


Conforme havia já sido vaticinado pela Exm.ª Sra Directora Delegada na última publicação da 
“revista SMTUC”, na sequência das auditorias realizadas no mês de Junho, pela APCER, foi 
renovada por mais um ano a Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade dos SMTUC.

No comunicado de Setembro sobre o assunto, o Conselho de Administração congratulou-se, 
mas alertou que começava novo desafio – continuar a satisfazer eficazmente os nossos clien-
tes – para, daqui a um ano, os SMTUC continuarem a manter a Certificação.

Os SMTUC, para darem cumprimento à Missão que abraçaram – Garantir uma oferta de trans-
porte público adequada à necessidade das populações – estabeleceram, entre outras Políti-
cas, que seria necessário “Satisfazer elevados padrões de qualidade no transporte urbano”.

Mas o que quer dizer qualidade, no transporte urbano?

A solução mais fácil seria ir copiar uma definição a um qualquer dos muitos livros sobre estas 
matérias. Não vamos por aí. Vamos por um caminho mais difícil que é tentar explicar, por con-
ceitos simples e acessíveis, o que é isso da qualidade, neste caso, centrando-nos apenas nas 
relações entre o cliente/passageiro e o prestador do serviço. De qualquer modo podemos 
adiantar que o conceito está relacionado directamente com as percepções de cada indivíduo e 
é geralmente empregue para significar “excelência”, neste caso, de um serviço de transporte 
urbano de passageiros.

É fácil compreender que a qualidade de um serviço pode ser vista em duas ópticas: a do clien-
te (passageiro) e a do prestador do serviço (neste caso os SMTUC). Vamos ver qual o papel de 
cada um no processo da qualidade.

Tudo começa no serviço que o cliente deseja. Que transporte urbano de passageiros pretende 
o cliente? Qual o nível de qualidade que o cliente pretende ou deseja? Esta é a chamada Quali-
dade Desejada (pelo cliente).

A etapa seguinte é os SMTUC tentarem perceber o que os clientes desejam e conceberem um 
transporte que vá ao encontro dos seus desejos (necessidades), embora saibamos que a con-
cepção do nível de qualidade do serviço é influenciada por outros factores como, entre outros, 
as impossibilidades técnicas, de circulação e as restrições orçamentais. Estamos perante a 
Qualidade Pretendida ou seja a qualidade que os SMTUC pretendem oferecer ao cliente.



Este é um ponto essencial que não pode ser deixado ao acaso pois o cliente só poderá estar 
satisfeito com o serviço que lhe prestamos se a qualidade global do transporte obedecer a 
critérios que satisfaçam a Qualidade Desejada pelo cliente. Sem querer enumerar todas as 
características e apenas a título de exemplo, deveremos oferecer um transporte que responda 
às suas necessidades, com preços aceitáveis, títulos de transporte adequados, regular, acessí-
vel, pontual, rápido, com facilidade na aquisição dos títulos, apoiado num bom sistema de 
informação, seguro, com baixo impacto ambiental, com veículos limpos e confortáveis, sem 
avarias durante o trajecto, pessoal competente e simpático…

No entanto, o serviço prestado nem sempre atinge o nível de qualidade que os SMTUC preten-
dem. Este nível de qualidade prestado no dia-a-dia é a Qualidade Prestada. As diferenças entre 
a qualidade prestada e a qualidade pretendida devem ser medidas diariamente, de modo a ava-
liar o desempenho do serviço de transporte prestado e consequentemente criar mecanismos 
que permitam corrigir aquilo que não está de acordo com a qualidade pretendida pelos SMTUC, 
através de um processo de melhoria contínua.

Mas o cliente tem uma percepção própria da qualidade do serviço prestado pelos SMTUC. 
Estamos perante a Qualidade Percebida ou seja o nível de qualidade que o cliente reconhece 
ao serviço de transporte que os SMTUC lhe prestaram. Mas, como a Qualidade Percebida, em 
princípio não deve corresponder à Qualidade Desejada pelo cliente, é necessário perceber que 
diferenças são essas. Para esse efeito, são realizados inquéritos de satisfação do cliente, de 
modo a avaliar e medir a satisfação do cliente em relação ao serviço prestado, que permitem 
corrigir a qualidade do serviço que os SMTUC querem prestar ao cliente (Qualidade Pretendi-
da), mais uma vez alimentando o processo de melhoria contínua.

Agora já entendemos melhor que, para continuar a satisfazer eficazmente os nossos clientes, 
é necessário Satisfazer elevados padrões de qualidade no transporte urbano, tarefa que 
depende essencialmente de todos nós.

O ano que vem apercebe-se difícil. O melhor contributo que podemos dar será o empenho de 
todos, sem excepção, cada um na sua profissão, de modo a oferecermos um Transporte de 
Qualidade e assim contribuirmos para um futuro risonho dos SMTUC.

Um Feliz Natal e um Bom Ano Novo.



2 e 3 de Outubro de 2010, em Coim-
bra, duas noites memoráveis da 
banda irlandesa… Onde os SMTUC 
também foram “Estrelas”! No elogio 
público dos utilizadores ao serviço 
especial de transporte prestado na 
realização deste Mega Evento…

 

A preparação e promoção articuladas 
entre as entidades públicas envolvi-
das na organização do evento e pos-
teriormente a execução do plano deli-
neado só veio confirmar o bom traba-
lho que em ambas as fases foi desen-
volvido.
As notícias transmitidas pela impren-
sa fazem jus ao trabalho e empenho 
que os colaboradores aplicaram para 
garantir a boa realização do serviço 
de apoio aos espectáculos dos U2 em 
Coimbra.

U2 PASSARAM POR COIMBRA...

                    COM OS SMTUC!



Fãs aplaudem circulação “impecável” dos autocarros“…os autocarros dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC)
circularam com a frequência necessária para levar os fãs a tempo e horas até ao estádio.”
In Diário de Coimbra, 03/10/2010 – página 4

SMTUC
“Perto de 52 mil passageiros viajaram nos circuitos especiais”

In Diário de Coimbra, 05/10/2010 – página 9

Turismo de Coimbra faz balanço “altamente positivo” dos concertos dos U2… 

“…destaca também a forma ordeira como se processou a chegada ao estádio,

com o apoio dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra

a merecer rasgados elogios de utilizadores.”
In Diário de Coimbra, 05/10/2010 – página 8

O Conselho de Administração dos SMTUC reconheceu o empenho de todos os trabalhadores que 
participaram na operação, ao aprovar em 15/10/2010 a proposta do Exm.º Senhor Administrador 
Delegado, Manuel Correia de Oliveira, que foi publicitada na Comunicação de Serviço n.º 15 de 
19/10/2010 e que aqui se reproduz na íntegra:

“Os concertos dos U2 em Coimbra nos passados dias 2 e 3 de Outubro revelaram-se um enorme 
sucesso para a Cidade de Coimbra, nomeadamente para as entidades envolvidas na sua organiza-
ção. Os SMTUC foram particularmente destacados pela sua contribuição no desenlace positivo 
deste evento. Os serviços prestados pelos SMTUC prestigiaram a Cidade de Coimbra, revelando 
uma elevada eficiência no transporte dos milhares de passageiros que se deslocaram para esse 
evento.

Este reconhecido sucesso resultou da colaboração imprescindível e dedicada de inúmeros traba-
lhadores dos SMTUC que colaboraram nesta operação. O Conselho de Administração agradece o 
profissionalismo e a dedicação evidenciada pelos trabalhadores dos SMTUC envolvidos na Opera-
ção U2, porquanto a sua participação contribuiu decididamente para o êxito da iniciativa.”







António Pinto dos Santos, natural da Freguesia de 
Santa Cruz, onde nasceu há 68 anos, tendo residido 
sempre no concelho de Coimbra.
Iniciou a sua actividade profissional muito cedo, aos 11 
anos, na área do comércio, como empregado de balcão na 
baixa de Coimbra. Posteriormente foi aprendiz de mecâni-
co, meteorologista na Força Aérea, caixeiro viajante e em 
1970 foi para a Caixa Geral de Depósitos onde trabalhou 
durante 37 anos como empregado bancário, até à sua 
reforma. 
Em 2002 fez parte da lista eleita para a Junta de Freguesia 
de Santa Cruz, cujo Presidente era António Nogueira, que 
após um ano de mandato faleceu. Dado que era o 
segundo na coligação de Coimbra foi ele quem substituiu 
o Presidente, fazendo os restantes três anos desse manda-
to.
Mais tarde foi eleito Presidente da Junta de Freguesia, 
cargo que actualmente mantém, dado que já vai no 
terceiro mandato. 
Santa Cruz é uma freguesia de carácter predominante-
mente urbano. O seu território abrange várias zonas do 
centro urbano de Coimbra, como a Baixa da Cidade, 
Conchada, Montes Claros, Coselhas, Loreto e Pedrulha. 
É uma Freguesia de enorme “riqueza” histórica e cultural, 
atendendo ao núcleo histórico e arquitectónico que a 
integram e ao valor cultural que representou nos primór-
dios da fundação da nacionalidade.
Tem 5,7 km² de área e 6 866 habitantes (2001), aproxima-
damente a população que tinha em 1920. Esta redução 
que se verificou no século XX tem a sua justificação no 
envelhecimento da estrutura habitacional que leva ao 
abandono da população, associada à transformação do 
centro histórico da Baixa de Coimbra como zona 
essencialmente de comércio e serviços.
As suas fronteiras Confrontam com as das seguintes 
Freguesias: S. Bartolomeu e Santa Clara a Sul, S. Martinho 
do Bispo e Antuzede a Oeste, Trouxemil a Norte, Eiras e S. 
Paulo de Frades a Este, Stº António dos Olivais e Sé Nova a 
Sudeste.

Qual o balanço que faz do período em que está a administrar a Junta de 

Freguesia de Santa Cruz?

Penso que temos feito um bom trabalho, sendo disso prova evidente o facto 
do povo, cidadão eleitor, ter continuado a apostar no nosso trabalho.
Normalmente não costumo fazer previsões a longo prazo, apesar de ter sido 
meteorologista, mas gosto de trabalhar com a “costa à vista”, porque nos dias 
de hoje não é fácil projectarmos as coisas a médio e longo prazo, uma vez que 
as juntas de freguesia estão dependentes financeiramente de alguns traba-
lhos que prestam aos cidadãos. 
A Junta de Freguesia de Santa Cruz tem-se despovoado ao longo dos anos, 
porque grande parte do Centro Histórico está desabitado. Na verdade a 
população “fugiu” para freguesias confinantes, tais como Santa Clara, Eiras, 
Santo António dos Olivais, São Martinho do Bispo, logo as receitas baixaram, 
uma vez que o fundo do financiamento das Freguesias é atribuído apenas em 
função do número de eleitores.
A freguesia de Santa Cruz já teve 12.000 eleitores, sendo que actualmente 
temos aproximadamente 6.000 eleitores. No entanto, a freguesia tem uma 
população flutuante de 60 a 70 mil pessoas que diariamente a frequentam, 
para trabalhar e aceder ao comércio e serviços aqui instalados.
Temos também alguns serviços que prestamos que nos dão algumas receitas, 
mas, como a população tem baixado, as receitas têm diminuído e as despesas 
ou se mantêm ou sobem. Temos procurado por isso o equilíbrio.
Em 2002, quando iniciei as funções como Presidente, a junta tinha um saldo 
negativo e conseguimos pagar a quem se devia. Hoje em dia fazemos uma 
previsão das receitas certas e previsíveis e em função disso planificamos.
No que diz respeito a algumas obras que merecem destaque temos o exem-
plo da recuperação que fizemos no Campo Desportivo da Pedrulha, o alarga-
mento do cemitério da Pedrulha, fizemos também a ligação interior do Bairro 
Nossa Senhora de Fátima à Pedrulha, com excelentes infraestruturas. Recupe-
ramos os bancos da Avenida Fernão de Magalhães, pavimentámos várias ruas 
da Pedrulha, remodelámos o Parque Infantil da Conchada e da Pedrulha. 
Em relação à iluminação pública, há cerca de três anos nós investimos nessa 
área e passámos a cobrir o que faltava na freguesia, com iluminação alaranja-
da com mais luminosidade, com outra qualidade e com menos consumos 
para a autarquia.
Outra melhoria desenvolvida e que considero importante foi a criação dos 
símbolos heráldicos. O chamado selo branco e as bandeiras. A sua inexistên-
cia era algo que me entristecia, uma vez que estes símbolos são o Bilhete de 
Identidade de uma Freguesia.

É frequentador dos Transportes Urbanos de Coimbra?

Não. Todavia, continuo a dizer e digo-o em todo o lado, pois é uma das 
minhas conversas, que o Metro não se justificava, precisamente por aquilo de 
bom que eu conheço dos SMTUC. Nomeadamente, a qualidade da sua frota, 
que tem vindo a aumentar, sabendo-se que Coimbra relativamente às outras 
cidades mais planas, tem o problema de ser muito sinuosa, o que desgasta as 
viaturas no constante sobe e desce.
O facto de eu não ser frequentador assíduo deve-se a ter de me deslocar a 
alguns locais com frequência, mesmo sabendo que como presidente posso 
andar gratuitamente nos SMTUC. Por outro lado, de vez em quando gosto de 
ir dar um passeio, até mesmo para auscultar as opiniões das pessoas, que se 
revelam interessantes em alguns aspectos.

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

Esta freguesia é na sua maior parte urbana, tendo porém uma zona suburbana que é a Pedrulha, localidade esta que 
também é servida pelos transportes colectivos.
Penso que o desenvolvimento da freguesia já está no seu auge. Na questão de transportes colectivos a freguesia está 
realmente muito bem servida. Na zona da Pedrulha as pessoas têm autocarros de 15 em 15 minutos e circulam para 
várias zonas. Nesse aspecto a freguesia está muito, mas muito bem servida.



Mas hoje existe muita dificuldade em estacionar no 
centro da cidade?

Eu trabalhei quase 40 anos na Praça 8 de Maio e deixava o 
carro na Alameda da Conchada e andava um bocadinho a 
pé.
Por exemplo quando se fala na questão de estacionamen-
tos só aqui na freguesia de Santa Cruz em espaços abertos 
existem 7.000 lugares.
Outra coisa que não compreendo é quando por um lado se 
diz para tirarem os carros do centro histórico e por outro 
constroem prédios aqui na zona da baixa, normalmente 
com dois e três pisos subterrâneos para meterem lá os 
automóveis. Isso é mesmo estarem a chamar as viaturas 
particulares, pois deve ser um negócio muito rentável, dado 
que cada vez mais estão a utilizar isso.
Também se comenta por aí que as pessoas não vêm a 
baixa para fazer compras porque não há estacionamento 
gratuito. E ainda bem que não o há.
Recordo-me aqui há uns anos na Avenida Fernão de Maga-
lhães, que é uma zona de serviços, quem quisesse vir tratar 
de alguma coisa não conseguia, pois as pessoas vinham e 
estacionavam de manhã à noite. Agora com os parquíme-
tros uns 15 a 30 minutos as pessoas vão e vêm.
Na questão do estacionamento gratuito se ele existisse na 
baixa, quem o utilizava seriam certamente os comerciantes 
e os empregados e o público ambulante não vinha.
Portanto a gratuitidade não é motivo para as pessoas não 
virem à baixa.

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

Eu penso que os SMTUC vão continuar bem. Em relação 
ao Metro, com a morosidade do mesmo, concerteza 
quando começar a circular nos carris, se isso se concreti-
zar, é capaz de estar desactualizado, porque naturalmente 
já deve haver um transporte mais moderno para as mesmas 
funções. 
E como já referi os SMTUC estão bem e vão continuar 
assim. Talvez seja bom a não existência do Metro, se não 
teriam de dividir receitas e as despesas mantinham-se, o 
que poderia criar problemas não só aos próprios funcioná-
rios, mas à frota e restante equipamento dos SMTUC.

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

O melhor elogio que se pode dar aos SMTUC, indepen-
dentemente desta “bagunçada” que se tem ouvido ao 
longo dos anos em relação ao Metro, é as pessoas 
perguntarem: “O porquê o Metro? Se nós estamos tão 
bem servidos de transportes colectivos”.

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

Não, na generalidade não. Quando me chega alguma 
reclamação oriento as pessoas no sentido de em 
primeiro lugar reclamem a quem de direito, e às vezes 
tento também gerir, porque convém fazer no sítio certo 
a respectiva reclamação.

Em termos de mobilidade quais as maiores dificul-
dades que os habitantes da freguesia têm manifes-
tado?

Às vezes fala-se em determinados locais, por exemplo 
na zona de Coselhas, sobre a questão dos abrigos nas 
paragens. Agora já há alguns abrigos que não têm a 
parte lateral, para não impedir a passagem dos peões, 
mas as pessoas têm de compreender que não se pode 
pôr um abrigo em todo o lado.
Ainda sobre esta questão, por vezes as pessoas recla-
mam dos bancos serem pequenos, mas essa situação 
é um pouco mais complicada de resolver, mas dada a 
oferta de transportes elas não chegam a estar muito 
tempo à espera. Por isso, procuro explicar-lhes que os 
bancos servem mais para as pessoas idosas e com 
deficiência.

Na sua opinião que tipo de medidas poderia promo-
ver a utilização dos transportes Urbanos de Coim-
bra?

É algo complicado, mas há relativamente pouco tempo 
estive numa reunião com alguns representantes onde 
se falou na questão dos transportes no centro da 
cidade, não só os transportes colectivos mas também 
os particulares, onde toda a gente dizia “vamos mas é 
utilizar a bicicleta”. Em Coimbra não dá, porque é uma 
cidade muito sinuosa, se fosse por exemplo em Canta-
nhede ou Aveiro já seria possível. Tive de dizer às 
pessoas que o automóvel é mesmo necessário e em 
grande parte das situações é mesmo a ferramenta com 
que cada um trabalha. E dei a sugestão de no dia a 
seguir irem experimentar. 
Os transportes colectivos não têm capacidade para 
substituir totalmente o uso dos transportes privados.
Primeiro isso é impensável, por outro lado os horários 
de abertura e fecho dos estabelecimentos e dos servi-
ços é normalmente coincidente e são milhares de 
pessoas a entrarem de manhã nas cidades e nas Vilas. 
E depois à tarde todos a saírem ao mesmo tempo, aí 
as pessoas têm mesmo que utilizar transporte particu-
lar.



No âmbito do Projecto Europeu CIVITAS MODERN, os SMTUC propuseram-se a melhorar a qualida-
de da informação disponível ao público. Neste sentido, cooperaram com a Critical Software no 
desenvolvimento do planeador de viagens RUMOS (Rotas Urbanas em MObilidade Sustentável). 
Com esta aplicação disponibiliza-se aos cidadãos uma ferramenta útil que lhes permite escolher o 
melhor itinerário para as suas deslocações nos transportes dos SMTUC e sensibilizá-los para a utili-
zação de um modo de transporte sustentável. Mais concretamente, o sistema RUMOS auxilia nos 
seguintes desafios:

- Escolha do percurso com base na oferta existente;
- Minimização de tempos de espera desnecessários ou evitáveis;
- Minimização do consumo de energia necessário na sua deslocação;
- Redução da possibilidade de atrasos na deslocação escolhida.

O sistema RUMOS utiliza as mais inovadoras tecnologias de informação e comunicação para ofere-
cer um serviço de valor acrescentado que estimula a utilização dos transportes disponibilizados pelos 
SMTUC. Desta forma, o utilizador pode seleccionar uma série de critérios diferentes para planear a 
sua deslocação, nomeadamente a data e hora de partida, o percurso mais rápido, com menor 
número de transbordos, com menor percurso pedestre ou com menor esforço associado. Igualmen-
te, o sistema identifica ainda a duração do trajecto, a hora prevista de chegada e informação detalha-
da sobre o itinerário, especificando os transbordos e o tempo gasto em percursos a pé e em espera 
nas paragens.
O RUMOS é uma aplicação disponível a todos os cidadãos, a qualquer altura do dia e durante todos 
os dias do ano. Inicialmente disponível na Loja da Infomobilidade, o RUMOS será posteriormente 
disponibilizado online para que todos os cidadãos o possam utilizar no conforto das suas casas 
recorrendo a um simples computador, ou num local público recorrendo a um quiosque multimédia ou 
outros equipamentos portáteis com ligação à internet.



Entrou em funcionamento no passado mês de Junho o sistema 
Gesbus. Este sistema visa essencialmente a construção das 
escalas das viaturas bem como a gestão das mesmas.
Tendo estes Serviços como objectivo primordial o transporte 
urbano de passageiros, tem obrigatoriamente que colocar 
diariamente as viaturas da sua frota a efectuar a oferta de 
transporte programada para os respectivos dias.
Torna-se pois necessário que diariamente seja efectuado o 
escalonamento das viaturas, tarefa que não pode ser efectua-
da de forma aleatória, dada a existência de diversas condicio-
nantes para a atribuição das viaturas às respectivas 
linhas/horários (chapas).
A existência ou não da rede de tracção, a largura das vias e a 
lotação das viaturas, são alguns dos aspectos a considerar na 
altura de efectuar o escalonamento das viaturas.
Por outro lado, também a disponibilidade das viaturas é condi-
cionada, quer pelas operações de manutenção correctiva, quer 
pelas de manutenção preventiva.
Sem a ajuda de um sistema próprio para a sua produção, as 
escalas de viaturas revela-se pois um processo complicado, só 
possível de efectuar por quem tenha grandes conhecimentos 
da rede de transportes e esteja devidamente informado de 
todos os elementos condicionantes para a sua elaboração.
A possibilidade de criar no sistema Gesbus diversas regras que 
limitem as linhas/horários que cada viatura pode efectuar, bem 
como a interligação deste sistema com outros já existentes 
nestes Serviços, permitem não só o escalonamento e gestão 
das viaturas de forma mais rápida e facilitada, como também 
um maior conjunto de informação disponível para o acompa-
nhamento diário da execução das diversas operações.

GESBUS

No dia 03 de Setembro de 2010 realizou-se um jantar em homenagem da Dr.ª Paula Moreira, Chefe da Divisão 
dos Recursos Humanos, que decidiu regressar ao seu lugar de origem na Câmara Municipal de Coimbra. No jantar 
estiveram presentes os membros do Conselho de Administração dos SMTUC, Dr. Manuel Rebanda (Presidente), 
Senhor Manuel Correia de Oliveira (Administrador Delegado) e Dr. Júlio Gaudêncio (Vogal), bem como vários trabalha-
dores das unidades orgânicas que compõem a estrutura dos SMTUC.
Na hora da despedida o Exm.º Senhor Administrador Delegado reconheceu o desempenho da Dr.ª Paula Moreira, não 
só enquanto Chefe da Divisão de Recursos Humanos, mas também nas ocasiões em que substituiu a Exm.ª Senhora 
Directora, Dr.ª Regina Ferreira, na sequência do exercício de competências subdelegadas.
A homenageada num discurso racional, coerente e bem estruturado nas ideias transmitidas, agradeceu a oportunidade 
que os SMTUC lhe proporcionaram de se desenvolver enquanto trabalhadora da Administração Pública, permitindo-lhe 
acumular experiência e alargar sua visão sobre a mesma, mormente na execução da árdua tarefa que constituiu a 
articulação dos interesses dos trabalhadores com os da Administração, sempre estribada no rigoroso cumprimento das 
normas legais vigentes em cada momento.



Este diploma legal estabelece o regime jurídico da organiza-
ção dos serviços das autarquias locais.
O desiderato da revisão da estrutura e organização dos 
órgãos e serviços autárquicos visa, essencialmente, dotar as 
autarquias locais de condições para o adequado cumprimento 
do seu leque de atribuições, respeitantes quer à prossecução 
de interesses locais por natureza, quer de interesse gerais, 
que podem ser prosseguidos de forma mais eficiente pela 
administração autárquica em virtude da sua relação de proxi-
midade com as populações, no quadro da princípio Constitu-
cional da subsidiariedade, conforme o consagrado na nota 
preambular do diploma legal em referência.
A estrutura e o funcionamento dos serviços da administração 
autárquica devem, pois, orientar-se pelos princípios da unida-
de e eficácia da acção, da aproximação dos serviços aos cida-
dãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afectação de recursos públicos, da melhoria 
quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia de 
participação dos cidadãos, conforme o disposto no artigo 3.º 
do Decreto-Lei 305/2009.
Assim, a estrutura interna da administração autárquica consis-
te na existência de unidades orgânicas, lideradas por pessoal 
dirigente, e nas subunidades orgânicas lideradas por pessoal 
com funções de coordenação.
Ora, e tendo presente que os Serviços Municipalizados de 
Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), são um serviço 
adentro da administração autárquica, que tem como missão 
garantir uma oferta de transporte público adequada às neces-
sidades das populações, desenvolvendo acções que privile-
giem a opção do uso do transporte colectivo, e, como tal, sujei-
to à aplicabilidade do diploma legal em apreço, procedeu-se à 
organização, estrutura e funcionamento dos SMTUC.
Nestes termos, por deliberação da Assembleia Municipal de 
Coimbra, datada de 6 de Outubro de 2010, sob proposta do 
executivo Camarário de Coimbra, aprovada na sua reunião, de 
27 de Setembro de 2010, e aprovada pelo Conselho de Admi-
nistração dos SMTUC, na sua reunião, de 8 de Setembro de 
2010, foi aprovado o modelo de estrutura orgânica, a estrutura 
nuclear, as unidades orgânicas nucleares, o número máximo 
de unidades orgânicas flexíveis, o número total de subunida-
des orgânicas, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 6.º, publicado na 2ª Série do Diário da República n.º 
206, de 21 de Outubro de 2010.
A criação e definição da estrutura flexível e as competências 
das respectivas unidades orgânicas foram, sob proposta do 
Conselho de Administração dos SMTUC, de 25 de Outubro de 
2010, aprovadas pelo executivo Camarário de Coimbra, na 
sua reunião de 8 de Novembro de 2010.
A criação das subunidades orgânicas e as respectivas compe-
tências, sob proposta do Conselho de Administração dos 
SMTUC, de 25 de Outubro de 2010, foram criadas por despa-
cho n.º 32/2010, de 23 de Novembro, proferido pelo Exm.º 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, ambas 
publicadas na II Série do Diário da República n.º 240, de 14 de 
Dezembro de 2010.
Por último, importa referir que, a nova organização dos Servi-
ços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra 
entrou em vigor no passado dia 15 de Dezembro de 2010.
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, a verificação de condições de Segurança e Higiene consiste “num estado 
de bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doença e enfermidade”. 
A implementação dos serviços de Segurança e Higiene no Trabalho, independentemente das obrigações legais, é 
uma necessidade estratégica de qualquer estrutura organizativa, enquadrada na sua gestão e visa assegurar condi-
ções de trabalho adequadas que garantam o bem estar de todos os colaboradores e a redução dos acidentes de 
trabalho e doenças profissionais.
A filosofia preventiva, mais do que a mera observância de um conjunto de regras técnicas, eventualmente previstas 
na lei, visa a obtenção de níveis elevados de segurança, saúde e bem-estar.
Para além disso, as condições de Segurança e Higiene no Trabalho constituem o fundamento material de qualquer 
programa de prevenção de riscos profissionais e contribuem para o aumento da produtividade com diminuição da 
sinistralidade laboral.
As condições de trabalho, em sentido amplo, se deficientes ou deficientemente classificadas em termos de meios de 
prevenção colectiva ou inidivual, podem constituir agressões efectivas para os trabalhadores. É, portanto, fundamen-
tal que tanto responsáveis como trabalhadores tenham conhecimento de todas as consequências, sobretudo as que 
eles, especialmente os trabalhadores, possam sofrer, desde uma simples dor ou mal-estar, até à perda da própria 
vida, o que acontece muitas vezes em caso de acidente.
A existência de condições de segurança, higiene e saúde no trabalho traduz-se num dos requisitos mais importantes 
para que os trabalhadores se sintam bem na organização o que, necessariamente, se irá reflectir no seu desempenho 
profissional. Reconhecendo esta importância, pretende-se proporcionar a todos os colaboradores condições de traba-
lho que garantam a sua realização pessoal e profissional.
Assim, o serviço de Segurança e Higiene no Trabalho pretende atingir os seguintes objectivos:
Proporcionar condições de trabalho que permitam garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores; Implementar 
uma politica de prevenção de riscos profissionais, através de uma correcta e permanente avaliação, de forma a 
diminuir os acidentes de trabalho e as doenças profissionais; Promover e fomentar a participação dos trabalhadores 
e dos seus representantes na implementação das medidas preventivas de segurança e higiene no trabalho; Prevenir 
situações de inadaptação, inaptidão, resistência à mudança ou outro aspecto conflituoso no trabalho que revelem, 
como causa próxima, a perda da aptidão física e equilíbrio psicossocial, provocada pelas condições em que o trabalho 
é prestado; Contribuir para a realização profissional e qualidade de vida dos trabalhadores, tendo em vista o aumento 
da produtividade e eficácia dos serviços.

Todos os trabalhadores deverão ser informados adequada e eficazmente, sobre os riscos profissionais a que estão 
sujeitos, tendo em conta as respectivas funções e postos de trabalho, colaborando na implementação de medidas 
preventivas. Para atingir esse objectivo, as actividades dos serviços de Segurança e Higiene no Trabalho, compreen-
derão também acções de formação e sensibilização, tendo em conta os riscos a que os trabalhadores estão sujeitos 
na execução das suas tarefas, para permitir uma Prevenção eficaz.
Por que é importante a Prevenção na Segurança no Trabalho?
Porque “não acontece só aos outros…”
Porque no trabalho devemos ter as condições necessárias para ganharmos a vida de uma forma íntegra e não se 
transformando num veículo fatídico para a perdermos.
Porque a inexperiência, aliada à irreverência e voluntarismo de alguns jovens trabalhadores podem precipitadamente 
conduzir a comportamentos irresponsáveis que poderão implicar acidentes e impedir que se tornem velhos trabalha-
dores…
Porque a prática rotineira em que muitos trabalhadores experientes caem podem conduzir ao facilitismo e por isso 
implicar acidentes ou incidentes desnecessários…
Porque as trabalhadoras quando iniciam a sua actividade laboral, muitos antes iniciaram o “trabalho” incessante de 
mães, esposas, domésticas…
Porque é difícil deixarmos à porta do trabalho, todos os problemas que nos podem distrair e destabilizar…
Porque só se pode evitar o que ainda não aconteceu… Quando já aconteceu, repara-se, o que sai sempre mais caro 
e nem sempre é possível…

A prevenção é sempre a solução! A nossa atitude é o melhor equipamento de protecção e segurança e há que 
o utilizar!

SEGURANÇA NO TRABALHO
PREVENÇÃO É A SOLUÇÃO

Filipa Tomé
Técnica Superior de Higiene
e Segurança no Trabalho



Falar de Andropausa nos dias de hoje não é caso raro, mas continua a ser encarado como um 
assunto tabu para a maioria dos homens. O medo de falar na andropausa pode estar directamen-
te relacionado com o facto de ser interpretada como a causa da diminuição da virilidade, sinónimo 
de decréscimo da masculinidade.
A Andropausa em nada se relaciona com o decréscimo da virilidade, mas sim por um período em 
que o homem passa por alterações hormonais, fisiológicas e químicas. Estas alterações, de uma 
forma geral, acontecem quando o homem se situa entre os 40-50 anos. Foram identificados os 
sintomas associados, tendo sido denominado de “hipogonadismo de inicio tardio” ou “menopausa 
masculina” (andropausa), causada pela redução de produção da testosterona em homens mais 
velhos. Contudo, nem sempre se verifica esta condição em todos os homens, ao contrário do que 
sucede com as mulheres.
A testosterona é muito mais do que apenas uma hormona sexual. É um importante contributo para 
a manutenção das funções metabólicas dos mais variados sistemas corporais. Um homem com 
um decréscimo dos níveis de testosterona tem uma média de esperança de vida mais baixa do 
que os que tem níveis normais. Desta forma é imperativo abordar a realidade da andropausa.
Está estimado que entre os homens com 40-50 anos a prevalência de um nível de testosterona 
baixo se situa entre os 20-30%.  
Alguns possíveis indicadores que podem revelar um padrão de andropausa são:
degeneração da composição corporal e estatura; perda de resistência física; redução da capaci-
dade de trabalho; distúrbios da libido e erecção; disfunção eréctil; perda de energia; tristeza e 
fadiga.
Investigações recentes concluem que para se efectuar um diagnostico de  Hipogonadismo mas-
culino tardio (diminuição da função dos testiculos), ou seja um diagnostico de andropausa, é 
necessário observar níveis de testosterona reduzidos associados aos três sintomas de carácter 
sexual enunciados anteriormente.
Sintomas como a perturbação do sono, diminuição da capacidade de concentração, ansiedade, 
sentimentos de impotência ou nervosismo, que se pensava estarem associados a um quadro de 
andropausa, não são conclusivos para a determinação de um diagnóstico de andropausa.
Umas das maiores preocupações que a maioria dos homens manifesta são os distúrbios da libido 
e da erecção quando enfrentam o processo de envelhecimento, contudo, convém esclarecer que 
estas alterações são as últimas acontecer na escala evolutiva do envelhecimento masculino e são 
passíveis de ajuda médica. 
Sabe-se que a perda de testosterona se inicia aos 40 anos em que são perdidas cerca de 1 a 3% 
desta hormona por cada ano que passa. Tomando como exemplo os Estados Unidos, apenas  
100.000 homens estão em tratamento e só 7% destes homens têm conhecimento da Andropausa.
É conveniente informar que os homens em reposição de testosterona são menos vulneráveis à 
hipertensão arterial, sendo esta hormona um eficaz vasodilatador, assim como a obesidade, 
depressão, ataques cardíacos, Alzheimer, perda muscular, osteoporose e disfunção eréctil, 
podem ser evitadas.
De uma forma resumida a testosterona tem como benefícios:
aumento de libido e desempenho sexual; redução de prostaglandinas que aumentam o volume 
prostático; aumento de imunidade; combate da fadiga; melhoria de articulações; aumento da 
massa muscular; reforço do músculo cardíaco; aumento do tónus da pele.
Envelhecer é um processo fisiológico normal e não uma doença. 



Criamos a partir deste número da revista um espaço informativo dedi-
cado à divulgação dos colaboradores que, por qualquer dos motivos 
previstos na lei, cessaram a sua ligação/vínculo profissional aos 
SMTUC. Pretende-se que esta iniciativa constitua uma forma singela 
de prestar um agradecimento público a todos aqueles que com o seu 
empenho e esforço diários contribuíram para o crescimento destes 
Serviços Municipalizados, enquanto entidade pública prestadora do 
serviço de transporte colectivo urbano de passageiros no concelho de 
Coimbra.
serviço de transporte colectivo urbano de passageiros no concelho de 
Coimbra.

Jaime Grilo Trindade, iniciou a sua actividade 

nos SMTUC em 01/09/1979. Aposentado desde 

01/03/2010, com a categoria profissional de 

Assistente Operacional a exercer funções de 

Agente Único de Transportes Colectivos.

Joaquim Bicho Monteiro, iniciou a sua activida-

de nos SMTUC em 25/08/1983. Aposentado 

desde 01/09/2010, com a categoria profissional 

de Assistente Operacional a exercer funções de 

Agente Único de Transportes Colectivos.

A
Agente Único de Tran p

Joaquim Bicho Monteiro, iniciou a sua activida-

SMTUC em 25/08/1983. Aposentado

tegoria profissional 

João Manuel Duarte Rodrigues, iniciou a sua 

actividade nos SMTUC em 03/01/2005. Exone-

rado desde 01/02/2010, com a categoria profis-

sional de Assistente Operacional a exercer 

funções de Agente Único de Transportes Colecti-

de 
Agente Único de Transp

Paula Cristina Rodrigues Moreira, iniciou a sua 

actividade nos SMTUC em 03/09/2001, vinda da 

Câmara Municipal de Coimbra (CMC) onde era e 

é Técnica Superior – área de Direito. Em regime 

de Comissão de Serviço veio exercer o cargo de 

Chefe da Divisão de Serviços Administrativos 

(DSA). Decidiu regressar ao seu lugar de origem 

na CMC em 03/09/2010, aquando do fim da sua 

terceira Comissão de Serviço consecutiva. À data 

da cessação da Comissão de Serviço exercia o 

cargo de Chefe da Divisão dos Recursos Huma-

nos.

O Grupo Cultural Recreativo e Despor-
tivo dos Trabalhadores dos SMTUC, 
vem desejar a todos os colaboradores 
destes Serviços um Natal cheio de 
alegria e saúde, e que o ano vindouro 
seja generoso e pleno de realizações, 
quer a nível indivídual, quer colectivo.

Aproveita ainda esta oportunidade 
para congratular a Revista SMTUC 
(Edição II) pelo seu 2º aniversário, e 
mais uma vez salientar a importância 
deste meio de comunicação na difusão 
dos vários aspectos da vida desta 
Associação e destes Serviços.

Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

A Direcção do GCRD-SMTUC




