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Sustentabilidade económica, social e ambiental

João Paulo Barbosa de Melo
Presidente da Câmara Municipal de Coimbra

Tive oportunidade de fazer
recentemente uma visita
atenta aos Serviços Municipalizados de Transportes
Urbanos de Coimbra e de
testemunhar a forma notável como este serviço municipal continua a cumprir a
sua missão na resposta que
dá diariamente às necessidades de mobilidade da
população.
Com mais de um século de
história, os SMTUC são
parte da identidade, da
memória e da história da
cidade de Coimbra. Dos
eléctricos aos trolleys, dos
autocarros
aos
miniautocarros (os pantufinhas), este serviço teve a
capacidade de, ao longo

dos tempos, responder
adequada e oportunamente
à constante evolução da
comunidade que serve.
Esta extraordinária longevidade só tem sido possível
pelo mérito de uma equipa
de colaboradores sempre
empenhada em ir ao encontro das expectativas dos
munícipes e que procura
satisfazer elevados padrões
de qualidade nos serviços
que presta. Não foi por
acaso que este serviço
municipal obteve, no passado mês de Junho, a renovação da certificação do seu
Sistema de Gestão da
Qualidade, assim reforçando a confiança que os munícipes têm no sistema de
transportes colectivos da
nossa cidade.
Os SMTUC desempenham
em Coimbra um importante
papel económico, ambiental
e social: em termos económicos, o sistema de transporte colectivo constitui um

pilar fundamental da mobilidade das pessoas, e
uma boa mobilidade é condição para Coimbra
ter empresas e serviços mais competitivos; do
ponto de vista ambiental, são conhecidas as
enormes vantagens que o transporte colectivo
tem sobre os sistemas de transporte individual,
com os SMTUC a fazerem um contínuo esforço
de melhoramento ambiental da sua operação
(veículos eléctricos, introdução de biodiesel,
etc.); no que respeita ao papel social que os
SMTUC desempenham, sabe-se que uma
parte considerável dos passageiros transportados é constituída pelos nossos munícipes com
menores recursos, sendo bom referir que, no
tempo particularmente difícil que atravessamos, entendeu o Município, pelo terceiro ano
consecutivo, manter os preços dos transportes
colectivos, o que representa um enorme esforço das finanças municipais para apoiar os que
mais precisam.
As pessoas são a razão de ser dos SMTUC e o
seu papel social não se esgota no congelamento das tarifas, pois também cresce o número de
viaturas aptas a transportar cidadãos portadores de deficiência física, contribuindo os
SMTUC para o esforço do município em minimizar as barreiras à mobilidade urbana. Não
esqueçamos, ainda, os pantufinhas que,
percorrendo a linha azul, melhoram a acessibilidade à Alta e ao Centro Histórico, beneficiando
particularmente uma franja de população envelhecida e com dificuldades de locomoção.
Uma nota final para realçar o cuidado que os
SMTUC têm vindo a demonstrar na comunicação que estabelecem com os seus clientes,
proporcionando a consulta de horários das
diversas linhas através do telemóvel e continuando a investir em tecnologias activas que
melhorem a precisão da informação em tempo
real aos utentes. A qualidade da informação
que é disponibilizada aos cidadãos é um factor
da maior importância para que os munícipes
consigam optimizar a utilização dos transportes
colectivos.
Para finalizar gostaria de endereçar os parabéns a todos os colaboradores dos SMTUC.
O município conta convosco!
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Novo sistema de Bilhética

Eng. Manuel Relvas
Executive Director | Administrador
Novabase

OBJECTIVOS ... “SATISFAÇÃO DOS CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS”
No âmbito da exploração de uma rede de transportes, o Sistema de Bilhética tem como objectivo
a emissão, validação e controlo dos títulos de transporte. Assume-se à partida como:
- um dos principais pontos de contacto do operador de transporte com os seus clientes, constituindo um elemento fundamental para a construção de uma imagem favorável;
- uma ferramenta de controlo financeiro que vai permitir automatizar os processos logísticos e
económicos associados às redes de vendas, contribuindo assim para a celeridade, fiabilidade e
eficácia da recolha da receita;
- um instrumento de protecção da receita, garantindo que todos os intervenientes no processo
comercial (clientes, operadores de venda, agentes de fiscalização, etc.) cumprem correctamente as suas obrigações para com o operador;
- um meio de obtenção de dados sistemáticos, rigorosos e segmentados sobre a oferta e procura do transporte, para suporte às decisões de gestão do negócio, no sentido do cabal cumprimento dos objectivos sociais e económicos dos operadores.
REQUISITOS ... “UM SISTEMA EXIGENTE”
Para responder de forma adequada aos objectivos anteriormente enunciados, um Sistema de
Bilhética deve cumprir os seguintes requisitos:
- boa fiabilidade e consequente disponibilidade, resultante da exigência dos clientes em poderem aceder aos serviços facultados pelo Sistema de Bilhética - por outro lado, as quebras operacionais destes sistemas conduzem invariavelmente à quebra de receitas para o operador de
transportes;
- bom desempenho, baseado em tempos de resposta curtos e em processos operativos intuitivos, visando uma apreensão imediata dos modos de funcionamento por parte de um público
muito heterogéneo e por vezes esporádico - trata-se de um sistema de atendimento de massas,
com picos de utilização normalmente muito pronunciados;
- elevada segurança, não só em termos da sua inviolabilidade mas também da sua correcta
integração no universo dos transportes - tendo sempre em consideração os regimes de utilização muito intensivos e forçados a que estão sujeitos;
- flexibilidade dos sistemas, especialmente ao nível do software, por forma a permitirem lançar
novas ofertas comerciais com custos e tempos de implementação reduzidos - sem esquecer a
exploração de eventuais novos paradigmas de negócio;
- capacidade de interacção com outros sistemas, tanto ao nível da integração da informação do
operador de transportes como da sua interligação com outras entidades - inter-modalidade,
parques dissuasores (conceito “Park & Ride”), etc.
Validador

Terminal

Consola

04

revista

smtuc

TECNOLOGIA ... “A CONSAGRAÇÃO DO SEM CONTACTO”
O Sistema de Bilhética baseia-se na tecnologia sem
contacto (norma ISO 14443B). Existem dois tipos de
suportes distintos:
- cartões em plástico, onde pode ser impressa a identificação do Cliente, incluindo o nome e a fotografia, vocacionado para passageiros frequentes e títulos do tipo passe
ou assinatura (embora possa comportar qualquer tipo de
título);
- bilhetes em papel, vocacionados para passageiros
ocasionais e títulos do tipo mono / multi-viagem.
Em ambos os casos, os suportes sem contacto são constituídos por uma antena embutida no interior do cartão, à
qual se encontra ligado um “chip” electrónico onde se
encontram registados os diversos dados referentes ao
Cliente e aos títulos (contratos de transporte) por ele
adquiridos.
Deve recordar-se que os SMTUC foram o primeiro operador de transportes nacional a adoptar cartões de tecnologia sem contacto, na altura em conjugação com bilhetes
magnéticos. O sistema futuro basear-se-á numa tecnologia de cartões sem contacto mais evoluída, denominada
Calypso, já com provas dadas em Portugal, em particular
nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto; sendo de
origem europeia, foi já adoptada em cidades e regiões em
todo o mundo. Esta tecnologia é compatível com a
compra e carregamento de títulos na rede de ATM Multibanco, permitindo assim o acesso a um canal de distribuição complementar, de grande divulgação e disponibilidade.
Também os bilhetes serão de tecnologia sem contacto,
permitindo uma validação mais cómoda e rápida, para
além de maior e mais robustez, sem as limitações inerentes à tecnologia magnética (deterioração e desmagnetização dos bilhetes; desgaste e manutenção dos equipamentos).
ARQUITECTURA ... “DEBAIXO DO CAPOT”
O novo Sistema de Bilhética dos SMTUC é composto
pelos seguintes elementos principais:
Rede de Atendimento
Composta por Postos de Personalização, Venda e Carregamento, destinados à emissão de cartões sem contacto
personalizados e à venda dos títulos de transportes em
cartões e bilhetes sem contacto recarregáveis. Compreende ainda Terminais de Venda e Carregamento, para a
distribuição de títulos em agentes dos SMTUC.
Equipamento Embarcado
A frota de veículos dos SMTUC estará equipada com
consolas de venda a bordo, nas quais o condutor poderá
carregar títulos em suportes sem contacto, emitir bilhetes
de bordo em papel e validar cartões e bilhetes sem
contacto.
Em complemento, e para optimizar os fluxos de admissão
de passageiros, existirão equipamentos exclusivamente
dedicados à validação de cartões e bilhetes sem contacto.
O sistema embarcado de bilhética interliga-se com o
sistema de apoio à exploração, para a geo-referenciação

automática de toda a actividade de bilhética registada a
bordo, gerando assim informação exaustiva e de enorme
valor para a gestão dos SMTUC.
A informação recolhida a bordo é automaticamente recolhida através de comunicações WiFi, na Garagem de
Recolha, e enviada para o sistema de gestão central,
onde é processada para gerar toda a informação de
gestão necessária, em termos financeiros, operacionais,
estatísticos, etc.. O mesmo meio de comunicação é
utilizado para enviar para bordo a informação necessária
em termos de tarifas, utilizadores, etc..
Os agentes de fiscalização disporão de terminais portáteis para a leitura e verificação automática dos títulos sem
contacto.
Sistema de Gestão Central
A gestão do Sistema de Bilhética é centralizada num
sistema informático de elevada capacidade e disponibilidade (24x7). A base de dados transaccional contém toda
a informação necessária à gestão operacional, contabilística e estatística. Todos os dados correspondentes às
transacções geradas nos diversos equipamentos são
mantidos num histórico de transacções, a partir do qual a
informação pode ser explorada com diferentes objectivos,
nomeadamente o suporte à decisão, gestão de clientes,
auditoria, gestão da manutenção, gestão das reclamações e gestão da fraude.
A integração dos vários componentes do Sistema de
Bilhética com o sistema de gestão central, e entre este e
os sistemas de apoio à exploração e de gestão financeira
e contabilística, processa-se através de uma plataforma
de integração (“middleware”) de elevada flexibilidade e
expansibilidade.
CONCLUSÃO... “UM SALTO EM FRENTE”
O Sistema de Bilhética constitui um instrumento privilegiado para a implementação de uma nova forma de relacionamento entre os operadores de transporte e o universo
social que servem.
A coordenação das tecnologias disponíveis, directivas
regulatórias e processos operativos permitem flexibilizar a
oferta comercial, tornando o sistema simultaneamente
fácil de utilizar e adequado aos diferentes requisitos de
mobilidade. Este aspecto realça a importância determinante da “massa cinzenta” no sucesso de um projecto
desta natureza, quer da parte dos próprios SMTUC, quer
da parte dos seus parceiros externos.
O parceiro dos SMTUC para a implementação do Sistema
de Bilhética é o consórcio entre Novabase e a BCCM,
especialmente formado para o efeito. Estes parceiros,
responsáveis pelo anterior Sistema de Bilhética e pelo
Sistema de Apoio à Exploração e de Informação ao Público, detêm posições de grande relevo em operadores
nacionais de referência, dispondo de bases de conhecimento e de experiência muito relevantes, agora colocadas ao serviço dos SMTUC para a implementação do
novo Sistema de Bilhética. Cabe realçar, por último, o
facto da implementação do Sistema de Bilhética ser
integralmente resultante do esforço da engenharia nacional, sendo os equipamentos específicos de bilhética de
concepção e produção igualmente nacionais.
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A 1 de Janeiro de 1911 era inaugurada a viação
eléctrica e considerado “…o mais notável acontecimento da vida Coimbrã…”. A viação eléctrica
compreendia três linhas: uma da Estação Velha à
Alegria, outra da Estação Nova à cidade alta
(Universidade) e a terceira da Estação Nova até
aos Olivais. A frota era constituída por cinco
carros eléctricos tendo sido, em Agosto do mesmo
ano, autorizada a aquisição de mais dois carros o
que prova que a cidade se encontrava em pleno
desenvolvimento e os carros existentes já não
satisfazem a população que se difundia por novos
espaços e que adquiriu já hábito de se deslocar de
eléctrico no seu dia a dia.
O prolongamento da via eléctrica da Alegria até ao
Calhabé foi inaugurado em Maio de 1913.
Os anos 20 foram um período importante da vida
dos eléctricos:
Em 22 de Abril de 1920 a Câmara Municipal
deliberou sobre a autonomia dos Serviços Municipalizados, tendo sido para o efeito criada uma
Comissão Administrativa destinada à sua gestão.
Em 1925 foram adquiridos um carro eléctrico e
uma zorra para transporte do carvão utilizado na
central eléctrica.
Em 1928 foi instalada a linha dupla desde o Arco
de Almedina até aos Arcos do Jardim e abertura
da linha da Estação Nova até ao Matadouro (linha
de Montes Claros), a qual foi prolongada até à
Cruz de Celas.
Nesta altura a frota dos SMC era já constituída
por 15 carros eléctricos e 2 carros para atrelar a
uma zorra.
Em 1929 foi aberta a linha dos Arcos do Jardim
ao Calhabé, circuito que viria a ser chamado
Calhabé-Circulação, e da linha da Cumeada aos
Olivais, que se chamou Cumeada-Circulação.
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Em 1930 foram adquiridos mais três eléctricos, os
únicos de fabrico europeu.
Em 1932 prolongou-se a linha dos Olivais até à
igreja dos Olivais, construiu-se a linha da Rua
Abílio Roque e foi feito o prolongamento da via
dupla até à Universidade.
Em 1934 foi construída a linha de S. João para
permitir a circulação pela Universidade e, ainda
neste ano, com chassis e motores importados, é
construído nas oficinas dos Serviços Municipalizados o eléctrico nº 19.
Nesta época o carro eléctrico está definitivamente
instalado em Coimbra servindo as zonas mais
populosas da cidade.
No ano de 1938 começou a vislumbrar-se já o fim
dos carros eléctricos quando são adquiridas três
viaturas automóveis que iniciam os seus serviços
em 1940 com a carreira Coimbra – Taveiro. De
salientar que nesta altura os Serviços Municipalizados tinham já uma elevada capacidade técnica
o que permitiu que se construísse, ainda, o carro
eléctrico nº 20 e que seria o último.
Estávamos a entrar na Era dos Autocarros que
em conjunto com os troleicarros, inaugurados
pela 1ª vez no país em 1947, são as alternativas
para o futuro dos transportes em Coimbra.
Assim, em Dezembro de 1947, a Câmara anuncia
a “extinção gradual da via rígida (carros eléctricos)
e a sua substituição por troleicarros, na zona
urbana, e autocarros na zona rural”. Embora a
implantação dos troleicarros fosse crescendo nas
ruas da cidade, ela não anulou totalmente a
actividade dos eléctricos, pois em 1954 vai ainda
prolongar-se a linha dos Olivais ao Tovim de baixo
e desde a Rua da Sofia pela Rua Dr. Manuel
Rodrigues, Avenida Fernão de Magalhães e Estação Nova, a terminar na Portagem.

Em 1958 é aprovada a colocação da via dupla de
carris para os eléctricos nas Ruas Lourenço de
Almeida Azevedo e Augusto Rocha e em 1959 é
estabelecida a ligação dos Arcos do Jardim pela a
Rua de Sta. Teresa, com ligação à Avenida Dias da
Silva. Foi nesta altura que a rede de carros eléctricos alcançou a sua extensão máxima no acesso às
várias zonas da cidade.

Ainda no mesmo ano o Presidente do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de
Coimbra (SMC) reconhecia as vantagens do transporte em troleicarros, mas não deixa de considerar “o interesse económico da manutenção dos
carros eléctricos enquanto eles se mostrarem
capazes de dar satisfação ao interesse colectivo
dos transportes urbanos da cidade”. Embora
durante a década de 50 algumas linhas tivessem
sido substituídas pelos troleicarros, é nos anos
60, já com uma frota composta por 20 carros eléctricos, 27 troleicarros e 31 autocarros, que o
“velho” eléctrico vai dar mostras de grande decadência. No início dos anos 70 o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados reforça a
ideia de retirar o eléctrico das ruas da cidade.
Este meio de transporte, que durante 69 anos
proporcionou aos cidadãos de Coimbra uma
deslocação mais rápida e económica, estava
agora, mais do que nunca, a caminhar para o fim.
Na década de 70 apenas serviam os cidadãos de
Coimbra três linhas de carros eléctricos: a linha 3
dos Olivais, sendo que o percurso inverso era
agora efectuado por troleicarro pela linha 8, a
linha 4 (Montes Claros – Cruz de Celas) e a linha
7 (Tovim). Em finais de 70, concretamente em
1977, já só existem as linhas que ligam a Portagem a Sto. António dos Olivais (linha 3) e a linha
que ia da Portagem à Cruz de Celas (linha 4). Em
1979 estas duas linhas deixam de fazer o circuito
pela baixa.
Na madrugada do dia 9 de Janeiro de 1980, perto
da uma da manhã, os eléctricos recolhem, pela
última vez, ás instalações situadas na Rua da
Alegria. Foi o fim de 69 anos de serviço prestado à
cidade de Coimbra pelos “velhos” carros eléctricos.
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Berta Duarte, licenciada em História, exerce actualmente o
cargo de Chefe da Divisão de Museologia da CMC. Responsável
pela programação museológica do Museu da Cidade de
Coimbra.

Houve realmente esta necessidade de criar um meio de
transporte que com facilidade e comodidade transportasse
as pessoas de e para o centro. Portanto, o projecto deste
novo núcleo ou deste velho núcleo remodelado, cruzará
informação entre aquilo que são os novos planos de urbanização da cidade e a rede de tracção eléctrica, que se vai
desenvolvendo à medida que a cidade cresce para outros
novos centros. É esse o objectivo que queremos atingir com
o programa do núcleo.
Considero estes os três núcleos chave do nosso projecto,
pois contemplam a história da cidade desde a época medieval, em que foi capital do Reino, até ao séc. XX.

O que é o Núcleo do Carro Eléctrico e onde se
integra na estrutura municipal?

Qual a importância que o Carro Eléctrico assume na
história do transporte público na cidade de Coimbra?

O projecto museológico para a cidade de Coimbra, isto
é, o programa do Museu Municipal, o Museu da Cidade
de Coimbra, é um projecto antigo que foi reestruturado
na década de 90 do século passado e que assumiu
uma versão final, que é da minha responsabilidade.
Esse programa contempla sobretudo três grandes
áreas dedicadas à História e à divulgação da cidade de
Coimbra em três núcleos. Por isso, este é um programa polinucleado, de desenvolvimento faseado. O
Museu da Cidade concentra-se, no futuro, em três
pólos essenciais.
O primeiro pólo, que esta a funcionar desde 2003 na
Torre de Almedina, dedica-se sobretudo à história da
cidade no período medieval, com particular incidência
para a estrutura de defesa de Coimbra naquela época.
É o Núcleo da Cidade Muralhada.
A seguir a este núcleo, haverá um segundo que se
dedicará a Coimbra da época moderna, grosso modo,
fim do séc. XV a finais do séc. XVIII. Este núcleo já tem
edifício. Localiza-se na antiga Rua das Fangas, hoje
Rua Fernandes Tomás, num edifício muito interessante, dado que foi construído, ele próprio, sobre a muralha de Coimbra. A muralha está lá dentro, à cota de
duas caves. Este é um Núcleo que se dedicará à História da cidade numa fase extremamente importante e
rica, uma vez que, coincide com a instalação definitiva
da Universidade.
O terceiro núcleo é o Núcleo do Carro Eléctrico, que
não se dedicará exclusivamente a apresentar um
acervo, já por si rico, uma vez que a Tracção Eléctrica
tem 100 anos em Coimbra, mas que fará uma ponte
muito interessante entre aquilo que foi a Tracção Eléctrica em Coimbra e aquilo que lhe deu origem, isto é, a
remodelação da cidade no princípio do séc. XIX por via
da extinção das ordens religiosas, que levou à aquisição de novos territórios urbanos que a administração
da cidade teve de planificar. A cidade estava em franco
crescimento, não só do ponto de vista demográfico,
mas também do ponto de vista industrial e comercial, a
cidade expandia-se e nesse movimento surge a
criação de uma rede de transportes para fazer face às
novas necessidades de mobilidade das pessoas entre
o centro, onde estavam localizados o comércio e a
indústria, e a periferia, onde cada vez mais passaram a
residir estas novas classes laboriosas.

Eu acho que ele desempenha um papel essencial, porque na
verdade com o grande alargamento da área urbana da
cidade para as zonas chamadas periféricas, que hoje estão
perfeitamente no centro, mas que há um século atrás estavam realmente muito longe, e estou a referir-me, por exemplo, ao Burgo de Celas, ao Burgo de Stº. António dos Olivais,
mais tarde ao Tovim, a S. José, já para não falar na ligação
com a estação de caminho de ferro, que era também distante
do centro. Aliás, essa linha teve imensos utentes, teve muito
êxito, já para não falar, da própria deslocação da comunidade
académica para a Universidade, na linha 1. Portanto, a Tracção Eléctrica teve uma importância capital em Coimbra e
depois veio despoletar outras questões, relacionadas com a
própria electrificação da cidade e com a electrificação de
unidades fabris. Quer dizer, foi uma bola de neve que veio
transformar verdadeiramente a cidade naquilo que ela
passou a ser por meados do séc. XIX e por todo o séc. XX.
Realmente, a tracção eléctrica despoletou muita coisa que a
cidade não conseguiria atingir de outra forma.
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Em 2011 comemora-se o centenário da inauguração da
Tracção Eléctrica em Coimbra. Quais as iniciativas
programadas neste âmbito?
Estão previstas iniciativas, embora elas ainda não estejam
completamente confirmadas por parte do executivo municipal, mas da parte da nossa vereadora os projectos são
conhecidos e consistem, sobretudo, em dois grandes eventos a realizar este ano, na segunda quinzena de Outubro. Por
um lado, a abertura aqui no edifício sede, no Museu, de uma
exposição educativa da passagem do centenário da instalação da Tracção Eléctrica. Será uma exposição documental
que já tem programa previsto.
Será uma exposição muito interessante, que é um pouco
também já a preparação daquilo que será no futuro esse
núcleo que estamos a preparar dedicado ao carro eléctrico.
Por outro lado, em Outubro teremos um programa de conferências, na sequência das conferências que o Museu vem
organizando desde 2007, sempre no mês de Outubro, tratando um tema específico. O deste ano quisemos dedicá-lo
precisamente ao centenário da Tracção Eléctrica, que se vai
desenvolver por dois dias. O primeiro dia será sobretudo
dedicado às questões relacionadas com a história e com o
contexto urbano da cidade.

O segundo dia para a apresentação de casos, nomeadamente, o caso do nosso Núcleo do Carro Eléctrico.
Serão também abordados os exemplos que já estão a
funcionar em Portugal e que são basicamente três, o
Museu do Porto, o Museu de Lisboa, da Carris, e uma
experiência que não envolve directamente uma experiência museológica, mas que é um caso muito interessante, refiro-me ao percurso turístico em eléctrico
existente em Sintra.
Para além disso, estamos a tentar trazer experiências
de outros países que iniciaram projectos deste tipo
muito antes de nós, nomeadamente com Inglaterra e
com os Estados Unidos da América. Aguardamos a
confirmação de algumas presenças de especialistas
que no passado desenvolveram projectos idênticos ao
nosso.
Onde se irá instalar o Núcleo do Carro Eléctrico e
como irá funcionar?
O Núcleo do Carro Eléctrico fica no seu meio natural
que é a antiga estação de remise ou de recolha dos
próprios veículos, na Rua da Alegria. Ela própria é um
testemunho interessante de arquitectura industrial do
séc. XX, uma estrutura ampla, interessante, em vários
pontos de vista, onde já está instalada uma boa parte
da frota e algum equipamento que integrava o próprio
edifício e ainda um gerador que deslocámos para lá no
ano passado. Foi o primeiro gerador eléctrico de Coimbra precisamente para a Tracção Eléctrica, que esteve
durante muitas décadas entregue ao antigo Museu
Nacional da Ciência e da Técnica, hoje extinto.
Será uma exposição permanente, aberta ao público,
que seguirá aquela orientação genérica que eu já dei,
isto é, com exposição de carros eléctricos, alguns
deles já recuperados. Teremos a história ainda num
período anterior ao da Tracção Eléctrica, uma vez que,
felizmente, para nós e para Coimbra, ainda dispomos
de um exemplar de um Carro Americano que precisa
de ser recuperado, que é um carro interessantíssimo.
Portanto, um carro de tracção animal e a história começará ai mesmo, ainda no séc. XIX, com um modelo de
carro muito idêntico aos que depois vieram a ser adoptados nos carros eléctricos.

Nós temos pelo menos um exemplar de cada série. Estes
carros ficarão expostos e para além de um Carro Torre
gostaríamos muito de incluir o primeiro troleicarro, porque
ele é também um carro com muita história no domínio da
tracção eléctrica. Vamos ver se o edifício tem capacidade
física para tanta coisa, tendo em conta a necessidade de ter
percursos de mobilidade feitos com qualidade, incluindo um
espaço para o serviço educativo. Enfim, tudo isso requer
uma gestão bem feita de toda a área da remise.
Para quando se perspectiva a inauguração?
Eu gostaria muito de responder, mas essa é a pergunta
mais difícil que me coloca. Eu já o disse anteriormente e
mantenho, do ponto de vista técnico a investigação está
quase concluída, com estes contributos que agora retiraremos do programa de conferências e de algumas consultas
que estamos a fazer ficaremos, creio eu, com muitíssima
informação sobre a Tracção Eléctrica. Do ponto de vista
técnico, estamos a falar praticamente só de trabalho desenvolvido internamente, nós poderíamos no prazo de dois a
três anos concluir o projecto e instalar o Núcleo. Todavia,
falta ainda reabilitar quatro carros e a sua reabilitação,
nomeadamente o velho americano, são investimentos
caros, que a Câmara actualmente não está em condições
de poder prover por si só. Neste momento esse é um
aspecto que nós não podemos controlar.
Existem perspectivas de se criar em Coimbra uma linha
turística para o carro eléctrico?
Existe essa perspectiva e essa esperança, sobretudo essa
esperança. Nós temos pelo menos um carro que foi sempre
destinado para integrar o percurso turístico. Existe ainda
uma boa parte de carris. Aliás, há 3 km de carris ainda na
cidade, só que não estão ligados entre si. Há troços no
Penedo da Saudade, em Celas e em algumas zonas da
Baixa.
Creio que no futuro isso será absolutamente incontornável
um projecto desses, até porque um projecto dedicado à
tracção eléctrica sem um elemento móvel parece-me triste.
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Guarda Freio

A “tripulação” do Carro Eléctrico era sempre composta pelo
Cobrador e pelo Guarda-Freio. O Guarda-Freio era quem
conduzia o carro eléctrico, ligando-o à corrente e dirigindo-o ao
longo das vias, transportando os passageiros. Este profissional,
ao receber indicação para pôr o carro em marcha, accionava os
manípulos para ligação do mesmo à corrente e regulava-o
durante o percurso para fazer variar a corrente eléctrica. Fazia
circular o carro ao longo dos carris tendo em atenção os sinais,
circulação de veículos e peões e cumprimento dos horários
estabelecidos, bem como da comodidade e segurança dos
passageiros. Imobilizava o carro aquando da indicação sonora
dentro do veículo ou por observação dos sinais feitos nas
paragens, desligando a corrente e manipulando os travões. Era
curioso o facto de ter de pressionar o chamado prego da
campainha sempre que as condições de circulação o
impunham e o prego da areia (existia uma caixa de areia no
carro eléctrico que se abria quando prego era accionado) para
descarga deste material ao longo dos carris, nos casos em que
neles havia óleo, ganhando assim maior aderência.
A revista SMTUC foi entrevistar Aníbal Pereira, 80 anos, que
exerceu funções de Guarda-Freio nos Serviços Municipalizados
de Coimbra.
Foi em 1951, pelas festas da Rainha Santa, que Aníbal Pereira
conduziu pela primeira vez um Carro Eléctrico. No entanto,
durante o período em que estes veículos circularam em
Coimbra também exerceu funções de Cobrador. Aliás, estas
funções eram distribuídas consoante as necessidades de
escalonamento do pessoal.
O nosso interlocutor afiançou que o eléctrico tinha uma condução fácil. Bastava colocá-lo nos carris para eles puderem
circular, sendo que a maior dificuldade era quando estas se
encontravam molhadas, aí, muitas vezes, o eléctrico patinava.

De facto, nestas ocasiões, era necessário muito cuidado nas
subidas e nas descidas com maior inclinação. A prudência exigia
que se mantivesse uma marcha lenta. Por exemplo, era muito
perigoso circular em sentido descendente na Rua Lourenço
Almeida de Azevedo, que vai desde Celas até à Praça da República, porque se “embalássemos” demais o eléctrico a agulha saltava
fora da linha.
Na verdade, também a linha 4 era perigosa, porque, segundo
Aníbal Pereira, na subida para a Conchada, pela Rua de Saragoça, ao parar e recuar “tínhamos” muito medo quando as linhas
estavam molhadas, pois o Eléctrico começava a patinar e “aí não
havia salvação”. A subida para a Universidade também era um
pouco perigosa.
Só por uma vez teve um acidente, mas sem responsabilidade, foi
quando um veículo automóvel ficou instantaneamente imobilizado
em cima dos carris, não conseguindo evitar que o Eléctrico lhe
embatesse.
Havia linhas que faziam um circuito, que era o caso da linha 4
(Montes Claros-Cruz de Celas) e outras que iam até ao respectivo
término e depois faziam o sentido inverso, como por exemplo linha
7, do Tovim. Nestes casos, para voltar para trás tínhamos que
mudar a vara do eléctrico e passar para o outro lado do mesmo,
pois podíamos conduzir de um lado e do outro consoante o
destino. Aqui também era necessário virar os bancos.
Aníbal Pereira recorda-se de uma história engraçada a que
assistiu enquanto Guarda-Freio. Foi numa das Queima das Fitas,
quando os estudantes vinham todos animados da Figueira da Foz,
da Garraiada, alguns pagavam e outros não pagavam. Disse que
no caso dos estudantes que não pagavam ele não se importava,
mas se viesse o revisor este que se entendesse com eles.
Outra situação engraçada, embora perigosa, era quando as pessoas se penduravam nos eléctricos, “os penduras”. Só cobrava às
pessoas que iam dentro do eléctrico, pois nunca criou problemas
aos passageiros.
Abandonou as funções de Guarda-Freio em 1980, quando os
Eléctricos recolheram pela última vez à Rua da Alegria. Para ele
não foi difícil, porque como tinha as práticas de cobrador passou a
exercer exclusivamente essas funções até ao dia em que se
aposentou.
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Utentes recordam...

A revista SMTUC foi recolher testemunhos
de alguns utentes sobre o período em que
o Carro Eléctrico “galgava” as artérias da
cidade de Coimbra, como um dos meios de
transporte que garantia a mobilidade dos
seus habitantes.
Para o efeito viajámos simbolicamente no
“Pantufinhas”, por também ele ser um
carro movido a electricidade, contudo, com
características diferentes.
Durante essa viagem encontrámos pessoas que se recordam com saudade dos
Carros Eléctricos. Entrevistámos desde
passageiros que legitimamente viajavam
nos eléctricos e outros que “fraudulentamente” o faziam, os famosos “penduras”…
Fizemos duas perguntas:
1- Recorda-se do tempo em que os eléctricos circulavam em Coimbra?
2- Qual a característica do carro eléctrico
que mais apreciava?

Ester
R1: Lembro-me muito bem. Eu
habitava numa rua que já não
existe, a Rua dos Anjos, e nós, os
habitantes da Alta, utilizávamos
sempre o eléctrico.
O eléctrico era muito engraçado.
Era uma alegria ver os estudantes
que viajavam agarrados às portas
e os outros que vinham em cima
do tejadilho.
Era uma utilizadora assídua
desse meio de transporte e o
tempo em que eles circulavam na
cidade de Coimbra traz-me à
memória felicidade, pois recordo
o período da minha juventude.
R2: Olhe, era aqueles carros
eléctricos antigos, eram engraçados. Paravam em todo o lado e
eram engraçados, muito engraçados.
Acho que ainda há um modelo ali
no museu.

Violeta
R1: Sim, gostava muito, adorava
viajar neles. Pendurava-me neles
para ir para a lavandaria “Lucilia”,
que ficava na Avenida Sá da
Bandeira, onde eu há data trabalhava.
Eu na altura era pequenita e
pendurava-me neles.
Gostava muito de andar nos
eléctricos.
Quando
o
via
pendurava-me logo nele.
R2: Era ir pendurada nos eléctricos e abrir a porta.

Maria João
R1: Recordo-me muito bem e
tenho saudades. Era uma utilizadora regular desse meio de transporte. Traz-me à memória muitas
coisas boas.
Quando os eléctricos passavam
na Rua Ferreira Borges, o meu
fogão era eléctrico e ele então
funcionava como o eléctrico e eu
dizia: Olha, lá vai o eléctrico, fazia
um barulho doido!
Nós íamos de eléctrico com aqueles vidros abertos, tão fresquinhas. Tenho muitas saudades, às
vezes vou lá baixo à Rua da
Alegria e choro. O senhor que lá
está pergunta-me se eu quero
comprar um eléctrico?
R2: Apreciava a paisagem, apreciava muito ir de eléctrico, tanto
que eu vou ao Porto e meto-me
sempre no eléctrico porque tenho
saudades.
Gostava de ouvir a campainha do
eléctrico. Agora anda aí um carro
que toca tal e qual como o eléctrico.
revista
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Recursos Humanos
Um direito dois regimes...
O direito à segurança social dos trabalhadores da Administração Pública tem vindo a ser concretizado através do designado "regime de protecção social da função pública" (RPSFP), que engloba três
componentes distintas - um regime especial de segurança social, os subsistemas de saúde e a
acção social complementar.
A sua característica mais relevante reside no facto dos trabalhadores terem uma relação de trabalho e uma relação de segurança social estabelecidas com a mesma entidade - os serviços - que são
simultaneamente o "empregador" e a "entidade de segurança social".
A lei de protecção social, concebe e define pela primeira vez o regime de protecção social dos
trabalhadores que exercem funções públicas (RPSFP) de forma efectiva e integrada, distinguindo
entre as responsabilidades do âmbito laboral das relativas à protecção social e cumprindo, ainda, o
imperativo legal da realização da convergência do RPSFP com o regime geral de segurança social
(RGSS), prevista na Constituição da República Portuguesa e nas sucessivas leis de bases da segurança social.
No âmbito da nova lei, os benefícios sociais passam a ser atribuídos uniformemente a todos os
trabalhadores, relevando da respectiva relação de trabalho, a saber, os concedidos pela ADSE e
por outros subsistemas de saúde e a acção social complementar, nos termos previstos no artigo
114.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que estabeleceu os novos regimes de vinculação,
de carreiras e de remunerações.
A protecção social efectiva-se através da integração no RGSS ou no regime de protecção social
convergente (RPSC), consolidando-se ou completando-se o enquadramento no RGSS dos trabalhadores, que já nele se encontravam inscritos para todas ou parte das eventualidades, e
definindo-se para os demais trabalhadores o RPSC, de forma coerente e equilibrada, visando uma
protecção efectiva e integrada de todas as eventualidades, inequivocamente enquadrado no sistema de segurança social, com respeito pelos seus princípios, conceitos, objectivos e condições
gerais, bem como os específicos do seu sistema previdencial.
Porém, mantêm-se, por razões de aproveitamento de meios, o modelo de organização e gestão
existente, bem como o seu sistema de financiamento próprio, sem prejuízo, neste caso, da adopção
das regras e critérios estabelecidos na lei de bases da segurança social e legislação complementar,
nomeadamente quanto à determinação da taxa global das contribuições, não resultando, no entanto, qualquer aumento da taxa das quotizações aplicável aos trabalhadores.
Assim, os trabalhadores da Administração Pública admitidos depois de Janeiro de 2006 foram obrigatoriamente inscritos no regime geral de segurança social para protecção nas eventualidades de
invalidez, velhice e morte.
Nas restantes eventualidades – doença, maternidade, paternidade e adopção, desemprego e
acidentes de trabalho e doenças profissionais – ficaram protegidos através da legislação do
«regime de protecção social da função pública», até 31 de Dezembro de 2008.
A partir de 1 de Janeiro de 2009, transitaram para os novos vínculos de nomeação ou de contrato,
conforme a natureza das funções exercidas, mantendo-se integrados no regime geral de segurança
social, passando, a partir daquela data, a estar enquadrados neste regime para todas as eventualidades, por força da Lei n.º 4/2009, de 29 de Janeiro, que define a protecção social dos trabalhadores que exercem funções públicas.
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No que se refere à eventualidade acidentes de trabalho, ainda não inserida no sistema previdencial
de segurança social, continuam sujeitos ao Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro.
Por outro lado, relativamente aos trabalhadores, vinculados por nomeação ou por contrato de trabalho em funções públicas, enquadrados no regime de protecção social convergente, compete
aos serviços onde desempenham funções:
a) o pagamento da remuneração, nos termos do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, quando
ocorrem faltas por doença e enquanto não for regulamentada esta eventualidade, de acordo com o
previsto no artigo 29.º da Lei n.º 4/2009, de 29 de Janeiro;
b) o pagamento dos subsídios, previstos no Decreto-lei n.º 89/2009, de 9 de Abril, quando ocorre
qualquer das situações de ausência ao trabalho previstas no Código do Trabalho, aprovado pela Lei
n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, no âmbito da protecção da parentalidade, desde que referido
decreto-lei preveja a correspondente prestação social.
Relativamente aos trabalhadores, vinculados por nomeação ou por contrato de trabalho em funções
públicas, enquadrados no regime geral de segurança social, compete às instituições de segurança social da área da sua residência o pagamento dos subsídios correspondentes, a partir da data
em que o enquadramento naquele regime cubra todas as eventualidades.

Apresenta-se um exemplo da legislação aplicável, em situação de faltas por doença:
Trabalhador que falta por doença do ponto de vista laboral:
- se for trabalhador contratado, falta ao abrigo do artigo 185º, nº 2, alínea d), do Anexo
I do Regime de Contrato de trabalho em Funções Públicas (RCTFP), aprovado pela Lei
n.º 59/2008 de 11 de Setembro.
- se for trabalhador nomeado, falta ao abrigo dos artigos 29º e seguintes do DecretoLei n.º 100/99, de 31 de Março.

Em síntese, com a publicação da Lei n.º 60/2005, de 29 de Dezembro, iniciou-se a partir de 1 de
Janeiro de 2006, ainda que de forma parcial, o processo de convergência efectiva e ampla do
regime de protecção social dos trabalhadores que exercem funções públicas (RPSFP) com o
regime geral de segurança social (RGSS), tendo resultado os seguintes efeitos:
- todos os trabalhadores admitidos desde 1 de Janeiro de 2006 - já inscritos nas instituições da
segurança social para as eventualidades de invalidez, velhice e morte -, são inscritos naquelas instituições para as restantes eventualidades;
- os trabalhadores admitidos a partir da data de entrada em vigor da lei da protecção social são
inscritos no regime geral de segurança social para todas as eventualidades;
- o regime de protecção social convergente (RPSC) - cuja convergência com o regime geral agora
sofre um decisivo impulso - passa a ser um regime fechado a partir de 1 de Janeiro de 2006, situação que parcialmente ocorreu com a reforma dos regimes de aposentação e sobrevivência.
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gcrd
No dia 17 de Dezembro de 2010, teve lugar no salão
de convívio a Festa de Natal dos Trabalhadores dos
Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos
de Coimbra, organizada pelo Grupo Cultural Recreativo e Desportivo dos Trabalhadores destes Serviços (GCRD).
A Festa consistiu num jantar volante a que se juntou
uma sessão de animação cultural protagonizada
pelo conjunto musical “Duo Oásis”.
Os artistas que compõem o conjunto actuaram com
grande profissionalismo, enchendo de animação
todos os presentes, que dançaram ao som das suas
interpretações musicais da mais variada origem.
Desde música popular portuguesa, brasileira e
espanhola.
Nesta Festa contou-se, mais uma vez, com a
colaboração do nosso colega António Agostinho
Rêgo, desta vez com um trabalho artístico devidamente programado e ensaiado, o qual interpretou
músicas espanholas e brasileiras.
De destacar o Sorteio do Cabaz de Natal do GCRD,
que foi atribuído ao colega Nuno Góis, que certamente saboreou na Quadra Festiva que se viveu, as
verdadeiras iguarias que compunham o Cabaz.
Concerteza terá ficado na memória de todos os
participantes, esta excelente noite de convívio.
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Transportes Públicos do Mundo
Aposentação

Autocarro Solaris - Estrasburgo, França

oiares,
ntos P
a
S
io
n
967 nos
o Antó
m 01/08/1
e
e
Vladimir
d
a
imid
v
ua acti
os de Co
iniciou a s os Municipalizad
ara
p
te
n
rme
rviç
então Se Transitou posterio Transpor).
de
bra (SMC Municipalizados
anUC), aqu
os
T
iç
M
rv
e
(S
S
ra
s
b
o
de
im
o
o
ir
C
e
e
n
os d
e Ja
tes Urban dos SMC em 1 d
ão
do da cis
a
11 com
.
5
8
01/04/20
9
1
e
ra
d
e
s
p
e
O
d
do
tente
Aposenta fissional de Assis
o
ir
e
lh
a
rr
e
ro
S
p
categoria ercer funções de
ex
a
l
a
n
io
c
.
Mecânico

Troleicarro Iveco Irisbus - Castellon, Espanha
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