


02
revistasmtuc

Júlio da Fonseca Gaudêncio
Vogal do Conselho de Administração
dos SMTUC

No inicio do século vinte, já lá vão mais de cem anos, a empresa que explorava os transportes urbanos de 

Coimbra, entrou em falência técnica, deixando de ter condições financeiras para continuar o serviço que prestava 

aos munícipes.

O Presidente da Câmara e os seus vereadores, à época, decidiram comprar essa empresa, transformando-a em 

empresa municipal, com o objectivo de dar continuidade ao serviço de transportes na cidade de Coimbra. Assim, 

nasceram os SMTUC.

Foi uma decisão visionária e de futuro, para garantir este importante serviço aos cidadãos locais e aos que nos 

visitavam, sem discriminações,

Ao longo de décadas, os SMTUC evoluíram em qualidade e com uma gestão dos recursos económicos, 

financeiros, humanos e em equipamentos, adequada a cada época e sempre com o objectivo de bem servir as 

populações, neste imprescindível serviço de mobilidade. 

Alargou a sua prestação do centro da cidade, para toda a zona urbana e cada vez mais para as freguesias do 

Concelho, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento de Coimbra.

A modernidade é absorvida pelos SMTUC. A procura da excelência também. A formação e a qualidade, são 

objectivos prioritários. O serviço social é um desígnio permanente.

Hoje, os SMTUC continuam a depender dos seus próprios recursos e da comparticipação financeira da Câmara 

Municipal. Todos os governos passados e o actual, continuam a discriminar negativamente os bons serviços e os 

bons desempenhos empresariais em prol dos cidadãos, quando decidem apoiar outras empresas públicas de 

transportes, com prejuízos permanentes, desde a TAP, à Carris, ao Metro, etc, e com a mesma prestação de 

serviços dos SMTUC  transporte de pessoas . 

Isto quer dizer, que os contribuintes de Coimbra pagam por três vezes o transporte: quando compram o título de 

transporte, quando o Município envia a sua comparticipação financeira anual e quando paga os seus impostos, 

com o governo a financiar as empresas públicas deficitárias!

Apesar das dificuldades, os SMTUC tornaram-se uma das maiores empresas da região. Empresa Municipal de 

referência no sector dos transportes de passageiros. Este desiderato deve orgulhar todos os que nela 

trabalharam e trabalham. E, nos tempos que correm, com grande sentido de responsabilidade e dedicação, que 

sempre foi apanágio de todos, ao longo dos cem anos.

Todos estão de parabéns pelo contributo ao desenvolvimento dos SMTUC e ao serviço prestado aos cidadãos.

Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
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Notícias
A Câmara Municipal de Coimbra, em 

reunião de 23 de Novembro de 2009, 

deliberou nomear o Conselho de 

A d m i n i s t r a ç ã o  d o s  S e r v i ç o s  

Municipalizados de Transportes Urbanos 

de Coimbra, que passou a ter a seguinte 

constituição:

Presidente do Conselho de Administração
- Dr. Manuel Augusto Lopes Rebanda

Administrador Delegado
- Sr. Manuel Correia de Oliveira

Vogal
Dr. Júlio da Fonseca Gaudêncio

Assim, o Dr. Júlio Gaudêncio sucede a 

Eng.º António Luís Pinto Pereira como 

vogal do Conselho de Administração.
Por sua vez, em reunião de 24 de 

Novembro de 2009, o Conselho de 

Administração dos SMTUC, deliberou 

manifestar “ao Exm.º Senhor Eng.º António 

Luís Pinto Pereira o seu apreço, 

reconhecendo a boa colaboração dada em 

prol dos Serviços Municipalizados de 

Transportes Urbanos de Coimbra, no 

período de Janeiro de 2005 a Novembro de 

2009”. 
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No passado dia 16 de Setembro foi 

inaugurado o Centro de (Info)mobilidade, 

localizado na Rua Manuel Rodrigues, local 

privilegiado no centro da cidade, com forte 

densidade do serviço de transporte 

prestado pelos SMTUC e na proximidade 

das instalações dos outros operadores de 

transporte parceiros.

Na inauguração, para além das entidades 

convidadas, estiveram presentes os 

r e p r e s e n t a n t e s  d o s  p a r c e i r o s  

i n t e r v e n i e n t e s  n e s t e  p r o j e c t o ,  

designadamente Transdev, Joalto, CP, 

Moisés e SMTUC, que na ocasião 

procederam à assinatura dos respectivos 

Protocolos.

O Centro de (Info)mobilidade é um local 

central de difusão de informação sobre os 

transportes e de aconselhamento sobre o 

uso mais adequado dos diferentes 

percursos e modos de transporte, visando 

também optimizar a ligação entre modos e 

operadores de transporte público, 

c o n c e n t r a n d o  n o  m e s m o  l o c a l  

equipamentos e diferentes agentes. Outra 

das suas funções é facilitar o acesso à 

aquisição de títulos de transporte e outros 

p r o d u t o s  r e l a c i o n a d o s  c o m  a s  

necessidades de deslocação do utilizador, 

constituindo também uma plataforma de 

discussão e de troca de informação sobre a 

política de mobilidade e transportes, aberto 

a todos os interessados.

Em suma, é um espaço aberto aos 

munícipes, onde estes podem obter 

informações, adquirir bilhetes e carregar 

passes das Empresas e Serviços de 

transportes aderentes, cujo horário de 

funcionamento é de segunda-feira a sexta-

feira, das 07h30 às 19h30, e aos sábados 

das 08h00 às 13h00.ce
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Numa demonstração da clara aposta dos SMTUC no desenvolvimento de uma política de transportes 

que defende e protege o ambiente, numa efectiva preocupação com a qualidade de vida da população, 

ao mesmo tempo que renova a sua frota num segmento de veículo que é indubitavelmente um dos seus 

símbolos, a Revista SMTUC tem o orgulho e prazer de anunciar que no passado dia 3 de Novembro 

entrou ao serviço de transporte público de passageiros da rede dos SMTUC o novo troleicarro Solaris 

Trollino 12.

A aquisição desta viatura à Empresa Solaris, através de concurso público,  implicou um investimento de 

469.500 euros, comparticipados em 50% pelo Instituto de Mobilidade de Transportes Terrestres.

O Trollino chegou a Coimbra no dia 27 de Setembro de 2009, depois de ter sido testado em Pilsen, na 

República Checa, onde foi montado o equipamento eléctrico. 

Seguiu-se um período em que foi fornecida formação a todos os trabalhadores que no desempenho das 

suas funções iriam forçosamente ter contacto com a viatura, designadamente sobre os aspectos 

mecânicos e do seu funcionamento.

No dia 14 de Outubro de 2009 procedeu-se à apresentação pública e inauguração do novo troleicarro, 

em que estiveram presente diversos órgãos da imprensa escrita. Esta apresentação contemplou uma 

viagem experimental pelas ruas da cidade, utilizando-se o percurso da linha 4. Alguns utentes 

beneficiaram desse facto e aproveitaram a oportunidade para viajar no Trollino. Um dos comentários 

mais ouvidos foi de que a viatura é “realmente muito confortável”. Porém, ao longo do percurso a 

funcionalidade mais elogiada foi o sistema de inclinação, que é accionado à chegada às paragens, 

permitindo que a porta de entrada e as de saída fiquem ao nível do passeio. 
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O NOVO TROLEICARRO DOS SMTUC
SOLARIS TROLLINO 12
O NOVO TROLEICARRO DOS SMTUC



A sua principal novidade, que constitui uma clara 

vantagem relativamente aos demais que 

compõem a frota dos SMTUC, prende-se com o 

facto de, para além da tracção eléctrica, dispor 

ainda de um motor auxiliar de combustão interna 

(Diesel), que permite à viatura não ficar 

imobilizada em situações de falta de alimentação 

de energia eléctrica ou continuar a deslocar-se 

quando há necessidade de efectuar desvios 

relativamente à rede de tracção eléctrica.

O Trollino 12 tem uma lotação de 33 lugares 

sentados e entre 40 a 44 de pé, dependendo do 

uso dos bancos que recolhem, destinados a 

facilitar o transporte a pessoas com mobilidade 

reduzida.

Com a renovação da frota através da inclusão do 

Troleicarro SOLARIS TROLLINO os SMTUC estão 

a dar mais um contributo para uma mobilidade 

cada vez mais sustentável.
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Troleicarro SOLARIS TROLLINO 

Dimensões:

Comprimento  12 metros;

Largura  2,55 metros;

Altura  3,49 metros.

Motor eléctrico assíncrono SKODA

Sistema de Propulsão Auxiliar de marca 

Kirsch de 100 kW, com motor Diesel Euro V

Travões de disco de 2 circuitos em todos os 

rodados

Sistema eléctrico multiplexado

B.I.B.I.

De facto, foi possível constatar que a viatura 

apresenta muito boas características para o 

transporte público de passageiros, destacando-se 

a qualidade da sua carroçaria, o seu design 

atractivo e o acabamento cuidado que se traduz 

em conforto e segurança para os seus utilizadores. 

Com efeito, este troleicarro é moderno, funcional, 

silencioso e com 12 metros de comprimento, onde 

se destaca a existência de 3 portas. 

Inclui outras valias, como o sistema de inclinação 

da carroçaria para entrada e saída de passageiros, 

rampa de acesso para passageiros que viajam em 

cadeira de rodas, bem como lugares específicos 

para estes e vem equipado com dois sistemas de 

ar condicionado independentes, um para os 

passageiros e outro para o motorista.

Construído na fábrica Solaris, na Polónia, o novo 

troleicarro funciona com um motor eléctrico 

assíncrono fornecido pelo fabricante de 

automóveis Skoda.



No dia 16 de Setembro de 2009, aquando da 

inauguração do Centro de (Info)Mobilidade, realizou-

se a apresentação pública da aplicação SMTUC 

Mobile.

A apresentação e explicação do programa ficou a 

cargo de Luis Carlos Reis dos Santos Galo, aluno do 

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), 

que foi quem idealizou e concebeu a aplicação, a qual 

contou com o contributo técnico do Instituto Pedro 

Nunes (IPN) no seu desenvolvimento e melhoria. 

Durante a cerimónia da apresentação pública do 

SMTUC Mobile, foi reconhecida a demonstração de 

cidadania e espírito inventivo do autor da aplicação 

com a entrega de um passe dos SMTUC, válido 

enquanto o beneficiário for estudante do Ensino 

Superior. 

Trata-se de uma aplicação que permite a consulta dos 

horários das linhas dos Transportes Urbanos de 

Coimbra em dispositivos móveis (PDA`s e 

telemóveis), bastando para tanto aceder à página dos 

SMTUC na Internet (www.smtuc.pt/mobile) e fazer o 

download, seguindo as indicações de instalação.

Assim, através do dispositivo móvel podem ser, a 

qualquer momento, consultadas as linhas disponíveis, 

com as respectivas paragens e horários, podendo 

efectuar-se o cálculo do horário do autocarro mais 

próximo em determinada paragem. A pesquisa é 

simples e intuitiva.

Destaca-se aqui a facilidade e comodidade no acesso 

à informação por parte dos utentes, ao mesmo tempo 

que, ao optar-se pelo caminho da desmaterialização, 

evitando a utilização do papel, se está a contribuir para 

a melhoria da qualidade ambiental. 

O uso do SMTUC Mobile não acarreta quaisquer 

custos ao utilizador, uma vez que a informação 

necessária se encontra armazenada no interior da 

aplicação.

SMTUC MobileSMTUC Mobile
horários disponíveis nos telemóveis
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Recursos
Humanos

de Funcionário
a Trabalhador

em Funções
Públicas

Recursos
Humanos

de Funcionário
a Trabalhador

em Funções
Públicas

A gestão de carreiras profissionais é regulamentada pela 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR) e 

respectiva regulamentação nomeadamente a Portaria n.º 

83-A/2009, de 22 de Janeiro, relativa à tramitação do 

procedimento concursal.

Nos SMTUC existem carreiras gerais, unicategoriais e 

pluricategoriais (art.º 41.º e 42.º da LVCR).

As regras relativas à alteração de posicionamento 

remuneratório constam dos artigos 46.º a 48.º da LVCR 

(opção gestionária, alteração obrigatória e alteração 

excepcional).

1 - Opção gestionária:

- Duas menções máximas (excelente) consecutivas, ou

- Três menções consecutivas imediatamente inferiores às 

máximas (muito bom), ou

- Cinco menções consecutivas imediatamente inferiores 

às referidas na alínea anterior (bom), desde que 

consubstanciem desempenho positivo.

2 - Alteração obrigatória:

Há alteração obrigatória da posição remuneratória para a 

posição seguinte quando o colaborador tenha acumulado 

10 pontos na avaliação de desempenho na posição 

remuneratória que ocupa.

A contagem de pontos é realizada nos seguintes termos:

- Três pontos por cada menção máxima (excelente);

- Dois pontos por cada menção imediatamente inferiores 

à máxima (muito bom);

- Um ponto por cada menção imediatamente inferiores às 

referidas na alínea anterior (bom), desde que 

consubstancie desempenho positivo;

- Um ponto negativo por cada menção correspondente ao 

mais baixo nível de avaliação.

3 - Excepção:

A alteração do posicionamento remuneratório, 

excepcional, determinada pelo dirigente máximo do 

Serviço após audiência do Conselho Coordenador da 

Avaliação (CCA), nos termos previstos no artigo 48.º da 

LVCR.
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4 - Prémios de Desempenho:

A atribuição de prémios de desempenho é realizada de 

acordo com o definido no artigo 75.º da LVCR.

As regras que se acabam de indicar estão ligadas a 

estratégias de modernização da Administração Pública.

Trata-se de uma reforma da Administração, inspirada em 

modelos e instrumentos utilizados na gestão privada, 

fundamentada num modelo que visa a eficiência, 

eficácia e qualidade.

 Assim, actualmente convivemos com várias inovações e 

assistimos a uma remodelação do modelo clássico da 

Função Pública, notada pelas alterações legislativas 

efectuadas a vários níveis, desde o estatuto da 

aposentação, ao sistema integrado da avaliação do 

desempenho na Administração Pública (SIADAP), 

passando pelos novos regimes de vinculação, de 

carreiras e de remunerações dos trabalhadores até ao 

regime do contrato de trabalho em funções públicas 

Podemos mesmo afirmar que esta e demais legislação 

entretanto publicada e relacionada com a Função 

Pública parte de princípios baseados em instrumentos 

de profissionalização da gestão pública, na gestão por 

objectivos e na análise de resultados numa perspectiva 

empresarial. 

Em todo este processo a gestão de recursos humanos é 

crucial.

Ninguém dúvida da bondade de uma cultura de gestão 

pública baseada no mérito e na excelência e com 

qualidade. Todavia, se for aplicada com a virtude de 

promover a motivação dos trabalhadores.

Assim seja... e que o legislador seja também o principal 

avaliador dos seus resultados.
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Marco HistóricoMarco Histórico

SMTUC passa a ser uma Entidade
Certificada segundo a norma
ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão
da Qualidade

No início de 2008 o Conselho de Administração 

dos SMTUC tomou a decisão estratégica de 

implementar um Sistema de Gestão da Qualidade 

nos Serviços Municipalizados de Transportes 

Urbanos de Coimbra, com vista à certificação, de 

acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008.

O processo teve início em Abril de 2008, com a 

colaboração da Associação Industrial Portuguesa 

(AIP), a quem foi adjudicado um serviço de 

consultoria para a implementação do Sistema de 

Gestão da Qualidade.

O trabalho, que envolveu toda a Estrutura dos 

SMTUC, desenrolou-se durante cerca de um ano e 

quatro meses.

Com data de 10 de Agosto de 2009, a APCER 

(Entidade Externa Independente e Acreditada), 

após realização das devidas auditorias, certificou 

que o Sistema de Gestão da Qualidade dos 

SMTUC, implementado no transporte público 

rodoviário de passageiros em linhas regulares, de 

pessoas com mobilidade reduzida, em serviços 

o c a s i o n a i s  e  g e s t ã o  d e  p a r q u e s  d e  

estacionamento,cumpre os requisitos da norma 

NP EN ISO 9001:2008 (Sistemas de Gestão da 

Qualidade  Requisitos).

Ficaram, assim, os SMTUC uma Entidade 

Certificada, ou seja, o reconhecimento externo 

de que os SMTUC satisfazem eficazmente os 

seus clientes e as exigências legais e 

regulamentares na execução dos seus serviços.

Neste âmbito, no passado dia 9 de 

Setembro,teve lugar no Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Coimbra a Cerimónia de Entrega 

formal do Certificado de Conformidade do 

Sistema de Gestão da Qualidade, pela APCER, 

de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008. 

No decurso da cerimónia, usando da palavra, o 

Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Coimbra, Dr. Carlos Encarnação, sublinhou a 

importância dos SMTUC na cidade de Coimbra, 

enquanto o Exm.º Senhor Presidente do 

Conselho de Administração dos SMTUC, Dr. 

Manuel Rebanda, frisou que “foi um processo 

cu jo  sucesso se deveu ao e levado 

profissionalismo, competência e dedicação dos 

quadros dos SMTUC, mas que não está 

concluído, porque há regras e normas a manter 

diariamente”, por isso considera que “o processo 

começa agora”. 

2009 - A Certificação2009 - A Certificação
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Houve ainda as intervenções do Exm.º Senhor 

Dr. José Leitão, CEO da APCER e da Exm.ª 

Senhora Dr.ª Teresa Madeira, representante da 

Associação Industrial Portuguesa (AIP), que 

foram unânimes ao enaltecer o empenho de 

todos dos trabalhadores dos SMTUC em todo o 

processo.

Durante a referida Cerimónia os SMTUC, na 

pessoa do Exm.º Senhor Eng.º António Santo, 

Gestor da Qualidade, procederam à divulgação 

dos Resultados do Inquérito de Avaliação da 

Satisfação dos  Clientes/utentes de Linhas 

Regulares e do Transporte Especial, entretanto  

concluído, os quais se revelaram bastante 

positivos.

No caso de utentes de Linhas Regulares, foram 

efectuados mil inquéritos, distribuídos 

proporcionalmente de acordo com a procura 

nas linhas dos SMTUC. A avaliação incidiu 

sobre cinco requisitos: Informação disponível; 

Qualidade do Serviço; Contribuição para a 

Soc iedade;  Imagem da Empresa e  

C o m u n i c a ç ã o  c o m  o s  S e r v i ç o s  

Administrativos.

No caso do Transporte Especial, em 22 

inquéritos, a média global de satisfação rondou 

os 77,4% e se somarmos os satisfeitos com os 

muitos satisfeitos a média atinge os 95,3%.

Na referida escala de um (mau) a quatro (bom) 

a média das respostas sobre o serviço prestado 

pelos SMTUC foi de 3,7%. 

A média global de satisfação rondou os 66% e 

se somarmos os satisfeitos com os muitos 

satisfeitos a média atinge os 82%.

Numa escala de um (mau) a quatro (bom) a 

classificação média das respostas à pergunta 

“Numa escala de 1 a 4 como classifica o 

serviços dos SMTUC” foi de 3,2.

No dia 10 de Setembro de 2009, o Exm.º Senhor 

Administrador Delegado, Manuel Correia Oliveira, 

emitiu um comunicado interno dirigido a todos os 

trabalhadores dos SMTUC a “agradecer o total 

empenhamento e o esforço suplementar que 

todos os trabalhadores dos SMTUC dedicaram a 

este projecto, sem os quais não seria possível a 

obtenção desta certificação”, sublinhando que “O 

reconhecimento externo desta certificação 

aumenta a credibilidade da nossa entidade 

perante os Clientes e a Sociedade em Geral” e 

apelando aos trabalhadores “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”.
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É um utilizador assíduo 
dos SMTUC?
Sou efectivamente um 
utilizador assíduo dos 
SMTUC, sobretudo a 
partir do momento em 
que ingressei no Ensino 
Superior. 
Até  lá  nunca t inha 
utilizado os autocarros 
dos SMTUC, uma vez 
que não necessitava. 
Utilizava o transporte que 
a  p r ó p r i a  e s c o l a  
disponibilizava ou então 
os  meus fami l ia res  
encarregavam-se de me 
levar e ir buscar.
Hoje, utilizo diariamente 
mais do que um autocarro 
a fim de me deslocar para 
o  I S E C ,  q u e  f i c a  
precisamente do outro 
l a d o  d a  c i d a d e  
re l a t i vamen te  a  S .  
Martinho, onde resido.
Uso o transporte público 
urbano não só porque é 
complicado para os meus 
familiares articular os 
seus horários com os 
meus,  mas também 
porque me dá mais 
autonomia.

Qual a importância dos Transportes Urbanos no 
sua rotina diária?
Os transportes urbanos são efectivamente muito 
importantes no meu dia a dia. Muito embora tenha 
carta de condução e possibilidade de conduzir 
automóvel particular, faço questão de utilizar o 
serviço público prestado pelos SMTUC, até porque 
compensa, pois são fidedignos e muito regulares, nos 
quais podemos confiar.
De facto, para além do uso diário para me deslocar ao 
ISEC, utilizo o autocarro aos fins-de-semana para ir à 
baixa e outros locais da cidade, dado que o 
estacionamento é muito complicado, para além de ser 
mais dispendioso. 
Como vivo em São Martinho utilizo diariamente várias 
linhas, consoante o meu destino, concretamente as 
linhas 14, 14T, 6, 24 e 33. 

Qual a sua opinião sobre a qualidade dos serviços 
prestados pelos SMTUC?
Na minha opinião pessoal e sem querer estar aqui 
simplesmente a lisonjear, considero que os serviços 
prestados pelos SMTUC são credíveis e fidedignos. 
Mesmo se compararmos com outras cidades, 
inclusivamente Lisboa, que tem claramente outra 
dimensão a nível de transportes, a regularidade e a 
abrangência dos Transportes Urbanos em 
determinados pontos da cidade de Coimbra é muito 
maior relativamente a elas. Confesso não conhecer 
todas as cidades, no entanto relativamente aquelas 
que já conheço posso afirmar, com segurança, que 
Coimbra as supera.
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B.I.B.I.
Luis Carlos Reis dos Santos Galo, nasceu 
no dia 31 de Julho de 1990, em Coimbra.
Tendo vivido alguns anos em Leiria, a 
Coimbra regressou para completar o seu 
percurso como estudante do ensino 
secundário e iniciar-se no ensino superior.
De facto, em 2008 ingressou no Curso 
Superior de Engenharia Electromecânica do 
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 
(ISEC).
Autor  do SMTUCMobi le ,  ap l icação 
informática que permite a consulta dos 
horários das linhas de transportes urbanos 
dos SMTUC em telemóveis e PDA`s, 
reconhece que os seus hobbies sempre 
estiveram relacionados com electrónica.
Com efeito, desde pequenino que gosta de 
electrónica e informática, considerando que 
sempre se dedicou à “engenhoca”, embora 
nunca tivesse ninguém na família ligada a 
estas actividades.

Por outro lado, nota-se uma preocupação 
efectiva em renovar frota, a fim de 
proporcionar um maior conforto aos 
passageiros. Veja-se o abatimento das 
viaturas mais antigas e a aquisição de novas 
que as vêm substituir. Ainda há pouco veio o 
novo troleicarro como prova dessa 
preocupação, a que se associa outra não 
menos importante que é a preocupação 
ecológica.
Ao nível do atendimento ao público há 
também uma tentativa de melhorar sempre o 
serviço prestado.

utilizar os transportes públicos a partir do momento em que 
ingressei no ensino superior e necessitava de saber diversos 
horários. Assim, das duas uma: ou me via obrigado a decorá-
los ou então tinha que encontrar outra alternativa, 
designadamente inventar algo que me mostrasse os horários.
O que me ocorreu desde logo foi o computador, mas isso não 
me trazia grande vantagem porque o computador é fixo ou 
então tinha que andar pela cidade com um portátil, o que não 
dava jeito nenhum.
Lembrei-me então, e visto que até sei programar 
minimamente, de inventar uma aplicação para o telemóvel que 
é um dispositivo que toda a gente usa, um verdadeiro mini 
computador que inclusivamente até dá para telefonar! 
Assim decidi fazer uma aplicação e comecei pela raiz, fiz uma 
listagem que mostrava só as linhas que me interessavam e 
apenas o próximo autocarro que passava. No início não 
funcionava a cem por cento, mas para mim chegava. Depois fui 
acrescentando uma coisas e a árvore lá foi crescendo. 
Passadas umas semanas, em jeito de brincadeira, mostrei o 
programa a um dos meus colegas de curso que é motorista 
aqui nos SMTUC. Ele ficou impressionado e disse para 
escrever uma carta à Administração dos SMTUC, talvez 
dissessem alguma coisa. Mas pensei eu: um “puto”, que até 
nem é de informática, alguma vez me iriam responder!
Mesmo assim avancei e, em 18 de Dezembro de 2008, escrevi 
a carta. Identifiquei-me e apresentei a ideia. Referi que tinha 
uma aplicação engraçada, muito embrionária e se estariam 
interessados, pois não era um produto feito, mas talvez 
tivessem em mente uma empresa que a pudesse desenvolver.
Em Janeiro ou Fevereiro reunimos e começámos logo por 
verificar umas falhas na aplicação que tinha apresentado. Era 
uma ideia engraçada, original, mas tinha falhas que 
necessitavam de ser corrigidas. Era natural, dado ser um 
trabalho feito de raiz, não segui modelo nenhum.

É o autor do SMTUC Mobile, como surgiu 
e o que motivou a ideia?
A ideia inicialmente surgiu sem qualquer 
objectivo futuro, quer para os SMTUC ou 
qualquer outra empresa, era somente para 
uso pessoal, uma vez que me vi forçado a 

Como é que posteriormente a sua ideia foi 
desenvolvida?
No desenvolvimento da ideia até ao produto 
final tal qual existe hoje, houve um contributo 
muito importante do Instituto Pedro Nunes 
(IPN). Porém, muito antes dessa intervenção do 
IPN, comecei logo nas primeiras reuniões a 
tentar corrigir os problemas detectados e a 
desenvolver e ramificar o produto. Com 
algumas intervenções nesse sentido a 
aplicação tornou-se mais fácil de utilizar por 
todos, passando a conter opções e a 
possibilidade de se fazerem pesquisas.
Mais tarde colocou-se então a questão: isto 
agora está desenvolvido, mas precisa ainda de 
evoluir em alguns aspectos e eu tenho de parar, 
porque vou começar as frequências que são 
incompatíveis com a exigência deste trabalho, 
que fazer? Foi aí que surgiu o IPN, que, 
mantendo o código fonte, pegou no protótipo 
apresentado e lhe deu continuidade, 
ampliando-o e desenvolvendo-o a uma escala 
que, neste momento, estou convencido, serve 
os interesses dos utentes dos SMTUC.Hoje a 
aplicação quase que se auto alimenta, ou seja, 
tem um sistema que permite uma actualização 
semanal automática do programa.
Não vou mentir, fiquei muito orgulhoso com a 
implementação do projecto. Foi o sentir de uma 
ideia feita.



Prevenção
e Saúde
Prevenção
e Saúde
A elaboração deste artigo teve como base a documentação da direcção Geral de Saúde e 

porque nos encontramos a entrar numa quadra festiva propensa a alguns abusos, nunca é 

demais recordar e apelar ao sentido de responsabilidade de cada um.

Remetendo um pouco à história, o consumo de bebidas alcoólicas, em particular o vinho, remontam 

à antiguidade em todo o mundo e, curiosamente, Portugal situa-se na lista dos países em que o seu 

consumo, por habitante, é mais elevado, não se estranha portanto, que Portugal também é, dentro 

dos países da União Europeia, quem regista a maior taxa anual de acidentes rodoviários por mil 

habitantes. 

Vários estudos apontam que o consumo, não moderado, está na base de problemas financeiros, 

familiares e sociais e de saúde e infelizmente, é causa directa ou mesmo indirecta de inúmeros 

acidentes de viação, resultando em milhares de vitimas.

O álcool, visto de forma errada como estimulante dos processos físicos e mentais, funciona, na 

realidade, como um depressor das capacidades psicofisiológicas, estando directamente relacionado 

com as taxas de alcoolémia presentes no sangue, tais como:

Efeitos Psico-Fisiológicos e Taxas de Alcoolémia (em gramas por litro de sangue):

0,15 g/l - diminuição dos reflexos;

0,3 g/l - perturbação dos movimentos; 

0,5 a 0,8 g/l - aumento dos tempos de reacção, percepção errada da velocidade, reacções motoras 

alteradas e estado de euforia;

0,8 a 1,5 g/l - reflexos cada vez mais alterados, embriaguez mais ou menos ligeira, condução 

perigosa devido a possibilidades de sonolência, fadiga e problemas de visão;

1,5 a 3 g/l - perturbação da marcha, embriaguez nítida; 

3 a 5g/l - estado de embriaguez profunda, condução impossível;

>5g/l - Coma, que pode levar à morte.

Após a ingestão do álcool, só cerca de 5% é eliminada directamente através da expiração, da saliva, 

da transpiração e da urina, o restante é transportado para a corrente sanguínea, através da sua 

absorção realizada pelas paredes do estômago e pela parte superior do intestino delgado, na sua 

forma mais pura.
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Facilmente se compreende que a circulação do álcool pelo organismo é realizada pelos vasos 

sanguíneos, passando por cada órgão do nosso corpo, e vagarosamente se decompõe no nosso 

fígado, a um ritmo bem lento, cerca de 0,1g/l por hora (ex: uma pessoa que apresente uma taxa de 

alcoolemia no sangue de 2,00g/l às 00h, só por volta das 20h do dia seguinte, o organismo consegue 

eliminar completamente o álcool do sangue, em circunstâncias normais). Atingindo o cérebro, afecta 

directamente e progressivamente as nossas capacidades sensoriais, perceptivas, cognitivas e 

motoras, comprometendo assim, o próprio controlo muscular, o equilíbrio do corpo, a visão, a 

audição, os nossos reflexos. 

Factores como o mau funcionamento hepático, o café, o chá, o consumo de tabaco e até mesmo 

alguns medicamentos influenciam o tempo da eliminação do álcool do organismo.

Existem diversos factores que interferem na taxa de alcoolémia no sangue, sejam eles de carácter 

pessoal como ambiental e de saúde, tais como: o peso da pessoa, a idade e o sexo, o estado de 

fadiga, o estado emocional, medicamentos, a temperatura, entre outras.

Desta forma, a mesma quantidade de álcool ingerida por pessoas diferentes, origina taxas de 

alcoolémia diferentes, assim como, o mesmo indivíduo que consuma a mesma quantidade de álcool, 

em diferentes dias, pode apresentar uma taxa de alcoolémia variável, determinada pelo seu estado 

psicofisiológico do momento e da situação em que o álcool é ingerido.

Verificamos desta forma, uma dificuldade no cálculo exacto da quantidade de álcool que uma pessoa 

pode ingerir, sem posteriormente colocar em risco a sua própria segurança como a do próximo, dada 

a inconstância dos factores que podem afectar essa mesma taxa.

Como principais efeitos do álcool são apontados os seguintes: audácia incontrolada; sensação de 

bem-estar, euforia, sobrevalorização das nossas capacidades, perda de vigilância, dificuldade de 

atenção e de concentração, perturbação da visão (dificuldade no cálculo das distâncias e 

velocidade), redução da visão nocturna, estreitamento do campo visual, lentificação do tempo de 

resposta, diminuição da resistência à fadiga, entre outras.

O risco de envolvimento em acidente mortal tem um aumento proporcional à concentração de 

álcool no sangue:

Com 0,50g/l - o risco aumenta 2 vezes

Com 0,80g/l -  o risco aumenta 4 vezes

Com 0,90g/l - o risco aumenta 5 vezes

Com 1,20g/l - o risco aumenta 16 vezes

Não faça parte das estatísticas, a sua vida vale bem mais!
Se conduzir não beba!

A todos(as) um Bom Natal! Saúde!
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No dia dezassete de Julho de 2009 foi empossada a nova Direcção do GCRD-SMTUC para o Biénio 

2009/2011, constituída por: Presidente, João Silvano; 2º Vogal, Marco Fonseca; Tesoureira, Bárbara 

Veiga; Secretário, Nuno Galante e 1º Vogal, Paulo Santos. A Revista SMTUC felicita a nova Direcção, 

desejando-lhe as maiores felicidades no exercício do seu mandato.

Neste espaço da Revista habitualmente dedicado a notícias do Grupo publicamos um comunicado da 

Direcção:

“Aproveitando a oportunidade que a Revista SMTUC nos dá, reiteramos o objectivo principal desta 

direcção, que essencialmente assenta na unificação do Grupo Cultural Recreativo e Desportivo dos 

Trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, para que, juntos, 

possamos criar um grupo de referência sólido em todas as suas vertentes: cultural, recreativa e 

desportiva. 

Unindo o sangue novo com a experiência, somos uma Direcção com carácter vincado, onde reunimos 

homens e mulheres de diferentes áreas pretendendo, com a diversidade e ao longo deste biénio, tornar 

este Grupo um projecto comum de todos os sócios que, através dos nossos representantes, queremos 

que tenham uma posição e voz activa na vida do GCRD.

Assim, temos como objectivo promover e diversificar a cultura em prol dos sócios, procurar espaços 

consensuais para a prática desportiva, dotar os sócios de um cartão personalizado, criar uma 

plataforma eletrónica de divulgação do GCRD e promover a verdadeira interação entre todos sócios.

Ao trabalho feito ao longo do tempo pelas Direcções do GCRD queremos aliar os sonhos e projectos 

novos de cada um dos sócios, num movimento de modernização deste Grupo, que não só merece ser 

um verdadeiro espaço de promoção da vida de cada um dos seus sócios, para lá da vertente 

profissional, como deve ser uma forma de nos unir verdadeiramente naquilo que temos em comum pois 

que, afinal, foi essa vontade comum que permitiu fundar este Grupo.

Para concretizar este projecto, contamos com cada um de vós.

Aproveito ainda para congratular a Revista SMTUC (Edição II) pelo seu 1º aniversário, e salientar a 

importância deste meio de comunicação na difusão dos vários aspectos da vida desta Associação e 

destes Serviços.

Quero também em nome do GCRD, desejar a todos os sócios e colaboradores dos SMTUC um Feliz 

Natal e Próspero Ano Novo cheio de paz e saúde.

A Direcção do GCRD
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Na última edição da Revista SMTUC, 
em Agosto de 2009, foi publicitado 
Concurso interno para criação de um 
“Símbolo da Qualidade”, aberto a 
todos os trabalhadores, por se 
considerar que a Certificação, como 
importante marco na vida dos 
SMTUC, deveria ser devidamente 
assinalada e participada.
A Administração, de entre os 
trabalhos apresentados, escolheu o 
que foi realizado pelo colaborador 
João Silvano, a quem endereçamos 
os parabéns pela capacidade 
criativa.
Assim, o símbolo vencedor passou a 
ser utilizado em associação com a 
Marca de Certificação.

concurso

Já temos um ano!!!
Quatro quadrimestres,

quatro edições da nossa
Revista SMTUC.

Obrigado por fazerem
desta iniciativa um sucesso.

Já temos um ano!!!
Quatro quadrimestres,

quatro edições da nossa
Revista SMTUC.

Obrigado por fazerem
desta iniciativa um sucesso.
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