de 
transportes públicos que as pessoas não os 
utilizam, mas sim porque estas optam pelo 
transporte particular, porque já é um hábito.
Todavia, julgo que se devia apostar na publicidade 
e promover campanhas que incentivem ao uso dos
 transportes públicos. 

Gostaria de ver uma carrinha, do tipo das que foram 
utilizadas no serviço Ecovia, a fazer a circulação na 
freguesia de São Martinho do Bispo, conduzindo os 
passageiros pela freguesia, levando-os aos locais 
onde existem paragens dos SMTUC, para aí terem 
acesso às carreiras que os transportem à baixa de 
Coimbra, fazendo assim uma espécie de ligação.
Penso que esta medida resolveria os problemas de 
algumas zonas da freguesia, como o Casal da 
Bemposta, as Coalhadas, zonas onde os 
autocarros não vão e onde predomina a população 
idosa, que tem dificuldade em deslocar-se ao 
Centro de Saúde e à Caixa Geral de Depósitos.

“No domínio dos Transportes,
                       
                   tenho um sonho...”

Por exemplo, eu vejo pessoas que vivem a 100 
metros do café e que para se deslocarem ao 
mesmo utilizam o carro. 
Por isso, penso que realmente se devem fazer 
campanhas que sensibilizem e incentivem à 
mudança desses hábitos.

Qual a perspectiva que tem em relação ao 
futuro dos transportes colectivos na cidade de 
Coimbra?

Eu começo por dizer que sou anti-Metro, o que 
tenho assumido em todo o lado.
Julgo que Coimbra não necessita da introdução do 
Metro, pois a dimensão da cidade não justifica. 
Penso que se devia aplicar o dinheiro que vai ser 
gasto no Metro, na melhoria da frota dos SMTUC, 
na criação de mais carreiras. Considero que é esse 
o caminho a seguir.
Na minha opinião vai haver um choque entre os 
SMTUC e o Metro, que não vai ajudar em nada ao 
desenvolvimento.
Iremos ter um metro vazio que não nos levará a 
parte nenhuma.
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            Aproxima-se mais uma época de calor, em que a exposição ao sol é uma constante no nosso dia a dia, e embora a               

exposição ao sol proporcione inúmeros benefícios, devemos ter alguns cuidados especiais para prevenir o 

aparecimento de efeitos indesejados provocados por uma exposição solar em excesso e descuidada.

  A luz solar promove a síntese da vitamina D, necessária para o fortalecimento ósseo e evitar o raquitismo, assim como 

influência e melhora o nosso estado de humor, uma vez que estimula a produção de hormonas, contribuindo assim para o 

nosso bem estar mental e físico.

  Contudo, uma exposição prolongada e sem protecção pode provocar alterações cutâneas, para as quais devemos estar 

alerta, são elas: queimaduras solares, reacções de fotossensibilidade (reacções anormais e exageradas à exposição solar), 

sardas, cancro da pele, entre outras.

  Estas alterações ao longo dos anos podem-se manifestar sobre a forma de rugas, manchas, perda de elasticidade cutânea 

e fotoenvelhecimento. 

  Todos nós temos a necessidade de nos proteger do sol, não interessa a idade ou cor da pele. Pessoas que tenham a pele 

muito branca, olhos claros, cabelo ruivo, sardas, bebés, crianças, pessoas com albinismo, lúpus eritematoso, eczemas, 

rosácea e herpes simples, entre outras, deveram redobrar a sua protecção com o sol, pois são pessoas com características 

que as tornam mais vulneráveis às agressões solares. 

  Quando a pele é exposta à radiação ultravioleta, as células chamadas de melanócitos, presentes na epiderme, produzem o 

pigmento melanina. Essa melanina pode absorver radiação UV e proteger a pele. Pessoas com pele mais escura têm a 

mesma quantidade de melanócitos que aqueles com pele clara, mas podem produzir mais melanina, o que lhes dá maior 

protecção.

Cuidados básicos:

 - Evite a exposição ao sol nas horas de maior calor (das 11 à 16 horas);

 - Aplique um protector solar 30 minutos antes de se expor ao sol e depois de ir à água;

 - Escolha o protector solar de acordo com o seu tipo de pele;

 - Faça períodos de exposição ao sol de duração crescente, começando com uma hora por dia, até ao máximo de 4 a 5 

horas diárias;

 - Use roupa protectora (T- shirt e chapéus), em particular para as crianças;

 - Use batom protector para os lábios;

 - Proteja os olhos. Uns bons óculos de sol podem bloquear a radiação ultravioleta (UV) entre 95 e 99%, o que é muito 

importante para as pessoas que passam muito tempo ao sol, que têm cataratas ou estão a tomar medicamentos que 

aumentam a sensibilidade ao sol;

 - Evite os solários; 

 - Não utilize produtos perfumados (ex: colónias, after-shave, outros cosméticos);

 - Beba frequentemente líquidos, de preferência água;

 - Alguns medicamentos podem agravar o efeito dos raios solares. Consulte o seu médico em caso de dúvida.

Prevenção
e Saúde
Prevenção
e Saúde
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 A protecção da pele contra o sol é essencial para evitar o envelhecimento prematuro da mesma, o aparecimento de sinais e 

do cancro da pele. Esta protecção pode ser feita a través da aplicação de loções/cremes que contêm filtros solares, que 

conferem diferentes graus de protecção de acordo com o factor de protecção solar (FPS). Contudo não basta o uso do 

protector solar, é necessário adoptar os outros cuidados referidos anteriormente.

O que é o cancro da pele?

Segundo a UCS (unidade de cuidados de saúde http://www.ucs.pt/ ), alguns sinais e manchas na pele existem desde a 

nascença, outras vão aparecendo ao longo da vida, sendo na sua maioria inofensivos. O cancro da pele mais grave 

denomina-se melanoma maligno e pode surgir pela transformação de um sinal pré-existente. A detecção numa fase 

limitada inicial permite o tratamento com sucesso, mas numa fase em que o tumor atinge maiores dimensões / 

profundidade ou se estende a outros órgãos, a eficácia do tratamento é muito menor. 

As pessoas com maior risco de ter melanoma maligno são:

 - As que têm história pessoal ou familiar de melanoma maligno;

 - As que têm pele, cabelo e olhos claros;

 - As que apanharam “escaldões” na infância ou adolescência

 - Os trabalhadores ao ar livre.

Quais os sinais de alerta do cancro da pele?

A regra do ABCD pode ajudá-lo na observação regular dos seus sinais. A detecção de qualquer destas características 

implica recorrer à consulta do seu médico assistente ou de um dermatologista:

A - Assimetria

B - Bordos irregulares

C - Cor variável de uma zona para a outra do mesmo sinal

D - Diâmetro superior a 6 mm

O sol é importante para a saúde, mas é preciso ter cuidado com o excesso.

Proteja a sua saúde!



  No dia 1 de Janeiro de 2009, com a 

entrada em vigor do regime do contrato 

de trabalho em funções, aprovado pela 

Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro, 

entrou, plenamente, em vigor o regime 

de vinculação, de carreiras e de 

remunerações dos trabalhadores da 

Administração Pública, consagrado na 

Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro 

(lvcr).

  O referido regime encerra em si uma 

profunda e complexa reforma na 

Administração Pública, no que 

concerne às vinculações, às carreiras e 

às remunerações. Trata-se pois, de um 

diploma legal que introduz uma nova e 

exigente cultura em matéria de 

planeamento de gestão de recursos 

humanos em articulação com a gestão 

orçamental, por forma a contribuir para 

uma melhor racionalização dos 

recursos humanos em função das 

necessidades existentes e dos meios 

financeiros disponíveis em cada 

organismo da Administração Pública. 

 Assim, podemos afirmar, que este 

novo quadro legal tem como princípios 

estruturantes, nomeadamente a 

planificação da actividade e dos 

recursos humanos a afectar, a gestão 

dos recursos humanos em função dos 

mapas de pessoal, a orçamentação e 

gestão das despesas com o pessoal, a 

alteração da posição remuneratória em 

função da avaliação do desempenho, a 

atribuição de prémios de desempenho. 
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  A referida reforma introduziu profundas alterações, desde logo, ao nível do regime de vinculação, na 

medida em que, o regime regra de constituição da relação jurídica de emprego público na Administração 

Pública passou a ser a modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, sendo a modalidade de 

nomeação apenas aplicável aos trabalhadores que desempenhem funções públicas, ao nível de 

missões genéricas e específicas das Forças Armadas em quadros permanentes, de representação 

externa do Estado, de informações de segurança, de investigação criminal, de segurança pública e de 

inspecção. 

  No que concerne às carreiras a reforma condensou em três carreiras gerais, a saber, a carreira de 

assistente operacional, a carreira de assistente técnico e a carreira de técnico superior, as 1716 

carreiras e categorias existentes na Administração Pública. Procedeu, ainda, à definição de carreiras 

gerais como sendo aquelas cujos conteúdos funcionais caracterizam postos de trabalho de que a 

generalidade dos órgãos ou serviços carecem para o desenvolvimento das respectivas actividades, e as 

carreiras especiais aquelas cujos conteúdos funcionais caracterizam postos de trabalho de que apenas 

um ou alguns órgãos ou serviços carecem para o desenvolvimento das respectivas actividades. 

Tal não significa, como decorre da lei, o desaparecimento das especificidades do posto de trabalho, mas 

tão só, que essas especificidades devem ser definidas na caracterização dos postos de trabalho 

constantes no mapa de pessoal, devendo ser caracterizados em função da atribuição, da competência 

ou actividade em cujo exercício se inserem e das carreiras e categorias que lhes correspondem.

  Ao nível das remunerações, o legislador consagrou como componentes da remuneração, a 

remuneração base, os suplementos remuneratórios e os prémios de desempenho. A remuneração base 

mensal é o montante pecuniário correspondente ao nível remuneratório da posição remuneratória onde 

o trabalhador se encontra na categoria de que é titular ou do cargo exercido em comissão. Os 

suplementos remuneratórios são os acréscimos devidos pelo exercício de funções em postos de 

trabalho que apresentam condições mais exigentes relativamente a outros postos de trabalho. Os 

prémios de desempenho, traduzem uma novidade na reforma da Administração Pública, na medida em 

que, o legislador consagrou a possibilidade (faculdade) de o órgão ou serviço orçamentar verbas 

destinadas à atribuição de prémios de desempenho. Tal não constitui, um dever para os órgãos ou 

serviços da Administração Pública, mas tão só, uma possibilidade legal ao dispor da mesma, atendendo 

aos recursos financeiros disponíveis e à gestão dos recursos humanos.

  Por último, e em jeito de conclusão, atendendo ao quadro legal vigente, por Despacho do Senhor 

Presidente do Conselho de Administração dos SMTUC, datado de 15 de Janeiro de 2010, no exercício 

dos seus poderes, foi determinado afectar, para o ano de 2010, verbas para o recrutamento de novos 

trabalhadores no montante máximo de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), e verbas para 

alteração do posicionamento remuneratório dos trabalhadores no montante máximo de € 235.900,00 

(duzentos e trinta e cinco mil e novecentos euros).
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No dia 18 de Dezembro de 2009 teve lugar no Salão de Convívio a tradicional Festa de Natal 

dos Trabalhadores dos SMTUC, organizada pelo Grupo Cultural Recreativo e Desportivo 

dos Trabalhadores destes Serviços (GCRD).

Tal como em anos transactos a mesma consistiu num jantar volante, seguido de animação. 

Refira-se que antes da refeição foi servido um “snack”, o que constituiu uma novidade.

A animação esteve a cargo do Artista Popular Tiago Silva, que brindou todos os presentes 

com Música Popular Portuguesa, Brasileira e Espanhola. Este Artista, conseguiu com a sua 

“performance” encher a Sala colocando todos os presentes a dançar e a cantar. Neste 

contexto, há que destacar a espontânea e surpreendente actuação do nosso colega António 

Agostinho Rêgo, o qual interpretou com grande sentimento algumas músicas dos Gipsy 

Kings.

Certamente terá ficado na memória de todos os participantes esta excelente noite de 

convívio!

A Direcção do GCRD aproveita a oportunidade que este espaço informativo lhe 

proporciona, para divulgar a todos os Trabalhadores dos SMTUC que este ano o Convívio 

dos Transportes se vai realizar em 12 de Junho, na Cidade de Bragança. Anunciamos que 

em breve será publicitado através dos meios habituais toda a informação relacionada com 

este evento, designadamente o período e locais de inscrição no mesmo, bem como outras 

actividades que se irão organizar.

Mais uma vez a Direcção apela à participação em todas as actividades e iniciativas do 

GCRD e saúda todos os Colaboradores dos SMTUC.
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No passado mês de 
Março, os SMTUC 
colocaram em 
funcionamento na 
Rua Carolina 
Michaelis, a título 
experimental, um 
novo Painel de 
Informação aos 
Utentes. Este painel 
tem a 
particularidade, entre 
outras, de operar 
através de Energia 
Solar.

Não,
não é um Parcómetro!




