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O Sistema de Gestão da Qualidade estabeleceu um marco para o futuro dos SMTUC.

Em 2009 os SMTUC passaram a ser uma entidade certificada segundo a norma ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ).

O processo de certificação consiste no reconhecimento externo de que os SMTUC, como Entidade Certificada, vão ao 

encontro das necessidades dos clientes e, ao mesmo tempo, cumprem as exigências legais e regulamentares na execução 

do serviço que prestam.

Por ocasião da atribuição do Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade, o Exm.º Sr. Administrador 

Delegado em comunicado dirigido aos trabalhadores fez um apelo que passo a citar ”…. para que, no seu trabalho, 

mantenham e aperfeiçoem as práticas que estão inerentes a este processo, de modo a que os SMTUC consigam manter 

esta Certificação.”.

O SGQ conduziu-nos à padronização dos processos-chave; à sua monitorização e medição (com vista a assegurar a 

qualidade dos nossos serviços, através de critérios de avaliação rigorosamente definidos); à implementação, manutenção e 

sistematização de registos adequados (para garantir a eficácia e eficiência das diversas actividades desenvolvidas); à 

implementação de acções correctivas (quando necessário) e à revisão sistemática dos processos e do sistema da 

qualidade. Todo este processo traduz-se numa vantagem para os Serviços dado que reforça a confiança do cliente no 

serviço prestado, confere maior organização e produtividade. 

Ao longo deste ano foram desenvolvidos todos os esforços no sentido de manter a qualidade e o nível que levou à 

certificação, a qual está sujeita a um controlo periódico para avaliação de todos os requisitos. As auditorias determinam 

quais os ajustes a introduzir, para uma melhoria contínua da qualidade do serviço prestado. Após um ano, decorreu nos 

passados dias 14 e 15 de Junho a primeira auditoria de acompanhamento, realizada pela APCER. Apesar de não termos 

ainda em nossa posse o resultado formal da auditoria de renovação, as constatações e conclusões apresentadas no 

relatório de auditoria levam-nos a concluir que iremos passar para um nível superior de qualidade. A renovação obtida 

consubstancia o compromisso da melhoria contínua, o seguimento e revisão de padrões de serviço, sempre baseado na 

expectativa do cliente.

Relembro que o sucesso do SGQ se deve ao esforço, motivação e empenho demonstrado pelos trabalhadores, evidenciado 

no resumo de auditoria do relatório da APCER, conforme se transcreve “Como pontos fortes e boas práticas a Equipa 

Auditora destaca a competência da organização no âmbito do Sistema de Gestão e do produto; o controlo operacional dos 

processos; o envolvimento dos colaboradores entrevistados no âmbito do Sistema de Gestão; o esforço em geral, por parte 

da Organização, na melhoria do Sistema de Gestão.”.

Regina Ferreira
Directora Delegada
dos SMTUC
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No passado dia 1 de Junho, por ocasião da comemoração do Dia Mundial da Criança, a Câmara Municipal de Coimbra 

organizou e realizou no Parque Dr. Manuel Braga o Projecto Aldeia das Oficinas. O evento consistiu na abertura de oficinas 

com ateliers e actividades para as crianças, tendo sido convidadas diversas entidades a participar na sua realização.

Os SMTUC foram uma dessas entidades. Aproveitando a data, os SMTUC integraram neste evento a entrega dos prémios 

do concurso de desenhos realizado no âmbito do protocolo que celebrou com o Agrupamento de Escolas de Eugénio de 

Castro, inserido na Campanha de Promoção do Transporte Público. Os SMTUC montaram no Parque Dr. Manuel Braga uma 

tenda que albergou uma exposição dos desenhos/trabalhos efectuados pelos alunos e procederam à entrega às respectivas 

turmas dos prémios dos 3 trabalhos vencedores e das 3 menções honrosas. Ao lado da tenda foi colocado o painel com o 

desenho do “Pantufas”, o qual foi muito concorrido entre as crianças, que fizeram questão de se deixarem fotografar junto ao 

mesmo.Distribuiu-se ainda algum material promocional dos SMTUC, como lápis, borrachas, jogos da glória e miniaturas de 

troleicarros em cartolina.

Foi um dia muito animado! Não fosse o dia de todas as crianças, que com a sua energia e irreverência transformaram 

aquele local da cidade de Coimbra num verdadeiro espaço onde reinou a alegria e a felicidade.

Dia Mundial da Criança
Projecto Aldeia das Oficinas

O momento alto do dia aconteceu aquando da entrega dos prémios, 

que contou com a honrosa presença da Exm.ª Senhora Vereadora do 

Pelouro da Cultura, Prof. Doutora Maria José Azevedo Santos.

O primeiro prémio (quadro interactivo móvel) foi entregue à EB Casal 

do Lobo. O segundo e terceiro prémios (vouchers/cheques prenda no 

valor de 150,00 € e 100,00€) foram atribuídos ao 2.º ano, Turma D 

(Solum) e 4.º ano, Turma E (Solum), respectivamente. Refira-se 

também que se dedicaram menções honrosas (vouchers para viajar no 

Funtastic) ao 4.º ano da EB Dianteiro; 3.º ano, Turma A (Solum); 1.º ano, 

Turma E (Solum).

Ainda no âmbito da comemoração deste Dia Mundial, as crianças até 

aos 12 anos de idade puderam viajar gratuitamente na rede de 

transportes dos SMTUC e tiveram acesso gratuito, bem como um 

acompanhante, ao autocarro panorâmico Funtastic. 
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Projecto MODERN/CIVITAS
CIC 2010 - 30ª Feira Comercial e Industrial de Coimbra

Projecto MODERN/CIVITAS
CIC 2010 - 30ª Feira Comercial e Industrial de Coimbra

A Junta de Freguesia de Castelo Viegas organizou no 

período de 25 a 27 de Junho de 2010 a Festa da Freguesia. 

Este evento de cariz cultural incluiu actividades recreativas, 

amostras gastronómicas, artesanato e outras actividades 

desenvolvidas na região.

Neste âmbito foram convidadas várias entidades do 

concelho de Coimbra, a fim de estarem representadas na 

sua divulgação ao público aderente. 

Os SMTUC foram uma dessas entidades, tendo sido 

instalado para o efeito um stand com material informativo e 

promocional dos seus diversos serviços. Um dos painéis foi 

dedicado à informação sobre a evolução histórica dos 

Transportes Urbanos em Coimbra e outro à realidade actual 

dos SMTUC.

O feedback foi positivo, dado ter sido um dos stands mais 

visitados pelo público presente no certame.

No período de 26 de Junho a 4 de Julho de 2010 

o Projecto MODERN/CIVITAS esteve novamente 

representado na Feira Comercial e Industrial de 

Coimbra  CIC/2010, através de um stand com 

material informativo e de promoção do Projecto e 

das medidas que mesmo contempla.

Na inauguração do certame o stand teve a 

honrosa visita do Exm.º Senhor Vice-Presidente 

da Câmara Municipal de Coimbra e demais 

entidades que o acompanhavam.

Durante o evento o stand foi alvo de grandes 

manifestações de interesse por parte dos 

visitantes, os quais revelaram curiosidade sobre 

as actividades a desenvolver no âmbito da 

mobilidade sustentável.

Entre estes destacou-se a presença de 

elementos da comunidade académica e científica 

da cidade de Coimbra e de pessoas ligadas a 

áreas conexas com o Projecto, que pretendiam 

mais informação sobre o MODERN.

Esta foi uma iniciativa que divulgou ainda mais 

o Projecto, o qual tem vindo, através das diversas 

formas de publicitação utilizadas, a ser conhecido 

e acolhido nas mais variadas áreas de actividade.

Feira das Freguesias
CASTELO VIEGAS
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Em 2010 completam-se 7 anos sobre a introdução em Portugal dos Mini 

Autocarros eléctricos. Mais uma vez Coimbra foi pioneira em matéria de 

transportes urbanos.

Com efeito, os SMTUC adquiriram em 2003 três Mini Autocarros 

Eléctricos, com as seguintes dimensões: 5,30 metros de comprimento; 

2,07 metros de largura e 2,75 metros de altura. O modelo escolhido foi o 

Gulliver, cada um com lotação de 20 lugares (10 sentados e 10 de pé, 

incluindo um lugar para cadeira de rodas), cuja velocidade máxima é de 

33 km/hora.

Estas viaturas possuem um motor eléctrico com potência máxima efectiva 

de 24,8KW a 1039 rpm, com binário máximo efectivo de 235 Nm a 950 

rpm. O motor é alimentado por duas baterias (chumbo) em série (36V  585 

Ah), pesando cada uma 750 Kg. O tempo médio de carga das baterias é 

entre 5 a 6 horas, sendo as mesmas substituídas após 5 a 6 horas de 

serviço. O tempo de substituição é de 10 minutos e têm uma vida indicada 

pelo fabricante de 3 anos. No entanto, com uma manutenção mais 

cuidada, como foi o caso nos SMTUC, a sua durabilidade atinge os 6 

anos. 

Estas viaturas foram adquiridas para serem utilizadas numa linha nova, 

com um funcionamento específico face aos objectivos da sua criação, que 

visava melhorar a acessibilidade à Alta da cidade e ao Centro Histórico, 

pelo facto de se tratar de uma zona com características muito próprias.

A estes Mini Autocarros, com características de funcionamento 

(suavidade e ausência de ruído) semelhante aos troleicarros (a quem a 

população de Coimbra se habituou a chamar “Pantufas”), foi atribuído o 

nome de “Pantufinhas” atento à sua dimensão.

Assim, em 8 Setembro de 2003 entrou em funcionamento a Linha Azul, a 

qual veio garantir uma boa frequência de transportes públicos aos seus 

utentes, sem paragens previamente estabelecidas. A paragem efectua-se 

a pedido dos utentes em qualquer ponto do seu percurso, que é 

assinalado por uma linha azul pintada no pavimento. Este tipo de 

exploração só é aconselhável através das referidas viaturas eléctricas, 

face a necessidade de paragens e arranques frequentes. 

O tarifário praticado neste serviço é idêntico ao da restante rede de 

transportes, sendo gratuito para os moradores na zona histórica da alta da 

cidade servida pela Linha Azul.
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“Coimbra teve um papel destacado na história
                      da introdução dos Mini Autocarros eléctricos em Portugal.”

Robert Stussi - Presidente da Associação Portuguesa, Europeia e Mundial
de Veículos Eléctricos com Baterias, Híbridos e com pilhas de Combustível

Porquê a Linha Azul?

1 - PROMOVER AS ACESSIBILIDADES
E COMBATER A EXCLUSÃO SOCIAL
De facto, a zona que o “Pantufinhas” serve é caracterizada
por uma população envelhecida e com grandes problemas
de locomoção. Ao melhorar a mobilidade desta população,
contribuiu-se para a melhoria da sua qualidade de vida,
ajudando à fixação dos residentes.

2 - CIRCULAÇÃO EM VIAS ESTREITAS
As ruas da zona histórica são muito estreitas (mesmo as
viaturas ligeiras têm problemas de acesso) e existe um
importante património urbanístico a preservar. Daí ter-se
optado pelo “Pantufinhas”.

3 - CONSERVAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO
Foi também objectivo, condicionar o acesso de viaturas
particulares à zona histórica, o que permitiria a
preservação ambiental (incluindo a de edifícios de
interesse histórico) e uma melhor gestão da via pública,
tanto ao nível da circulação rodoviária como à do
estacionamento (desocupação do espaço para circulação
pedonal e uso de Transporte Público).
Por outro lado, também as preocupações ambientais
fizeram com que se escolhesse o “Pantufinhas”, porquanto
é um veículo eléctrico.

Extensão da Linha Azul  2,4 Km

PARABÉNS “PANTUFINHAS”
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Paragem Histórica
e Cultural
Paragem Histórica
e Cultural

Linhas SMTUC: Linha Azul

Desta vez a escolha recaiu na Freguesia da Almedina, 
uma freguesia muito rica em termos históricos, culturais 
e paisagísticos, quer a nível arquitectónico, quer da 
própria natureza. Ao visitar o centro histórico da cidade 
de Coimbra, deambulando pelas estreitas ruas da velha 
alta, um passeio que recomendamos, podemos 
encontrar uma diversidade de locais com grande 
interesse, dos quais destacamos a Sé Velha, o Arco e 
Torre da Almedina e a Torre do Anto. Saindo desta zona 
e andando em direcção aos Arcos do Jardim sugerimos 
uma visita ao Jardim Botânico. Ao fim do dia pode 
relaxar e descansar no Parque Verde, admirando um 
belo espaço natural que constitui uma mais valia 
integrada em ambiente urbano. Aqui podemos também 
desenvolver uma série de actividades de lazer, como, 
por exemplo, um passeio de gaivota no rio Mondego.

A cidade de Coimbra possuía uma cerca de muralha, que 
remonta ao séc. XI, que continha algumas torres de vigia 
sobre os acessos à parte alta da cidade. A porta de Almedina 
era uma das principais entradas da cidade, que dava acesso 
ao Bairro Alto da Povoação. 

O Arco de Almedina e a Torre de vigia faziam parte da 
defesa desta entrada, que continha uma outra colina de 
muralhas mais avançada, na parte ocidente, a Barbacã 
construída posteriormente, de que hoje resta o Arco de 
Almedina também conhecido por Arco da Barbacã, na subida 
da Rua Ferreira Borges para a Alta. Existem dados que 
supõem que este arco tenha sido construído durante os 
reinados de D. Afonso III e D. Dinis. A barbacã tem traços 
seiscentistas onde ainda são visíveis os arranques de dois 
arcos em ferradura do antigo portal duplo da Cidade 
Muçulmana.

No cimo da Torre de Almedina ainda hoje se pode observar 
o velho sino que anunciava as sessões da Câmara, dando as 
horas de manhã e à noite, o abrir e o encerrar das portas da 
cidade. No entanto o soar do sino também podia indicar o 
rebate pela peste e outros acontecimentos fatais.

Contudo, no séc. XII, Coimbra torna-se a capital de um novo 
Reino e é no topo da colina (actual largo D. Diniz) que se 
erguia a Torre de Menagem do Castelo. Sendo ai que se 
encontrava a Porta do Sol que é um dos mais importantes 
acessos à cidade.

Durante o séc. XIV e XV a Torre de Almedina transforma-se 
no centro do poder político municipal. Passa a ser a Casa da 
audiência da Câmara, onde se realizavam reuniões da 
Vereação e era onde também ocorriam as audiências do 
Corregedor e do Juiz dos Órfãos.

O Parque Verde dispõe de uma área de mais de 
400.000 metros quadrados e é o ponto de viragem 
para uma nova forma de viver em Coimbra, mais 
moderna e contemporânea.

A requalificação paisagística do rio Mondego, 
numa frente de quase 3 quilómetros, é 
complementada com estruturas de acesso 
destinadas aos peões, permitindo a ligação entre a 
zona baixa e a zona alta da cidade. Este corredor, 
com quase 4 quilómetros, contempla uma ciclovia 
de extensão equivalente. 

Trata-se de um imenso espaço verde, onde é 
possível encontrar bares, restaurantes, um parque 
infantil, pavilhões de exposições temporárias e o 
Pavilhão Centro de Portugal, projectado por Souto 
Moura e Álvaro Siza Vieira. 

A ligar as margens esquerda e direita existe a 
Ponte Pedonal Pedro e Inês, da autoria de Adão 
Fonseca e Cecil Balmond. É uma estrutura anti-
simétrica com 275 metros de comprimento, que se 
eleva a 10 metros da água, apresentando no centro 
uma praça com oito metros de largura, definida 
como local de pausa e de meditação.

Parque Verde do MondegoParque Verde do Mondego

Linhas SMTUC: 11; 24; 33; 37 e 41.

Arco e Torre de AlmedinaArco e Torre de Almedina

AlmedinaAlmedina

Bicicletas

Margem esquerda do Rio Mondego 
Fins-de-semana e feriados: 10h-20h 
Organização: CMC  Desporto

Karts a Pedais 

Margem direita do Rio Mondego 
Fevereiro, Março e Novembro: todos os fins-de-semana
e feriados, das 10h às 18h 
Abril a Setembro: todos os fins-de-semana e feriados,
das 10h às 20h 
15 de Junho a 15 de Setembro: também nos dias úteis,
das 15h às 20h
Organização: Caminhos d'Água
Preços:
Aluguer 30 min.
Triggy (crianças): € 2 
Kart: € 3 
Sidecar (2 pessoas): € 5
 
Aluguer de Gaivotas

Margem direita do Rio Mondego 
Fevereiro, Março e Novembro: todos os fins-de-semana
e feriados, das 10h às 17h 
Abril a Setembro: todos os fins-de-semana e feriados,
das 10h às 19h
Preços:
Aluguer 30 min.
2 Pessoas: € 4 

Aluguer de Canoas 

Margem direita do Rio Mondego  Centro Náutico 
Novembro a Fevereiro: todos os dias, das 10h às 17h 
Março a Outubro: todos os dias, das 10h às 19h
Preços:
Por Pessoa: 1hora - € 5 
Manhã ou tarde - € 10
Todo o dia - € 15 

Nota: Actividades com funcionamento
sujeito a condições meteorológicas favoráveis 
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Texto adaptado de informação retirada da Internet nos seguintes sites: 
http://www.turismodecoimbra.pt/pt/monumentos/index.html
Http://www.hotel-dona-ines.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=94&lang=pt
http://www.freguesiadealmedina.eu/home.php?t=ct&c=10

Linhas SMTUC: Linha Azul

A Igreja da Sé Velha no período da reconquista e 
até cerca de 1140, servia de catedral, uma igreja, 
moçárabe dedicada a Nossa Senhora. 

A Igreja tem no seu interior três naves de cinco 
tramos, transepto, capela-mor, duas capelas 
colaterais.

As naves colaterais suportam galerias da mesma 
largura com abertura para a nave central. As 
abóbadas são semicirculares à excepção das naves 
laterais que são em aresta.

Os pilares são quadrados com quatro colunas 
integradas, elevando-se a frente até aos arcos 
laterais. A ornamentação dos capitéis é do tipo floral 
e zoomórfico.

A capela-mor termina em semicírculo, 
praticamente oculta pelo retábulo. Do lado do 
Evangelho está a capela de São Pedro e do lado da 
epístola a Capela do Sacramento.

O claustro da Sé Velha caracteriza-se pelo facto 
de aí se terem processado as primeiras 
manifestações da arquitectura gótica. Os claustros 
têm um formulário arquitectónico novo com 
reminiscências românicas visíveis na decoração 
capitelar. 

A Sé Velha é o melhor exemplo do Românico em 
Portugal. Com três naves abobadadas e abside na 
pureza de um desenho perfeito, com azulejos 
hispano-árabes.

A capela do Sacramento é a mais importante 
capela da Sé Velha. É semicircular e guarnecida por 
duas ordens de estátuas. Da época Românica só 
ficou a parte recta da capela. A cúpula tem três séries 
de oito caixotões ornamentados que servem de 
cobertura ao retábulo distribuído por toda a capela e 
dividido em duas partes tendo a parte inferior 
pilastras e a superior colunas coríntias. 

Todos os dias: 10h-18h
Igreja:
Aberta diariamente
Entrada gratuita
Claustro:
€ 2 (geral) e € 1,50 (estudantes)
Nota: Todas as visitas
estarão condicionadas
durante os Actos de Culto.

Torre de AntoTorre de Anto

Sé VelhaSé Velha Localizada em plena colina da cidade de Coimbra e 
originalmente integrada na muralha medieval da localidade, a Torre 
de Anto é, hoje, uma importante marca do passado militar da urbe, 
mas também das múltiplas transformações pelas quais a parte 
antiga da cidade passou ao longo dos séculos.

Na primeira metade do séc. XVI e seguindo um processo de 
privatização das antigas zonas de valor defensivo junto às 
muralhas, a torre foi adaptada a residência e sofreu profundas 
alterações correspondentes a essa época e que imprimem no 
edifício o seu aspecto actual. Remodelaram-se e rasgaram-se 
novas janelas, dando realce aos alçados que ainda hoje 
conservam. 

Em finais do séc. XIX a residência foi habitada pelo poeta António 
Nobre, que foi quem baptizou esta Torre com o seu nome actual “ 
Torre de Anto”, em substituição da anterior designação de Torre do 
Prior ou Ameal. Assim sendo, a ligação de Nobre a este edifício é a 
principal referência de memória do monumento e a razão pela qual 
o Museu da Cidade de Coimbra decidiu aqui instalar o seu pólo 
museológico dedicado à “ Memória da Escrita”, depois de, na 
década de 80, ter servido de sede à Casa do Artesanato.

O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra é um dos 
espaços verdes mais extraordinários da cidade, mas é também 
aquele que mais desconhecido se mantém para grande parte dos 
seus habitantes.

O Jardim fazia parte integrante da Faculdade de Filosofia Natural 
e foi criado durante a Reforma Pombalina da Universidade de 
Coimbra, no ano de 1773. Somente terminado no séc. XIX, a sua 
exuberante vegetação reflecte os estudos e intercâmbios 
botânicos com todos os quadrantes do globo. 

Linhas SMTUC: Linha Azul

Linhas SMTUC: 1A; 11; 24 e 103

Jardim:
Aberto diariamente
Entrada gratuita
1 de Outubro a 31 de Março
9h00-17h30
1 de Abril a 30 de Setembro
9h00-20h00
Estufas:
Mediante marcação prévia (6 a 25 paxs)

Jardim BotânicoJardim Botânico
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Maria Palmira Pedro, natural de Santo 

Amaro, concelho de Penela, onde 

residiu até aos 30 anos, idade com que 

veio para Coimbra trabalhar e estudar, 

acabando por se Licenciar em Historia, 

curso que tirou com muito amor.

Foi nesta cidade que se realizou a nível 

profissional e pessoal, tendo exercido 

durante 27 anos a sua actividade nos 

CTT. Além disso, foi Presidente no 

Centro de Desporto e Cultura de Santo 

Amaro durante 22 anos.

Veio a aposentar-se em 2000, mas 

nunca parou de trabalhar na área da 

cultura, tendo criado um grupo de Teatro 

para o qual escreveu algumas peças.

Em 1998 foi eleita e assumiu a 

Presidência da Junta de Freguesia de 

Almedina, cargo que actualmente 

mantém, dado que já vai no 4.º mandato 

consecutivo. Gosta bastante da sua 

freguesia, afirmando que conhece os 

s e u s  e l e i t o r e s  p e l o  n o m e ,  

considerando-a uma Freguesia 

“familiar”.

 Almedina é uma freguesia situada em pleno coração da zona 

histórica da Cidade de Coimbra, entre a Baixa e a Alta (zona que 

integra o Pólo I da Universidade de Coimbra). As suas ruas são 

estreitas e feitas em pedra do rio. Possui, assim, um vasto lastro 

histórico e cultural. É nesta Freguesia que se situa a Sé Velha, local 

onde se costuma realizar a Monumental Serenata da Queima das 

Fitas.

Tem 1,09 km² de área e 1 557 habitantes (2001).

Densidade: 1 428,4 hab/km². 

Antigamente era chamada de Sé Velha. A actual freguesia de 

Almedina teve a sua origem no "Plano de Redução, Supressão, 

Arredondamento e Erecção de Paróquias na Cidade de Coimbra e 

Seus Subúrbios" promovido pelo prelado diocesano, de acordo com o 

governador civil.

  O documento tratava de dar cumprimento à portaria régia de 20 de 

Janeiro de 1854, convertida em decreto régio publicado no "Diário do 

Governo" n.º 278, de 25 de Novembro de 1854. No seu artigo 3.º, 

eram assim definidos os limites da freguesia da Sé Velha: "Começa 

no Largo da Sé Velha e continua pelas ruas de Covas, de S. João, de 

S. Pedro, Arco da Traição, Estrada de S. Bento, pelo Arco de S. 

Sebastião, Estrada do Jardim, Bairro de S. José, Ladeira de S. José, 

Arregaça, seguindo pela estrada até à Azinhaga e porto que está 

defronte da Lapa dos Esteios, margem do rio, Portagem, Rua da 

Calçada, Arco de Almedina, Rua de Quebra-Costas”.

  Passa a ter a designação de Almedina por decreto de 7 de Junho de 

1913, publicado no "Diário do Governo" de 11 de Junho do mesmo 

ano, ocupando praticamente a área das antigas freguesias de S. 

Pedro e S. Cristóvão, suprimidas por decreto régio de 1854. Ficou 

ainda com a zona limitada pelo Arco de Almedina, Quebra-Costas, 

Rua dos Coutinhos e Arco do Colégio Novo, que faziam parte da 

freguesia de S. Bartolomeu.
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Qual o balanço que faz do período em que está a 
administrar a Junta de Freguesia de Almedina?

O balanço é muito positivo. Neste período os 
eleitores ficaram a conhecer todos os locais 
históricos e museus da zona centro. De facto, tem 
havido uma forte aposta na vertente cultural, com a 
realização de passeios de cultura e recreio.

É frequentadora dos Transportes Urbanos de 
Coimbra?

Sim, sou frequentadora dos Transportes Públicos, 
sobretudo do “Pantufinhas” que fica bastante à 
mão.
No entanto, sou frequentadora dos outros também. 
Se tenho algum assunto para tratar desloco-me de 
Transportes Públicos.

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

Considero que o “Pantufinhas” foi como uma luz 
que entrou na Freguesia. Caso contrário a 
população idosa da Freguesia deixava de sair 
casa. 

A criação da linha azul tornou possível a esta 
população fazer hoje a sua vida normal. O 
“Pantufinhas” é tão importante no dia à dia destes 
munícipes, ao ponto de lhes causar um grande 
transtorno quando ele falta.

Qual o feedback que tem obtido dos munícipes 
relativamente à utilização da Linha Azul?

Por mais que se queira agradar a todos nunca se 
consegue. Por exemplo: se houvesse um 
“Pantufinhas” de 10 em 10 minutos com toda a 
certeza os munícipes achariam pouco e preferiam 
que este passasse de 5 em 5 minutos.
No entanto a quebra de dois Pantufinhas para um, 
veio condicionar um pouco a mobilidade das 
pessoas, mas nada que não se resolva, antes 
passe um de 30 em 30 minutos do que não passe 
nenhum.
É claro que a princípio existe sempre aquela 
contestação inicial, mas depois acabam por se 
adaptar e aceitar.

Na perspectiva da sua evolução nos últimos 
anos, que avaliação pessoal faz sobre a 
qualidade dos serviço prestados pelos 
SMTUC?

Pelo que me tenho apercebido existe uma maior 
limpeza nos Transportes Públicos, sendo que 
melhoraram bastante. Até ao nível de informação, 
por exemplo quando dão a informação através do 
painel de quanto tempo demora a vir o autocarro, 
acho bastante útil.

Os autocarros têm boas condições, não se podendo 
comparar com há uns anos atrás em que havia algum 
desleixo com os Transportes Públicos.
Considero por isso que houve uma melhoria ao nível das 
condições, consubstanciada na própria renovação da 
frota, que integra autocarros mais recentes, contribuindo 
de facto para essa melhoria.

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

Não me têm chegado queixas, pelo que estou convencida 
de que os munícipes se encontram satisfeitos.

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

Eu tenho que dizer isto e faço-o como forma de apelo, a 
facilidade que é dada aos utentes da Linha Azul devia ser 
alargada, isto porque, o cimo da Couraça de Lisboa está 
muito mal servida de Transportes Públicos.
Tendo em conta isso, devia ser alargada a abrangência da 
rede dos Transportes Públicos de forma a dar a mesma 
oportunidade a todos os utentes, pois considero que o 
facto da Couraça de Lisboa não estar servida de 
Transportes Públicos é um pouco discriminatório.

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

Um dos problemas que afecta a freguesia de Almedina é 
os estacionamentos. Isto porque as pessoas que 
trabalham na Câmara e na zona comercial da baixa de 
Coimbra estacionam os carros pelas ruas da Freguesia, 
ocupando o lugar dos residentes, que pagam no final do 
ano por um serviço que acabam por não usufruir.
Assim sendo, penso que uma das medidas a ser tomada 
seria proibir o estacionamento de viaturas que não 
pertençam a residentes.
 
Qual a perspectiva que tem em relação ao futuro dos 
Transportes na cidade de Coimbra?

As perspectivas dos Transportes Públicos para o futuro é 
que estão para andar e durar. É preciso manter o que se 
tem feito e melhorar ainda mais, se possível. De qualquer 
modo, com a evolução dos tempos há sempre que 
melhorar.
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Memórias
Poitiers 87

Corria o ano de 1987 quando uma comitiva dos SMTUC, constituída por funcionários e liderada pelo Presidente do 

Conselho de Administração, Senhor Manuel Correia de Oliveira, visitou a cidade francesa de Poitiers, no âmbito da sua 

geminação com a cidade de Coimbra, nomeadamente ao nível do intercâmbio de experiências em matéria de transportes 

públicos urbanos. Esta visita visou sobretudo permitir conhecimentos técnicos importantes que poderiam vir a beneficiar a 

evolução qualitativa dos transportes urbanos em Coimbra, pois foi efectuada uma vista técnica às instalações da empresa 

dos Transportes Urbanos de Poitiers [Société des Transports Poitevins (STP)].

Hoje é reconhecido por um dos elementos que integrou a comitiva, Engenheiro Luís Santos, que os conhecimentos 

obtidos com a experiência vivida foram muito úteis aos SMTUC, dado que algumas ideias que se trouxeram foram aqui 

implementadas com sucesso e outras ainda são actuais. Neste caso, referimo-nos ao sistema que permite a prioridade aos 

transportes públicos nos cruzamentos semaforizados.

Por outro lado, a visita serviu ainda para premiar os motoristas dos SMTUC que no exercício das suas funções obtiveram 

melhor desempenho ao nível da sinistralidade.

As viagens de ida e regresso foram divididas em duas etapas, com paragens em Madrid e San Sebastián, tendo sido 

aproveitada a estadia para momentos de cultura, nomeadamente visitas a monumentos históricos. Contudo a viagem não se 

confinou a momentos de experiência profissional e cultural, houve também lugar a convívio e diversão. Saiba-se, a título de 

curiosidade, que num destes momentos dois dos elementos que integraram a comitiva dos SMTUC foram bafejados pelos 

ventos da fortuna, tendo conseguido dois grandes prémios no jogo do Bingo, um em Madrid e outro, já no regresso, em San 

Sebastián. Até neste aspecto a viagem foi um sucesso! 

Mais tarde os SMTUC retribuíram a hospitalidade dos franceses, acolhendo uma comitiva dos Transportes Urbanos de 

Poitiers que nos vieram visitar. Saliente-se que esta comitiva felicitou os SMTUC pela organização demonstrada, mormente 

no aspecto social, tendo sido oferecido um opíparo jantar, seguido de um típico arraial português, que deixou fascinados os 

franceses. 

Este intercâmbio foi reconhecido pela empresa de 

transportes de Poitiers que a ela fez uma honrosa 

referência, com informação e ilustração, no livro 

comemorativo dos 100 anos de história dos Transportes 

Urbanos do Distrito de Poitiers, editado em Junho de 

1988. 

Passados 23 anos sobre a visita reconhecem-se nas 

fotografias alguns elementos da comitiva que ainda hoje 

desempenham funções nos SMTUC.



Um dos valores prementes nas sociedades 

democráticas é o da imparcialidade da Administração 

Pública, na dimensão do exercício das funções pelos 

seus órgãos e Agentes.

A exigência de imparcialidade no exercício das funções 

públicas está plasmada na Constituição da República 

Portuguesa (CRP), em concreto no n.º 2, do art.º 262.º, 

tendo obtido densificação legislativa nos princípios 

estruturantes da actividade da Administração Pública, 

consagrados no art.º 6.º, do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA).

Para tanto, estabelece desde logo a própria CRP, no 

seu art.º 269.º, n.º 1 que os trabalhadores da 

Administração Pública no exercício das suas funções 

estão exclusivamente ao serviço do interesse público. 

Nesta medida, não é permitida a acumulação de 

empregos ou cargos públicos, salvo nos casos 

expressamente admitidos na lei (art.º 269.º, n.º 4, CRP).

 A CRP remete, assim, para o legislador ordinário a 

tarefa de definir o regime das incompatibilidades entre o 

exercício de empregos ou cargos públicos e o exercício 

de outras actividades, estando aquele sempre vinculado 

a legiferar sob a permissa constitucional do exercício de 

funções públicas em regime de exclusividade.

om efeito, a Lei n.º 12-A/2008, de 27/02 (LVCR), que 

veio regular os regimes de vinculação, de carreiras e de 

remunerações dos trabalhadores que exercem funções 

públicas, com o fito de garantir o aludido desígnio 

constitucional, sem prejuízo do disposto no CPA e em 

outras leis especiais (p.ex. Estatuto do Pessoal 

Dirigente), estabeleceu no seu Capitulo II, do Titulo III, 

especificamente nos art.º 25.º a 29.º, o regime de 

incompatibilidades a que se encontram sujeitos os 

trabalhadores, independentemente da modalidade de 

constituição da relação jurídica de emprego público ao 

abrigo da qual exercem funções.

Ora, na verdade as funções públicas são, em regra, 

exercidas em regime de exclusividade (art.º 26.º, LVCR). 

Recursos Humanos
Garantias de Imparcialidade/Acumulação de Funções

Porém, o legislador prevê situações em que é permitida a 

acumulação de funções, quer com outras funções públicas 

(art.º 27.º, LVCR), quer com funções privadas (art.º 28.º, 

LVCR), desde que verificados determinados pressupostos e 

reunidos certos requisitos legais.

No entanto, a acumulação de funções depende sempre de 

um acto administrativo autorizador (art.º 29.º, LVCR). Daí que 

para um trabalhador poder legitimamente exercer funções em 

acumulação com outras, públicas ou privadas, terá que obter 

autorização prévia para o efeito, o que o obriga a requerer essa 

pretensão junto da entidade competente para decidir, que, no 

caso dos SMTUC, é o Conselho Administração. Neste aspecto, 

refira-se que a Divisão de Recursos Humanos dos SMTUC tem 

disponível um requerimento tipo que os interessados podem 

utilizar para solicitar a necessária autorização.  

Por sua vez, o trabalhador que não proceder nos termos 

supra expostos, ficará numa situação de acumulação de 

funções não autorizada, podendo incorrer numa infracção 

disciplinar prevista e punida, nos termos das disposições 

conjugadas dos art.ºs 3.º e 17.º, alínea c), do Estatuto 

Disciplinar (Lei 58/2008, de 09/09), com pena de suspensão.

De salientar nesta matéria que é aos titulares de cargos 

dirigentes que compete, sob pena de cessação da sua 

comissão de serviço, nos termos do respectivo estatuto, 

verificar da existência de tais situações, bem como fiscalizar, 

em geral, a estrita observância das garantias de imparcialidade 

no desempenho de funções públicas.

O exercício de cargos dirigentes também é feito em regime 

de exclusividade (art.º 16.º, n.º 1, do Estatuto do Pessoal 

Dirigente).  Este regime de exclusividade implica a renúncia ao 

exercício de quaisquer outras actividades ou funções de 

natureza profissional, públicas ou privadas, sem prejuízo das 

situações de acumulação tipificadas na lei, as quais estão 

também sujeitas ao regime de autorização prévia (art.º 16.º, 

Estatuto do Pessoal Dirigente). A violação do disposto na 

norma em apreço constitui fundamento para a cessação da 

comissão de serviço. 

revista
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Prevenção
e Saúde
Numerosos estudos têm sido realizados no âmbito da idade da menopausa. Estes esforços têm sido motivados 

em parte pelo crescente interesse na história natural do envelhecimento e mais recentemente pela evidência da 

incidência de doenças crónicas, tais como a osteoporose, doenças cardiovasculares e possivelmente 

determinados tipos de tumores que variam com o estatuto menstrual.

A associação entre a incidência da doença e o estatuto menstrual conduz naturalmente para a ideia de que o 

risco do tempo de vida destas doenças varia com a idade na menopausa, desta forma surge um crescente 

interesse em determinar quais os factores que influenciam a variação da idade na menopausa. A par da 

importância dada aos factores genéticos na determinação da idade da menopausa, factores ambientais têm sido 

demonstrados como responsáveis na afecção da função ovárica, tais como o consumo de tabaco, a nutrição, 

factores sócio-demográficos, factores reprodutivos, factores antropométricos.

Os factores que afectam o tempo da menopausa, adquirem uma importante implicação clínica, uma vez que a 

menopausa precoce está associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares e osteoporose, e uma 

menopausa tardia está associada ao aumento do risco de cancro da mama e do endométrio. Estas associações 

podem estar relacionadas directamente com o efeito da função menstrual ou cessação da função, e as 

alterações hormonais, ou poderá ser resultado dos outros factores anteriormente referidos. A conexão entre a 

idade da menopausa com os factores de risco transforma a idade da menopausa num importante marcador 

epidemiológico.

Do ponto de vista biomédico, a menopausa é definida como o período durante o qual ocorre a cessação das 

menstruações, decorrendo esta da redução gradual do funcionamento dos ovários, conduzindo a uma 

diminuição na libertação mensal de óvulos e da produção de estrogénios. A menopausa reporta-se à última 

menstruação, confirmada pela sequência de 12 meses de amenorreia. A menopausa é uma característica 

universal entre as mulheres que vivem para além da média idade (32 anos). É um evento que traça as trajectórias 

biológicas e psicossociais que decorrem ao longo da vida da mulher.

Como evento, a menopausa é um parâmetro que encerra a fase reprodutiva da vida, um marco na progressão 

linear da perda óssea com o avanço da idade e um indicador da alteração do perfil do serum lipídico.

A menopausa ocorre com o que se chama de climatério, a transição da fase reprodutiva para a fase pós-

reprodutiva da vida. Embora definido a nível biomédico como um evento, a menopausa é experienciada como 

um processo individual da mulher. Por exemplo, a transição fisiológica do período reprodutivo para o período 

pós-reprodutivo, está associado com o declínio dos níveis de estrogénio. Ao longo do tempo, este declínio pode 

ser experienciado como uma mudança na elasticidade cutânea, em padrões menstruais mais curtos e 

espaçados, alterações nas habilidades cognitivas ou em desconfortos, tais como a secura vaginal, suores 

nocturnos ou acessos de calor. O declínio dos níveis do serum de estrogénios é apenas uma das alterações 

hormonais decorrentes da menopausa. Desta forma, a menopausa é um período durante o qual várias 

mudanças são observadas, podendo estas ser de ordem física, emocional ou sexual.  

Os eventos precoces de vida são explorados como possíveis influentes na determinação da idade na 

menopausa.
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Uma das mais consistentes associações 

descobertas nas pesquisas prévias da idade da 

menopausa, é o facto de as fumadoras atingirem 

uma menopausa precoce, cerca de 1 ano e meio 

antes das não fumadoras.

Os factores ambientais têm vindo a ser 

demonstrados como pouco influentes na 

determinação da idade da menopausa, apenas o 

consumo de tabaco e a paridade mostram 

consistentes associações.

As mulheres fumadoras e as mulheres nulíparas 

alcançam a menopausa em idades mais jovens. O 

pico do número de folículos desenvolvidos in útero 

ou o número retido no nascimento têm sido 

propostos como a determinante mais importante 

na idade da menopausa. 

A etnicidade, a ocupação laboral, o nível 

educacional, o período de amamentação, o meio 

social onde residem, a paridade, o tamanho 

corporal na infância também se relacionam na 

determinação da idade da menopausa. 

De uma forma resumida, o que este artigo 

descreve, é que a idade na menopausa é variável, 

consoante a associação com alguns dos factores 

apontados anteriormente, provocando alterações 

significativas na mulher, conforme descrito.

 

A menopausa nos seres humanos constitui-se 

como um acontecimento marcante.

Na próxima edição desta revista, serão abordados 

conteúdos relativos à andropausa. 

Saúde!



14
revistasmtuc

G
C

R
D

 - 
SM

TU
C

G
C

R
D

 - 
SM

TU
C

44º Convívio dos Transportes

Mais uma vez se celebrou o habitual Convívio dos Trabalhadores dos Transportes Urbanos, 
desta feita na bonita cidade de Bragança, juntando esta efeméride às celebrações dos 25 
anos dos STUB - Serviços de Transportes Urbanos de Bragança. O GCRD-SMTUC, à 
semelhança de outros anos, não poderia faltar à chamada dos seus pares. Cumprindo a 
tradição, apesar dos 300 Km que separam a Cidade do Conhecimento da Capital 
Transmontana, fez-se representar numa comitiva de cerca de trinta associados, que viajaram 
em viaturas gentilmente cedidas pela Administração.
Foi no passado dia 12 de Junho que disfrutamos deste fantástico passeio rodando pelo 
interior do nosso país, onde podemos destacar as paisagens fantásticas do Douro Vinhateiro  
e da magnífica Serra do Marão (conhecida pelo sinuoso traçado que tantas dificuldades  
causa ao trânsito de pesados).
Chegados a Bragança, foi tempo do “Cortejo dos Transportes” pelas ruas Brigantinas rumo à 
Cidadela do Castelo onde os Transportes de Bragança reuniram condições para receber os 
cerca de 600 colaboradores dos Transportes de Aveiro, Barreiro, Braga, Bragança, Coimbra, 
Portalegre e Porto.   
Antes do almoço a tradicional Missa e hastear das Bandeiras das Transportadoras junto ao 
Castelo pela mão dos representantes dos diversos Conselhos de Administração. Ao mais alto 
representante dos SMTUC, Dr. Júlio Gaudêncio, Vogal do Conselho de Administração, que 
se deslocou a Bragança na companhia da Exm.ª Sr.ª Directora Delegada, Drª Regina 
Ferreira, coube a tarefa de elevar a Nossa Bandeira.
Diversas personalidades dos Transportes e da cidade de Bragança , nomeadamente o 
Presidente da Câmara e o ilustre Prof. Doutor Adriano Moreira, almoçaram com as Direcções 
dos Grupos de Trabalhadores das cidades participantes.
De seguida todos os presentes puderam 
assistir à prometida e aguardada “festa rija” 
que contou com animação musical de 
Ranchos Folclóricos e Tunas Académicas 
daquela Região Transmontana e também 
muitos “comes e bebes”. 
Não podemos deixar de referir que neste 
Convívio foi oferecida a todos os 
participantes a possibilidade de visitarem o 
Museu Militar e o Museu Ibérico da Máscara 
e do Traje, inovação que muito agradou aos 
participantes.
Na hora do regresso todos os membros da 
comi t i va  Con imbr icense ,  embora  
cansados, fizeram um balanço positivo do 
Convívio e prometeram dar continuidade às 
suas participações neste frutífero evento 
anual.

Bragança   2010
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