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Foi com enorme surpresa e imenso orgulho que 
recebi o convite para ser “transportado” para os 
SMTUC a fim de integrar a Divisão de Serviços Com-
erciais.

É um novo desafio que abraço com responsabili-
dade e entusiasmo, porque considero aliciante o 
projecto de operacionalizar e dinamizar esta divisão 
que está a dar os seus primeiros passos. 

Temos como objectivo fundamental promover uma 
imagem moderna, dinâmica, sólida e inovadora dos 
SMTUC junto das diversas entidades envolvidas, 
bem como, a satisfação do cliente através da con-
tinuidade da prestação de um serviço de excelência 
e de qualidade consubstanciada no aumento da 
eficiência e da sustentabilidade.

Para tal é imprescindível, uma atitude positiva e 
mobilizadora, por parte de cada um de nós, que nos 
incuta a indispensável motivação. A motivação é o 
“gasóleo” que permite avançar e transpor barreiras, 
trilhar caminhos insondáveis e conquistar sonhos. 

No contexto hodierno de forte crise e austeridade, e 
de exigência de grandes sacrifícios, temos que estar 
cada vez mais unidos e solidários, confiando que as 
adversidades irão ser vencidas e que todo este 
esforço e empenhamento darão os seus frutos em 
tempo oportuno.

É nosso dever deixar uma palavra de agradecimento 
e apreço ao Dr. Miguel Ribeiro pela dedicação, 
empenho e profissionalismo demonstrado ao longo 
de todas as edições da Revista SMTUC enquanto 
seu coordenador, criativa e elegantemente coadju-
vado pelos colaboradores das Oficinas Gráficas.

Temos a consciência que será difícil fazer melhor, 
mas queremos continuar a prestigiar o excelente 
trabalho até aqui efectuado, pelo que contamos com 
todas as sugestões e propostas, quer de colabora-
dores quer de utentes, no intuito de enriquecer este 
importante espaço/veículo de comunicação. Comu-
nicar é mais que informar, é partilhar, é envolver, é 
atrair. E neste processo todos os actores têm o seu 
valor e devem agir de forma pró-activa.

Resta-nos, ainda, enaltecer o valioso papel dos 
SMTUC no contexto da mobilidade no município de 
Coimbra, a qual constitui, não só um factor de 
progresso e de crescimento económico, mas princi-
palmente de coesão social.
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No âmbito da sua participação no projecto Europeu CIVITAS MODERN, Coimbra acolheu uma acção de formação 
europeia, organizada por este projecto e pela VANGUARD (responsável pela disseminação do programa CIVITAS 
Plus), nos dias 22 e 23 de Março de 2012, subordinada ao tema da Inclusão Social e Mobilidade Urbana e que teve 
lugar no Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra.
A acção de formação em questão procurou discutir e apresentar algumas das melhores práticas europeias na 
promoção da inclusão social na mobilidade urbana, com recurso a estudos de caso inspiradores e abordagens inovado-
ras, tendo como objectivo o desenvolvimento de soluções de transportes sustentáveis na área da inclusão social.

Este evento, que contou com a presença de mais de 50 especialistas europeus nesta matéria e que teve como modera-
dor dos trabalhos, o especialista em transportes Robert Stüssi, procurou, nos dois dias de trabalho, possibilitar aos 
participantes uma nova e/ou diferente perspectiva na forma de lidar com as barreiras da exclusão social, debruçando-
se sobre aspectos como a disponibilidade, acessibilidade e aceitação dos serviços de mobilidade. Por conseguinte, 
este evento incluiu um leque alargado de abordagens teóricas, instrumentos práticos e exercícios projectados, de modo 
a fornecer aos profissionais dos transportes urbanos presentes, novas ideias e soluções passíveis de virem a ser 
aplicadas localmente.

No primeiro dia de trabalho foram abordadas as fundamentações teóricas sobre a inclusão social, combate aos factores 
de exclusão e as necessidades específicas dos possíveis grupo-alvo, bem como a apresentação de casos de estudo 
inspiradores por toda a Europa, nomeadamente os projectos trazidos pelo ISEMOA e AENEAS. Foram também apre-
sentadas medidas relacionadas com a inclusão social, levadas a cabo pelos consórcios CIVITAS ELAN e RENAIS-
SANCE CIVITAS, mais concretamente os exemplos/experiências de Perugia, Zagreb, Ljubljana e Brno.

No que concerne ao segundo dia, os participantes da acção de formação centraram os seus trabalhos nas metodolo-
gias e critérios de avaliação de medidas de inclusão social e participaram, igualmente, num exercício de grupo sobre 
desafios locais, onde cada grupo tinha como desafio a elaboração de um plano para implementar uma medida de 
inclusão social, num determinado local.

Para finalizar os trabalhos, os participantes foram convidados a experimentar algumas boas práticas de inclusão social 
nos transportes públicos em Coimbra, efectuando, para tal, uma viagem na Linha Azul, com percurso pelo Centro 
Histórico da cidade com recurso a mini autocarros eléctricos, devidamente equipados e adaptados a passageiros com 
deficiência e mobilidade reduzida. Ao longo da viagem, foi demonstrada a vertente social do projecto, dado que se trata 
de um serviço gratuito para residentes do centro histórico, constituído predominantemente por cidadãos idosos e social-
mente marginalizados, com acesso ao Passe Social Centro Histórico. De igual modo, foram fornecidos os números de 
passageiros transportados no ano de 2010 (71126), dos quais, cerca de 68% (46940) possuíam o Passe Social Centro 
Histórico sendo os restantes 32% (24186) constituídos, substancialmente, por utentes utilizadores dos restantes 
passes municipais de transporte público. Por último, foram também disponibilizados os quilómetros percorridos no 
âmbito deste serviço, para o ano de 2010, o que numa distância percorrida por viagem de 2,4km, corresponde a um 
valor total de 11162 km anuais.

Acção de Formação Europeia
em inclusão social e mobilidade urbana
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A implementação total do novo 
sistema de bilhética dos Serviços 
Municipalizados dos Transportes 
Urbanos de Coimbra (SMTUC) foi 
operada no passado dia 01 de 
Fevereiro de 2012. A instalação do 
respectivo sistema em 150 auto-
carros começou no início de 2011, 
mas o seu lançamento em fase 
experimental deu-se durante a 
Semana Europeia da Mobilidade 
em Setembro. Neste período de 
testes foram instaladas as conso-
las dos motoristas para a venda 
de títulos no interior dos autocar-
ros ficando o sistema operacional 
no final do mês de Dezembro de 
2011.

Depois do sucesso inicial dos 
ensaios, o novo sistema avançou 
com a introdução para o público 
dos títulos sem-contacto Viagem 
conVIDA no dia 01 de Janeiro de 
2012. Estes títulos, em suporte de 
papel, podem ser recarregados 
durante um período de um ano. 
Por sua vez, no dia 01 de Fever-
eiro de 2012 foi lançado o smart-
card Coimbra conVIDA, o cartão 
de longa duração que suporta os 
diversos passes e títulos dos 
SMTUC, bem como outros produ-
tos e serviços de mobilidade.

Durante o mês de Dezembro de 
2011, os SMTUC lançaram uma 
campanha de informação munici-
pal com o intuito de promover o 
novo sistema e informar os 
cidadãos sobre o seu funciona-
mento. Especialmente relevante 
foi o envio de mais de 84 mil 
cartas (Infomail) para as residên-
cias do município de Coimbra 
explicando as vantagens do novo 
sistema e oferecendo um cartão 
Viagem conVIDA a quem apresen-
tasse o folheto numa das Lojas 
SMTUC no decurso do mês de 
Janeiro.
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Presentemente, o novo sistema de bilhética 
integra todos os tarifários dos SMTUC, incluindo 
o serviço de park & ride de Coimbra. Tirando 
partido das novas tecnologias, agora é possível 
criar títulos que permitem efectuar várias viagens 
em diferentes linhas durante um período de uma 
hora (em alternativa ao sistema de viagem única 
anteriormente existente). De momento, este tipo 
de título já se aplica ao sistema de park & ride. 
Contrariamente ao antigo sistema, os utentes 
podem também agora escolher o número de 
viagens que querem carregar nos seus títulos 
pré-comprados. No futuro prevê-se a integração 
de novos serviços de mobilidade no novo 
sistema de bilhética como, por exemplo, sistema 
de car-sharing e bike-sharing, ou outros opera-
dores de transporte público.

Prevê-se igualmente que o cartão electrónico 
Coimbra conVIDA possa vir a ser carregado nos 
terminais de multibanco. Encontra-se ainda em 
desenvolvimento um sistema de pagamento 
on-line no qual os utentes podem pagar os seus 
títulos através da internet e subsequentemente 
carregá-los nos validadores nos autocarros (ou 
em casa, caso tenham um aparelho de carrega-
mento para o efeito). Está também em análise o 
desenvolvimento de um sistema para apoiar a 
tecnologia NFC que permite utilizar o telemóvel 
como título de transporte.

O novo sistema de bilhética permitirá maior con-
veniência e qualidade no acesso aos transportes 
públicos (designadamente permitindo trans-
acções mais rápidas e seguras entre os bilhetes 
/ cartões electrónicos e os validadores) e melho-
rará a recolha de dados e informações sobre a 
utilização dos títulos de transporte, o que irá 
permitir adequar melhor a oferta à procura, 
cooperando para uma maior atractividade do 
transporte público.

É assim expectável que o novo sistema de bilhé-
tica contribua favoravelmente para a alteração da 
repartição modal da cidade de Coimbra e para 
atingir o objectivo fixado para Coimbra no âmbito 
da sua participação no projecto Europeu CIVI-
TAS MODERN – i.e., aumentar o número de pas-
sageiros dos SMTUC em 2% nos próximos dois 
anos.

O novo sistema assenta na tecnolo-
gia sem contacto, denominada 
Calypso, que é considerada um 
expoente na área da bilhética e tem 
inúmeros benefícios para os vários 
stakeholders envolvidos, designa-
damente para os cidadãos de Coim-
bra. Os principais benefícios do 
novo sistema são:

• Maior fiabilidade;

• Maior integração;

• Maior interoperabilidade;

• Maior intermodalidade.
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No âmbito da sua participação no Projecto Europeu CIVITAS MODERN, os Transportes 
Urbanos de Coimbra (SMTUC), em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra (CMC) e 
o Instituto Português de Oncologia de Coimbra, Francisco Gentil EPE (IPOCFG), implemen-
taram o primeiro plano de mobilidade (Travel Plan) do pacote SanusMobilis.

O respectivo plano foi iniciado com a celebração de um protocolo entre os SMTUC e 
IPOCFG no início de 2011. O plano insere-se num pacote composto por três planos, desig-
nados SanusMobilis, que englobam o cluster da saúde de Coimbra – i.e., IPOCFG, Hospital 
Pediátrico e Hospitais da Universidade de Coimbra. Estes três equipamentos de saúde, 
localizados na área norte da cidade de Coimbra, têm mais de 6000 funcionários no seu con-
junto e geram mais de 20000 viagens de automóvel por dia. O objectivo dos planos, visa 
contribuir para uma redução do número de deslocações individuais em automóvel e 
aumento do uso dos transportes públicos, bem como de outros meios de deslocação sus-
tentáveis.

Neste âmbito, o IPOCFG aderiu à iniciativa e consagrou-se como a primeira entidade nacio-
nal a dispor formalmente de um plano de deslocações, assumindo-se como uma ferramenta 
de gestão da mobilidade, destinada a racionalizar o uso do automóvel nas deslocações quo-
tidianas. O seu objectivo consiste na apresentação de um amplo leque de medidas e iniciati-
vas que providenciam alternativas práticas e exequíveis à utilização do automóvel particular, 
nas deslocações pendulares dos colaboradores do IPOCFG. Num futuro próximo, prevê-se 
o desenvolvimento de um plano de deslocações centrado nos utentes da unidade hospitalar, 
assim como no que respeita à sua logística. 

O plano tem por escopo a redução do impacto das deslocações individuais em automóvel 
particular dos colaboradores do IPOCFG, assim como melhorar a acessibilidade de todos os 
utilizadores à instituição. Mais concretamente, o plano procura contribuir para uma alteração 
da repartição modal da instituição, designadamente, por via da redução da taxa de condu-
tores de automóvel particular, dos actuais 63% para 59% em 2015.

As primeiras medidas e acções do plano foram iniciadas na Semana Europeia da Mobili-
dade, destacando-se a celebração de um protocolo de desconto de 25% no serviço Park & 
Ride, a implementação de painéis de informação ao público em tempo real no interior do 
hospital, o desenvolvimento e colocação de mapas da rede de transportes públicos dedica-
dos ao IPOCFG (com matrizes de deslocações) e, por último, campanhas de promoção de 
mobilidade sustentável. O lançamento destas medidas, antes da entrega formal do plano, 
comprovou o compromisso efectivo dos SMTUC e CMC na implementação de uma política 
de mobilidade sustentável na cidade. Aliás, contrariamente à lógica dominante, o plano 
prevê o compromisso das três entidades na implementação do plano até 2015.
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Entre as medidas planeadas até ao final do plano, atribui-se especial enfoque nas designa-
das medidas suaves. Destas, destacam-se:

• Oferta de serviços de informação sobre deslocações personalizadas aos colabora-
dores;
• Desenvolvimento de programa de car pooling para colaboradores;
• Continuação das campanhas de promoção de transportes públicos e outros meios 
alternativos de mobilidade sustentável;
• Introdução de novos serviços de informação sobre transportes públicos assentes nas 
Tecnologias de Informação e Comunicação;
• Melhoria dos acessos pedonais ao Hospital;
• Implementação de sistema de atendimento aos utentes com marcação de consultas 
em horários diferenciados;
• Políticas de gestão do parque de estacionamento.

A implementação efectiva do plano será coordenada no hospital pelo Gestor da Mobilidade do 
IPOCFG, que contará com o envolvimento e a participação activa dos SMTUC e da CMC através 
da sua participação na Comissão Permanente do Plano que agregue o Gestor da Mobilidade do 
hospital, o responsável pela gestão da mobilidade dos SMTUC e um representante da Divisão de 
Mobilidade da Câmara Municipal de Coimbra.
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António Duarte Arnaut nasceu na freguesia de 
Cumieira, Penela, em 1936. Advogado, político e 
escritor, participou nos movimentos oposicionistas 
contra a ditadura. Integrou a Acção Socialista 
Portuguesa, foi candidato a deputado da CDE de 
Coimbra e é um dos fundadores do Partido Socialista 
(1973), de que foi dirigente até se afastar da política 
activa (1983). Foi presidente da Comissão Administrati-
va da Câmara Municipal de Penela, deputado à 
Assembleia Constituinte, deputado e vice-presidente 
da Assembleia da República e ministro dos Assuntos 
Sociais do 2.º Governo Constitucional. É autor da lei 
que criou o Serviço Nacional de Saúde. Foi membro do 
Conselho Superior da Magistratura, presidente da Liga 
Portuguesa dos Direitos do Homem e do Conselho 
Distrital de Coimbra da Ordem dos Advogados. É 
fundador e presidente da Associação Portuguesa de 
Escritores-Juristas. Foi grão-mestre do Grande Oriente 
Lusitano no triénico de 2002-2005. Em 2004 assinalou 
o cinquentenário da sua vida literária com a publicação 
de Recolha Poética (1954-2004). Como escritor tem 
cerca de 30 títulos publicados em poesia, ficção e 
ensaio. Entre outras distinções recebeu a Ordem da 
Liberdade (Grande Oficial) e foi agraciado com a 
medalha de ouro da cidade de Coimbra.

Como vê o estado actual da saúde em Portugal e como perspec-
tiva o futuro do Serviço Nacional de Saúde (SNS)?

Vejo com muita preocupação o estado geral do país, da democracia e 
do SNS. Preocupo-me em primeiro lugar com Portugal. Preocupar-
me com Portugal é preocupar-me com a situação dos portugueses: 
dois milhões de pobres, dois milhões em risco de pobreza, um milhão 
e duzentos mil desempregados, etc. Uma dívida que põe em causa a 
nossa soberania através de juros usurários e que temos de pagar, 
mas que temos de renegociar; a corrupção que para aí anda à solta e 
que fica impune. Tudo isso me preocupa. A degradação do regime, o 
descrédito das instituições. Mas, em particular preocupa-me o SNS, 
porque a sua subsistência segundo o modelo constitucional e com a 
qualidade e a universalidade que são requisitos de um verdadeiro 
SNS estão em perigo. Acredito que o Ministro da Saúde irá tomar 
medidas para o tornar sustentável. Agora importa saber quais são as 
medidas. Se são o encerramento de várias unidades que são neces-
sárias, essas medidas são perniciosas. Digo que ele deve estar 
atento a um problema grave do país: que é o direito à saúde dos 
portugueses, porque se já cortaram nas reformas e se agora retiram 
a saúde, eu receio bem que possa haver uma convulsão social. Bom, 
mas a ideia que eu tenho é que ele é uma pessoa sensível e que deve 
estar com certeza muito focado e empenhado nesta matéria funda-
mental. Nós temos dificuldades orçamentais graves, mas tenho a 
certeza de que se houver realmente um ataque ao SNS, não é tanto 
por falta de dinheiro é mais pela pressão dos lobbies do sector priva-
do empresarial, dos grandes grupos económicos que estão a fazer 
toda a pressão para reduzir o SNS à sua expressão mais simples 
para tratar apenas os pobres, quanto aos outros, a classe média/alta, 
para recorrerem aos seguros e depois ao sector privado. Por exem-
plo, aqui em Coimbra, temos dois grandes hospitais centrais ou 
polivalentes que agora se fundiram, mas que funcionam separada-
mente. Em geral há mais de duas mil camas com todas as valências 
e parece que estão para abrir aqui em Coimbra 4 unidades privadas. 
Acha que há clientela para essas unidades privadas? Não há. Só há 
clientela se fecharem algumas valências nos serviços públicos. Ora 
bem, é esta pressão que está a fazer com que se tomem algumas 
medidas restritivas ou lesivas do SNS. E aí calma. Se chegarmos a 
este limite a malta – a malta é uma expressão académica – mas o 
povo sairá à rua.

Que significado teve para si 
ser agraciado com a medalha 
da cidade de Coimbra?

Eu sou uma pessoa afectiva, 
comovo-me com os gestos 
generosos e indigno-me com as 
malfeitorias da vida e, portanto, 
fiquei muito sensibilizado e agra-
decido à cidade de Coimbra. 
Felizmente tenho tido muitas 
manifestações de apreço. No 
passado sábado, dia 21 de Abril, 
uns amigos meus organizaram 
um almoço de confraternização, 
o que me dá também muita 
alegria por saber que as pesso-
as acham que fiz alguma coisa 
de útil para a comunidade e eu 
tenho consciência que sim. Fiz o 
que pude. Como diz o povo 
“quem faz o que pode faz o que 
deve”. Mas antes disso, precisa-
mente na véspera do almoço 
que referi, eu ainda vou ter outro 
galardão, vou receber um diplo-
ma e tornar-me membro honorá-
rio da Fundação Portuguesa do 
Pulmão.

Considera-se mais advogado, mais político, mais escritor, mais poeta, qual 
a actividade que o realiza mais, se podemos colocar assim a questão?

Cada um de nós é muita coisa em conjunto. Como dizia Ortega Y Gasset: “nós 
somos nós e as nossas circunstâncias”. A primeira coisa que eu fui na vida foi 
escritor porque publiquei o meu primeiro livro com 17/18 anos. Ele saiu em 1954, 
ainda eu não tinha vindo para a Faculdade de Direito, mas aqueles poemas 
foram escritos com 15, 16 e 17 anos. E depois fui sempre escrevendo. Nunca 
mais parei. Tive um tempo sem publicar porque a vida não permitiu. Fui para a 
guerra colonial, etc. Tive que ganhar a vida ali no duro mas fui sempre escreven-
do. Tenho cerca de 30 títulos. Portanto, sou escritor. Dentro da escrita sou poeta, 
embora tenha contos e romance e estudos e ensaio mas mesmo na vida sou 
poeta. O SNS é um poema. Nas circunstâncias em que isso ocorreu, só um 
poeta podia aproveitar aquela frincha para poder passar essa mensagem de 
esperança que é o SNS, que o povo não tinha. Morria por falta de assistência 
médica, nomeadamente, os que não tinham dinheiro para o pagar. Bom, eu sou 
advogado. Já não exerço mas sou advogado. Portanto, a minha personalidade 
é única, mas ela desdobra-se nalgumas facetas, sobretudo nestas três: o escri-
tor, o advogado e o político. O político é uma actividade nobre. Não confundir. O 
político que se assume moralmente e solidariamente empenhado na construção 
de uma sociedade melhor não tem nada a ver com alguns políticos activos.
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É a mesma coisa entre um charlatão e um médico. O 
charlatão também pode curar mas não tem nada a ver. 
Eu sou político naquele sentido aristotélico, em que 
Aristóteles falava na “Política” “como a arte de gover-
nar e realizar o bem comum”. Portanto, político no 
sentido de estar empenhado activamente na transfor-
mação do mundo, na resolução das injustiças, na 
construção de uma sociedade mais livre, justa e iguali-
tária. E isso advém da minha formação cristã, da 
minha formação cívica e da minha formação maçóni-
ca. A maçonaria é uma filosofia de vida que tem por 
lema: liberdade, igualdade, fraternidade. Portanto, eu 
sou tudo isso. Se eu tivesse que escolher, o que é que 
eu queria ser? Eu só queria ser escritor. Acima de tudo 
queria ser escritor porque na escrita também sou 
advogado e na escrita também sou político porque sou 
um escritor empenhado e comprometido. Sou um 
escritor comprometido com o meu tempo, com a 
minha pátria e com o meu povo.

É frequentador dos Transportes Urbanos de Coim-
bra?

Sim, sou utente pré-histórico. Eu sou utente dos 
Transportes Urbanos de Coimbra desde 1954, ano em 
que vim estudar para a Faculdade de Direito e tornei-
me, como todos os estudantes, utente diário, reinci-
dente e contumaz dos Transportes Urbanos porque no 
meu tempo só havia dois ou três estudantes que 
tinham automóvel. Continuei a servir-me dos SMTUC. 
Houve um tempo que eu andava muito de carro, 
enquanto advogado. Mas depois que me tornei mais 
caseiro no sentido de estar mais por Coimbra e, sobre-
tudo, quando deixei de advogar – vai para dez anos – 
então tornei-me realmente cliente habitual e contumaz 
dos SMTUC, como posso provar por este documento 
autêntico que aqui tenho, que é o meu passe. 
Mas porquê sou utente dos SMTUC? Primeiro, porque 
é muito mais cómodo usar os serviços municipaliza-
dos. Passam à minha porta várias linhas, mas há três 
que me servem directamente para vir para o meu 
escritório: a 6, a 14 ou 14T e a 31 que é a que eu mais 
utilizo, sobretudo no regresso a casa. A propósito da 
linha 31 há uma história engraçada que queria contar: 
a 31 já chegou a parar, aqui há meia dúzia de anos, 
quase em frente ao meu escritório, que é aqui ao lado 
(Rua Dr. Manuel Rodrigues) e portanto, a carreira 
terminava e começava entre a Cruz de Morouços e o 
Arnado. Agora, começa e acaba junto à Auto Industrial 
que tem lá uma paragem e espaço para o autocarro 
estacionar. Quando resolveram mudar a paragem, isto 
é curioso, o Sr. Manuel de Oliveira teve a grande corte-
sia de me telefonar, não era a pedir autorização, mas 
sim a dar-me uma explicação sobre a mudança do 
local da paragem. Portanto, ele teve essa gentileza 
porque sabia que eu era cliente assíduo da linha 31.

Que avaliação pessoal faz sobre a qualidade dos 
serviços prestados pelos SMTUC?

Nota francamente positiva, mas com margem para 
melhorar. Há alguns autocarros que precisam 
realmente de intervenção na medida em que denun-
ciam o peso da idade. Os estofos já estão estragados. 

Isso pode ser melhorado. Há alguns motoristas, enfim em 
número reduzido, são uma excepção, diga-se, que não têm o 
perfil adequado para o serviço que prestam. Devem ser efec-
tivamente sensibilizados para a importância de uma cordiali-
dade mais elevada e, principalmente, para a prestação de 
um serviço público de excelência. 
Uma coisa interessantíssima era a Ecovia. Eu andei algumas 
vezes nesses veículos mas as pessoas não estavam prepa-
radas, não estavam sensibilizadas para a vantagem que 
tinham em usar esse serviço. São os complexos de chegar 
ao emprego de autocarro, porque se calhar se sentiam 
diminuídos.
O Pantufinhas é um serviço formidável, é bonito vê-lo a 
passar pelas ruelas históricas do centro da cidade.
 
Que medidas podiam promover a utilização dos Trans-
portes Urbanos de Coimbra?

Eu tenho a impressão que as coisas irão evoluir de forma 
natural, mas é preciso talvez alguma pedagogia para as 
pessoas compreenderem que têm toda a vantagem em 
utilizar os transportes públicos pelas razões que já referi: 
comodidade e economia (pessoal e nacional). Mas também 
é preciso que em contrapartida melhorem os autocarros ou 
pelo menos alguns. A qualidade média da frota é razoável 
mas há alguns autocarros que já podiam ser retirados, 
embora reconheça perfeitamente que existem dificuldades 
financeiras. Mas talvez se melhorar a qualidade e o conforto 
dos autocarros, subir um pouco mais o nível na cordialidade 
dos motoristas no tratamento com o utente, estou convicto 
que o cidadão passe a utilizar mais o transporte público.

Tem alguma história curiosa sobre os SMTUC?

Aqui há uns anos estava no meu escritório a conversar com 
um colega meu, de Viseu, que tinha vindo cá para falar 
comigo e estávamos a conversar antes da hora do almoço e 
a determinada altura (o carro sai às 12:30h,da linha 31 e 
chego a casa por volta das 13:15h ou 13:20h, portanto, é boa 
hora para almoçar) estava a olhar para o relógio, já estáva-
mos há uma hora a conversar, eu aguentei a conversa mas 
quando chegou aí às 12:25h disse-lhe: “Oh, colega 
desculpe-me mas eu tenho que me ir embora porque tenho 
ali o carro à minha espera, tenho que ir embora”. E ele ficou 
meio estranho, viemos descendo a escada, parámos à porta. 
Eu disse-lhe: “Desculpe lá mas tenho que ir embora porque 
tenho o carro à espera” e ele disse assim muito admirado: “O 
colega tem motorista privativo?”. O que eu respondi: “Privati-
vo não. Tenho motorista sim, aquele que está ali – apontei 
para o autocarro – e leva mais 80 pessoas” (risos), é uma 
história engraçada que já tenho contado em diversas ocasi-
ões.
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A Segurança e Higiene no Trabalho (S.H.T.) são actividades que estão decididamente relacionadas 
com o objectivo de garantir condições de trabalho capazes de manter um elevado nível de saúde dos 
trabalhadores de uma organização.

Para além disso, as condições de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho constituem a base de qualquer 
programa de prevenção de riscos profissionais e contribuem, quer para o aumento da 
competitividade/produtividade quer para a diminuição da sinistralidade, visando a promoção da saúde dos 
trabalhadores.
Neste sentido e na tentativa de dar cumprimento a um conjunto de exigências legais no âmbito da Segurança 
e Higiene no Trabalho, têm vindo a ser desenvolvidas diversas actividades, com o objectivo de melhorar as 
condições existentes nos SMTUC e prevenir riscos profissionais, acidentes de trabalho e doenças profission-
ais.
Assim, foi elaborada e desenvolvida toda a estrutura do Plano de Prevenção e Emergência Interno com 
adaptação das Plantas de Emergência existentes, recolocação de extintores portáteis, implementação de 
alguma sinalização de emergência e estudo das medidas a implementar em caso de emergência nos espa-
ços internos e externos, assim como a colocação de caixas de primeiros socorros nas lojas.
Importa também referir que, desde o ano de 2011, têm vindo a ser promovidas diversas Acções de Formação 
no domínio da S.H.T., em colaboração com a Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, em Primei-
ros Socorros e Suporte Básico de Vida e Utilização e Manuseamento de Extintores. Foram ainda ministradas 
acções de formação/sensibilização a Assistentes Operacionais (na Formação Inicial para Agentes Únicos) 
sobre Prevenção e Controlo de Alcoolémia.
É, também, competência do S.H.T. a análise e acompanhamento de todas as situações de 
Acidente/Incidente em Serviço, investigando as causas e descrevendo as consequências, com o objectivo 
de propor a sua qualificação.

Por último, é de referir que na sequência de análises e inspecções aos diferentes locais de trabalho, nome-
adamente nas oficinas de manutenção e reparação, foram implementadas com a colaboração da DSE, algu-
mas medidas de carácter prioritário, tais como:
- Avaliação dos níveis de iluminação na zona da pintura automóvel, tornos mecânicos e serralharia, tendo 
sido alteradas todas as luminárias da pintura, permitindo melhorar significativamente a iluminação existente, 
diminuindo o consumo energético;
- Melhoramento faseado das condições de trabalho nas fossas de visita, pela pintura do interior de algumas 
fossas e de todas as áreas limitadoras da zona envolvente às mesmas e colocação de luminárias estanques 
e adequadas ao trabalho desenvolvido;
- Alterações na zona de trabalho do estofador, com implementação de sistema de ventilação e 
extracção/insuflação de ar e organização do espaço;
- Implementação de algumas protecções colectivas nas máquinas e equipamentos de maior porte nas 
oficinas (serralharia e tornos mecânicos), que não existiam ou estavam danificadas;
- Encapsulamento dos quadros eléctricos e implementação de sinalização;
- Implementação de sinalização de segurança, nomeadamente de obrigatoriedade de utilização de equipa-
mentos de protecção individual e informação sobre os riscos sobre os quais os trabalhadores ficam protegi-
dos na utilização de cada EPI, assim como a elaboração de modelo próprio para registo da entrega de cada 
equipamento;
- Organização de todas as fichas de dados de segurança dos produtos químicos perigosos e das substâncias 
químicas utilizadas nos diversos postos de trabalho.
Nas actividades de Segurança e Higiene no Trabalho insere-se ainda a realização regular de testes de 
prevenção e controlo de alcoolémia, por sorteio aleatório, a todos os trabalhadores dos SMTUC e por acções 
no exterior aos Assistentes Operacionais (Agentes Únicos), sendo que no ano de 2011 foram realizados 
2109 testes, tendo apenas se verificado uma taxa de testes positivos de 0,19%.
Neste âmbito, e em colaboração com o Gabinete Jurídico, está a ser estudada uma nova proposta de Regu-
lamento Interno de Prevenção e Controlo de Alcoolemia, de modo a permitir a actualização do documento 
existente.
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No que diz respeito ao Serviço Social dos 
SMTUC, a sua implementação teve como 
intuito prestar um auxílio psicossocial a todos os 
trabalhadores, de forma a sentirem-se bem 
psicologicamente para executarem da melhor 
forma as suas funções. Isto porque há uma 
verdadeira consciência organizacional, de que 
todos somos Seres Humanos (com sentimentos 
e emoções) e não máquinas, existindo em cada 
um de nós e para além da vida profissional, a 
vida pessoal, familiar e social.
Todos os trabalhadores podem assim contar 
com o acompanhamento da Técnica de Serviço 
Social, que realiza o apoio individual (com sigilo 
profissional) na resolução dos problemas, 
conduzindo-os para decisões responsáveis, 
aumentando a sua auto-estima e promovendo o 
seu desenvolvimento e participação activa na 
sociedade, empresa e família.

Para além destas actividades, o Serviço 
Social em conjunto com o Serviço de 
Higiene, e Segurança no Trabalho, 
realiza ainda:
- Folhetos Informativos com temáticas 
Sociais, de Higiene, Segurança e Saúde 
no Trabalho de forma a transmitir conhe-
cimentos e alertando os trabalhadores 
para informações importantes no 
desempenho das suas funções;
- Realiza, desde o ano de 2006, “Cam-
panhas de Natal”, para recolha de dona-
tivos (Roupas, Brinquedos e Géneros 
Alimentares) para entrega em IPSS`s, 
das quais se podem destacar a Institu-
ição Esperança Viva, o Ninho dos 
Pequenitos, a Associação de Defesa e 
Apoio da Vida - ADAV, as Criaditas dos 
Pobres e a Comunidade S. Francisco de 
Assis (conseguindo assim abranger 
todas as faixas etárias);
- Promoção de acções de sensibilização 
com temáticas de cariz social, como por 
exemplo a acção desenvolvida pela 
DECO – “GERIR € POUPAR”.
Em suma, estes Serviços pretendem continuar a desenvolver as suas actividades, tendo sempre presente uma melho-
ria contínua, no acompanhamento dos trabalhadores e familiares, promovendo a implementação de medidas que 
permitam melhorar as condições de trabalho e o bem-estar psicossocial de todos, bem como prevenir acidentes de 
trabalho e doenças profissionais.

Consigo, comprometemo-nos a encontrar SOLUÇÕES!

O atendimento poderá traduzir-se num acompanhamento psicológico ao trabalhador, na mobilização de recursos 
internos/externos e/ou na realização de encaminhamento/articulação com Instituições da Rede Social. 
Neste contexto, no ano de 2011 foram realizados 172 Atendimentos de Serviço Social, existindo maior expressão nas 
seguintes tipologias:

- Consultas/Apoio Psicológico a Trabalhadores/Familiares (78);
- Contactos Telefónicos – Trabalhadores/Familiares com Acompanhamento Social (42);
- Encaminhamento de situações sociais /Contactos/Reuniões com Técnicos de Serviço Social/Profissionais de Saúde 
(22);
- Preenchimento da Ficha de Informação Social dos Trabalhadores (8);
- Realização de Visitas Domiciliárias aos Trabalhadores (6).
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A alergia ou reacção de hipersensibilidade é uma resposta imunológica exagerada que se desen-
cadeia após contacto ou exposição a um determinado antígeno (substância estranha ao nosso 
organismo) e que ocorre em indivíduos geneticamente susceptíveis e previamente sensibiliza-
dos.

Com a chegada da Primavera inicia-se a manifestação de alguns sintomas característicos das 
chamadas alergias sazonais, muitas das vezes conhecida como alergias a pólenes ou febre dos 
fenos.

Porque é que se verifica um aumento de casos de reacções alérgicas na Primavera?

A existência de pólenes no ar atmosférico ocorre durante todo o ano, contudo, é na Primavera 
que as concentrações são mais elevadas uma vez que é nesta estação do ano que a polinização 
se verifica em maior escala, atingindo o seu pico no mês de Maio e no mês de Junho.

A principal causa de alergias a pólenes em Portugal, de acordo com a literatura, consiste nas 
gramíneas (fenos) assim como reacções à erva parietária (alfavaca de cobra). Em relação aos 
pólenes das árvores responsáveis pelas reacções alérgicas, as Oliveiras são registadas como a 
principal fonte, em que o período de polinização também se regista na Primavera.

Contudo, e porque a quantidade de pólenes existentes no ar está directamente dependente da 
época de polinização, podem ocorrer variações na época polínica principal, uma vez que as 
variações climáticas podem ser responsáveis por períodos atípicos de maior calor, sendo este o 
meio ideal à polinização, assim como, a ocorrência de precipitação no período antecedente à
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polinização, que propicia elevadas concentrações de pólenes, que serão espalhados com a chega-
da dos dias ventosos e dos dias quentes. Ao contrário do que se pensa, um ano seco pode favore-
cer a não libertação polínica intensa, em particular das gramíneas, que são plantas sensíveis à falta 
de água.

Podemos então concluir que os sintomas de reacções alérgicas se manifestam nas épocas em que 
se verifica uma maior concentração de pólenes, em especial no exterior e em tempo quente, seco 
e ventoso.

Perfil do doente alérgico:

As manifestações alérgicas mais frequentes são as relacionadas com o sistema respiratório, tais 
como a asma e rinite (inflamação alérgica da mucosa do nariz); com os olhos (conjuntivite) e na pele 
(urticária e equizema).

De acordo com a literatura a rinite é a manifestação mais frequente, que pode atingir 1/3 da popula-
ção e é caracterizada pela existência de espirros repetidos, mucosa nasal congestionada e narinas 
entupidas, comichão e o chamado pingo no nariz. Muitas das vezes estes sintomas são acompa-
nhados de conjuntivite alérgica, em que se verifica vermelhidão ocular, lacrimejo, comichão e 
edema; alteração do olfacto e paladar; tosse crónica nocturna; sinusite; amigdalites; faringites e 
otites repetidas.

A asma é igualmente frequente, também denominada por bronquite alérgica ou bronquite asmática, 
caracterizada por dificuldade respiratória, pieira, cansaço fácil e tosse. A urticária e o eczema são 
manifestações de reacções cutâneas. Pondera-se a questão da hereditariedade estar relacionada 
com a manifestação destes sintomas ao longo de gerações.

Relativamente aos alergénios como os ácaros, estes são responsáveis por manifestações alérgicas 
ao longo de todo o ano (alergias perenes). As temperaturas elevadas, as mudanças de ambiente e 
de hábitos de vida, a exposição solar também são condicionantes para o aparecimento de urticárias 
físicas. O uso de protecção solar é recomendado assim como a recorrência à toma de medicação 
anti-histamínica. 

Muitos outros agentes podem ser responsáveis por episódios alérgicos (fungos, pêlos de animais, 
esporos de fungos e pólenes de flores, alimentos, medicamentos).

O diagnóstico terá de ser confirmado pelo médico especialista em Imunoalergologia, assim como a 
identificação do agente alergénico, passando pela realização de exames auxiliares de diagnóstico, 
tais como a realização de testes cutâneos de alergia e exames laboratoriais e pela própria história 
clínica do doente. 

Na presença e persistência da sintomatologia descrita, não deixe de consultar o seu 
médico/a ou enfermeiro/a que o saberão encaminhar da melhor forma.

A Prevenção é saúde!
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Caros sócios e amigos do GCRD-SMTUC
E trabalhadores em geral

Aproveitando o espaço que a revista SMTUC nos oferece e, depois de mais um honroso convite 
ao GCRD para elaborar um artigo a fim de ser lido por todos os funcionários, resolvi aceitar e 
escrevê-lo, mas procurando não me tornar repetitivo, uma vez que em outras edições destes 
meios de comunicação interna, Revista SMTUC e DSP notícias, já escrevi e referi o quão impor-
tante é na vida de todos nós enquanto funcionários, existir uma associação instituída dentro da 
empresa onde trabalhamos e essencialmente tornada ela também solidária e preocupada com o 
mais singelo problema, sendo sempre uma preocupação nossa tentar resolvê-lo junto dos sectores 
que forem chamados a isso.
Ao longo de quase um ano em que estamos à frente dos destinos desta associação, foram já 
várias as situações com que nos debatemos e, uma das que considero mais relevantes é fazer 
com que todos os que deixaram de acreditar no GCRD e, por isso deixaram de ser sócios, possam 
de novo acreditar que vale a pena voltar a sê-lo, e o apelo que aqui faço é que compareçam nas 
várias iniciativas que realizamos, tomem consciência da nossa realidade e passem a desejar fazer 
novamente parte desta família.
Desde o convívio de Natal que o Grupo tem estado de alguma forma inactivo, no que a eventos diz 
respeito, mas continuamos a trabalhar no terreno de forma a proporcionar o engrandecimento e 
reconhecimento que esta associação tão bem merece.
A falta de eventos não acontece por culpa nossa, porque se dependesse só de nós, todos os 
meses faríamos algo, mas como sabem a adversidade económica que assola o país e por inerên-
cia as famílias, é um factor inibidor que nos impede de realizarmos tudo aquilo que tínhamos ideali-
zado para o inicio do ano de 2012, mas fica a promessa de que novos eventos estão já na “calha”, 
assim como os festejos do vigésimo sexto aniversário do GCRD, onde se efectuou uma pequena 
exposição de uma parte do espólio do Grupo, que com alguma dificuldade se conseguiu reunir, 
proporcionando também uma agradável surpresa aos sócios que com um sentimento de pura 
emoção recordaram tempos antigos. Este evento realizou-se no passado dia 13 de Abril e embora 
a participação tenha ficado aquém do esperado, notou-se já muito mais mobilização do que aquela 
que tem acontecido nos últimos tempos.
É nossa intenção promover e fomentar o espírito de grupo assim como o convívio entre todos os 
trabalhadores dos vários sectores da empresa, por isso satisfaz-nos saber que os sócios de uma 
forma geral estão do nosso lado.
Está esta Direcção sempre pronta para ouvir as ideias dos sócios para que todos em conjunto 
contribuamos para dinamizar e revitalizar esta associação, porque devemos considerá-la uma 
mais-valia nas nossas vidas.
Não queria terminar sem referir o grande empenho que a digníssima Administração coloca ao 
nosso dispor demonstrando sempre um grande espírito de ajuda para com esta Direcção, trazendo 
assim benefícios para todos nós, por tudo isso os nossos agradecimentos.
Agradeço também a todos aqueles que remando para o mesmo lado tornam possível colocar este 
“barco” em porto seguro, para eles o nosso muito obrigado.

A todos os sócios, continuem a acreditar em nós.
Sempre a crescer para unir!
O GCRD somos todos nós!
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Transportes Públicos do Mundo
José Santos Paiva, iniciou a sua activida-

de em 01/10/1982 nos SMC.

Aposentado em 01/04/2012, com a 

categoria profissional de Encarregado de 

Movimento.

Maria João Sousa Delgado Lourenço 

Monteiro, iniciou a sua actividade em 

01/06/1983 nos SMC.

Falecida em 04/03/2012, com a categoria 

profissional de Técnica Superior a exercer 
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