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Assinar o artigo editorial do último 
número de 2011 da Revista SMTUC 
é, antes de mais, um encargo que 
aceitei com muito gosto. E eis que 
encontro nos Serviços Municipaliza-
dos de Transportes Urbanos de 
Coimbra um exemplo significativo do 
que é transportar, com sucesso, há 
mais de um século, pessoas, bens, 
ideias, estórias e história. Com a 
matriz que lhe imprime o elemento 
de formação da palavra transporte, 
os SMTUC nunca pararam nos 
tempos, quer da inércia, quer da 
rotina, quer mesmo da “travagem” 
de veículos ou de mentes. 
Tomaram, para si próprios, a força 
motriz que carregam consigo e 
conduziram-na, em segurança, a um 
paradigma moderno de uma Empre-
sa Municipal de Transportes.
São hoje conhecidas as preocupa-
ções de natureza ambiental que 
procuram ter, em boa conta, no uso 
dos autocarros e outros veículos. 
Quem não conhece os Pantufinhas? 

Miniautocarros que só o nome nos 
conduz, de imediato, a um serviço solidá-
rio, fraterno e de muito carinho, sobretu-
do, para com aqueles que, por razões 
várias, têm dificuldades em deslocar-se 
entre a Alta e a Baixa de Coimbra. 
Mas a extensão social dos SMTUC tem 
muitos percursos e direcções. Merece 
uma especial referência a Campanha de 
Promoção do Transporte Público dirigida 
a escolas do 1º Ciclo, cujo prémio é 
simbolicamente entregue no Dia Interna-
cional da Criança, em parceria com o 
Departamento de Cultura da Câmara 
Municipal de Coimbra, sendo de realçar o 
seu objectivo didáctico pedagógico. 
Não esquecer igualmente as múltiplas e 
interessantes actividades: culturais, 
desportivas sociais e outras que os dedi-
cados Trabalhadores dos SMTUC reali-
zam com entusiasmo.

Uma palavra ainda para as Oficinas de 
Artes Gráficas, prelo donde sai a 
Revista em apreço, cujas portas estão 
sempre abertas para uma útil e provei-
tosa colaboração, em particular, com a 
Câmara Municipal de Coimbra.
Entretanto, dos assinaláveis avanços 
tecnológicos destinados a servir mais e 
melhor os munícipes, muito haveria a 
dizer, mas sobre isso já escreveram 
outros editorialistas que nos precede-
ram.
Temos a certeza, porém, de que em 
sucinto texto fica o reconhecimento a 
todos aqueles que fazem circular uma 
Empresa certificada pelo seu Sistema 
de Gestão da Qualidade. 
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Conforme foi noticiado na nossa publicação de Abril de 2010, os 
Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra 
(SMTUC), no âmbito do projecto europeu MODERN CIVITAS, 
encontravam-se em processo de criação de um Centro de Formação 
de condução orientado para a segurança e “Eco-Driving”.
Pois bem, os SMTUC já adjudicaram à empresa Indra o desenvolvim-
ento, implementação e assistência técnica de um simulador de 
condução de veículos pesados de transporte colectivo, urbano e inter-
urbano, para a formação de condutores profissionais de autocarros e 
troleicarros. Está previsto que o projecto entre em funcionamento no 
mês de Abril do próximo ano de 2012. 
O projecto é co-financiado pela União Europeia através do Programa 
Civita Plus e envolve um investimento de aproximadamente meio 
milhão de euros.
O simulador de condução irá permitir a realização de cursos específi-
cos para transporte de passageiros, atribuindo competências aos 
profissionais no sentido de responderem mais eficazmente a situa-
ções reais. Diferentes condições atmosféricas, tipos de via, volume de 
tráfego, campo de visão de 180 graus com ruas, edifícios, sinalização 
vertical e horizontal, reprodução dos próprios sons ambiente e de 
motor, simulação de marcha do veículo através de plataforma de movi-
mento ou situações de excepção como avarias e acidentes, são algu-
mas das muitas possibilidades que este equipamento poderá garantir.
A implementação do projecto vai contribuir para uma redução do 
número de acidentes dado que permite praticar situações específicas 
de risco e condução defensiva. É ainda possível melhorar a disponibili-
dade dos veículos, pois a formação realiza-se com o simulador, o que 
também se traduz numa evidente redução de custos dado que não 
consume qualquer tipo de combustível.
O simulador dispõe de várias capacidades e funcionalidades, nome-
adamente a fiel reprodução do ambiente real e a possibilidade de 
simular a condução dos diferentes modelos de autocarros e troleicar-
ros existentes, através da rápida e fácil intermutabilidade dos elemen-
tos reais (painel de instrumentos, volante e pedais), o que possibilitará 
aos SMTUC dar formação a condutores para as frotas mais variadas. 
Este equipamento vai ainda permitir realizar uma avaliação baseada 
em critérios objectivos e mensuráveis, uma vez que os exercícios 
podem ser gravados e reproduzidos de modo a rever erros cometidos 
pelos formandos, que podem ser partilhados com outros alunos para 
exemplificação de técnicas.
É indubitável que os SMTUC asseguram com este equipamento um 
forte incremento qualitativo ao nível da formação quer dos seus colab-
oradores, quer de condutores de outras empresas de transporte colec-
tivo de passageiros.
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No âmbito da sua política de renovação e modernização da frota operacional, os 
Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra vão colocar à 
disposição dos passageiros dois novos autocarros da Marca Scania, modelo 
K280UB, com carroçaria Irmãos Mota, modelo Atomic URB 2009.
Estas viaturas proporcionam um aumento de conforto e qualidade na prestação do 
serviço de transporte público urbano aos passageiros. De facto, estes novos 
veículos caracterizam-se por serem menos poluentes, climatizados e, sobretudo, 
por fazerem baixos consumos de combustível. Com efeito, os mesmos vêm equi-
pados com motores que cumprem os níveis de emissões exigidos nas normas 
ambientais Euro V e EEV, dispõem de ar condicionado, têm rampa de acesso para 
os cidadãos com mobilidade reduzida e as portas possuem um dispositivo anti-
entalamento.
A lotação de ambas as viaturas é de 91 passageiros: 39 sentados, mais lugar do 
motorista, e 50 de pé, incluindo um lugar para cadeira de rodas.
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O CIVITAS PLUS, iniciado em 2008 e com fim previsto para 
2012, é composto por 5 consórcios, nos quais estão presen-
tes 3 cidades portuguesas:
- CIVITAS ARCHIMEDES: Aalborg, Brighton&Hove, San 
Sebastian, Iasi, Monza, Usti-nad-Laben.
- CIVITAS ELAN: Ljubljana, Gent, Zagreb, porto, Brno.
- CIVITAS MIMOSA: Bolonha, Funchal, Utrecht, Gdansk, 
Tallin.
- CIVITAS MODERN: Craiova, Brescia, Coimbra, Vitoria-
Gasteiz.
- CIVITAS RENAISSANCE: Perugia, Bath, Gorna-
Oryahovitsa, Szczecinek, Skopje.

Entre 17 e 19 de Outubro de 2011, o Funchal acolheu o Fórum Civitas 2011, uma das conferências mais importantes 
da União Europeia no âmbito dos sectores da Mobilidade e Transportes.
O evento recebeu cerca de 350 participantes de mais de 30 países europeus, assim como representantes da Austrá-
lia, Japão e Estados Unidos da América.
No Fórum esteve presente o Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. João Paulo Barbosa 
de Melo.
Os SMTUC estiveram representados através do Eng. Luis Santos, Coordenador do Projecto Civitas Modern, e do 
Dr. Luis da Vinha, actual responsável pela disseminação do Projecto.
Participaram ainda no certame da parte Modern de Coimbra os responsáveis pela avaliação Eng. Robert Stussi e 
Eng. Hélder Cristóvão.
O CIVITAS é um dos projectos europeus mais importantes dedicados à mobilidade sustentável. Com efeito, o Fórum 
Político e Road Show e o Fórum CIVINET reuniu políticos e peritos nacionais e internacionais que discutiram os 
temas mais importantes da mobilidade urbana.
Este ano, o Fórum teve como tema principal “Factores para o Sucesso na Mobilidade Urbana Sustentável”. Durante 
dois dias e meio, os participantes puderam assistir e conhecer o que tem sido feito pelas diversas cidades no âmbito 
dos programas desenvolvidos pela comunidade Civitas.
Durante o evento cada cidade teve a oportunidade de mostrar os seus projectos e a razão do sucesso que levou à 
sua implementação. No final, a comunidade Civitas elaborou um documento, o “Funchal Statement”, que irá entregar 
à Comissão Europeia.
Aproveitou-se a ocasião para se proceder à entrega dos Prémios Civitas, que já vão na 8.ª Edição, para “Soluções 
Sustentáveis de Transportes Públicos”. Destacou-se a cidade holandesa de Utrecht ao arrecadar dois dos três 
prémios. Foi eleita “Cidade do Ano” e ganhou também na categoria “Inovação Técnica”. O terceiro prémio foi atribuí-
do à cidade belga de Gent, na categoria “Participação Pública”.
O Fórum Civitas 2012 irá realizar-se na cidade Vitória-Gasteiz, no País Basco, em Espanha.
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Dentro das freguesias que integram o perí-
metro urbano da cidade de Coimbra resta 
apenas uma viagem pela histórica freguesia 
de São Bartolomeu. Atendendo à sua localiza-
ção, encontra-se no território desta um 
património bastante rico, no qual se integra a 
“baixinha” de Coimbra, caracterizada pela sua 
actividade comercial e pelas suas ruelas pitor-
escas, onde durante o dia se vive a azáfama 
da vida do pequeno comércio e que à noite 
regressam ao sossego. De facto, podemos 
observar um emaranhado de ruas, becos e 
travessas que lhe dão um aspecto muito pecu-
liar. Nesta freguesia podemos ver a românica 
Igreja de São Tiago e a setecentista Igreja de 
São Bartolomeu, a Praça Velha ou do Comér-
cio, lugar muito aprazível com as suas 
esplanadas a incentivar um pequeno 
descanso, bem como o Edifício Chiado, que 
fica situado, na rua Ferreira Borges e que no 
momento acolhe no seu rés-do-chão a 
Exposição “Cem Anos de Tracção Eléctrica 
em Coimbra”. Exposição anunciada pela Dr.ª 
Berta Duarte, Chefe da Divisão de Museologia 
da CMC, aquando da entrevista que concedeu 
à Revista SMTUC, publicada em Abril de 
2011, sobre o referido centenário. Daí que a 
Revista sugira uma visita ao Edifício Chiado e 
à Exposição, a qual reveste muito interesse 
para os munícipes em geral e, particular-
mente, para os colaboradores dos SMTUC, 
dado o significado que esta assume na 
história dos Transportes Urbanos em Coim-
bra. 
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o Faz parte do Museu Municipal, que é tute-

lado pelo Departamento de Cultura da 
Câmara Municipal de Coimbra. O Museu 
tem por missão investigar, compreender e 
divulgar temáticas que se relacionam com 
os núcleos museológicos e as suas 
colecções, para conhecimento e fruição 
de visitante.
O Edifício Chiado é caracterizado por ser 
um valioso elemento da arquitectura do 
ferro na cidade de Coimbra. O seu nome 
deriva do estabelecimento que albergou 
durante anos, uma vez que foi proprie-
dade da Firma Nunes dos Santos e Com-
panhia, a qual era detentora também dos 
Grandes Armazéns do Chiado, em Lisboa.
As obras de construção decorreram entre 
1909 e 1910. Em 1995 foi restaurado por 
uma equipa da Câmara Municipal de 
Coimbra, tendo sido transformado em pólo 
museológico. O Edifício está classificado 
como imóvel de Interesse Público por 
Diário da República n.º 42 de 19-02-2002.
O espaço cultural conta com um valioso 
conjunto de obras de arte coleccionado ao 
longo de mais de quatro décadas, doado à 
cidade de Coimbra pelo casal Maria Emília 
e José Carlos Telo de Morais. 
O acervo do Museu consta de seis 
núcleos – pintura, mobiliário, cerâmica, 
escultura, pratas e outras peças heterogé-
neas – distribuídos pelos três andares do 
edifício, destinando-se o rés-do-chão à 
realização de exposições temporárias.

Galeria de Exposições Temporárias - Edifício Chiado
Telf.: 239 840 754
Fax: 239 840 755
E-mail: chiado@cm-coimbra.pt

Horário:
Terça a sexta: 10h00 às 18h00
Sábados: 10h00 às 13h00 | 14h00 às 18h00
Encerrado: Domingos, Feriados e Segundas-feiras 
Entrada Gratuita

Linhas: Azul
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Decorre no período de 20 de Outubro a 12 de Fever-
eiro de 2012, no Edifício Chiado, uma Exposição 
evocativa do centenário da tracção eléctrica em Coim-
bra, que demonstra o percurso cronológico que 
relaciona a expansão das linhas de transporte públicos 
com o crescimento e desenvolvimento da cidade. Nela 
são referenciados os principais projectos urbanísticos, 
os pólos de desenvolvimento industrial, os movimentos 
sociais que os acompanharam e as novas formas de 
vivência da cidade. 
Os visitantes encontram fotos ampliadas de alguns 
Eléctricos e podem apreciar outros materiais e docu-
mentos relacionados com o tema, nomeadamente 
vários bilhetes e a máquina onde estes eram impres-
sos. A Revista foi visitar a Exposição e no final ficámos 
impressionados com a informação que recolhemos, 
numa viagem que vai do início do século passado até 
meados do mesmo, com a introdução do Troleicarro 
em Coimbra. A Exposição é simples, mas bem 
conseguida e muito INTERESSANTE!
Fazendo um resumo, a Exposição inicia-se com o 
Carro Americano em formato virtual, com a exibição 
num écran de uma sequência de desenhos concebidos 
pela CEARTE recriando a época em que esse trans-
porte operava em Coimbra, com menção às duas 
linhas existentes: Linha 1, que ligava os Caminhos-de-
ferro à Baixa, e a Linha 2, que ligava a Baixa à Univer-
sidade.
No segundo painel é apresentada a Municipalização 
dos Transportes e a inauguração do Sistema de 
Tracção Eléctrica, bem como as suas primeiras linhas. 
Aqui são exibidas duas fotos em grande escala dos 
Eléctricos n.º 1 e n.º 6. Neste espaço estão dois mane-
quins vestidos com a indumentária coeva. Podem 
ainda observar-se alguns inventos e mecanismos 
relacionados com a industrialização no advento da 
tracção eléctrica.
O terceiro painel faz referência ao desenvolvimento da 
frota e do crescimento do perímetro urbano nos anos 
20/30. Prosseguindo o itinerário da Exposição 
deparamo-nos com um expositor onde se podem ver 
documentos internos dos Serviços Municipalizados de 
Coimbra (SMC), alguns bastante curiosos, bem como 
de fotos dos trabalhadores dessa época e dos respec-
tivos cartões. Neste painel existe uma foto de grande 
dimensão do Eléctrico n.º 16, que fazia a Linha 5 que ia 
até ao Calhabé, a simbolizar a expansão da rede. 
Depois vemos uma máquina de impressão de bilhetes 
do ano de 1950 e a explicação do sistema de produção 
de bilhetes.
O quarto painel refere-se às últimas aquisições de 
carros eléctricos e às grandes transformações 
urbanísticas na Alta de Coimbra por volta dos anos 40, 
com a demolição de uma boa parcela desta, aquando 
da criação da Cidade Universitária, que veio a concen-
trar os novos edifícios das faculdades nas imediações 
dos Gerais.
A Exposição termina com uma grande foto do primeiro 
troleicarro e com mais dois manequins aperaltados 
com a indumentária típica dos anos 50. Neste último 
painel vem explicado o aparecimento do troleicarro em 
Coimbra, a travessia do Mondego e o fim da circulação 
do Eléctrico.
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São Bartolomeu é uma freguesia cuja área 
é descrita como predominantemente urbana e fica situada na parte 
baixa da cidade de Coimbra, sendo uma das zonas de maior concen-
tração comercial da cidade. Esta freguesia, de reduzidas dimensões, 
ocupa uma área total de apenas 0,2 Km2, confina com as congéneres 
de Santa Cruz, Santa Clara, Sé Nova e Almedina. No seu território fica 
localizada a chamada “Baixinha” da cidade de Coimbra, zona famosa 
pelas suas ruelas e por ser uma zona comercial activa. De acordo 
com os censos de 2001 a freguesia tem uma população residente de 
856 habitantes e uma população móvel de grande dimensão, tendo 
em conta a sua centralidade urbana onde se concentra grande parte 
do comércio e de serviços.
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José Carlos Santos de Almeida Clemente, nasceu 
em 1953 na freguesia de Castelo Viegas, concelho de 
Coimbra. Ainda menino, com 3 anos, veio viver para 
Coimbra com a família. Mais tarde foi para Moçambi-
que, mas regressou para acabar o Curso Industrial na 
Escola Avelar Brotero. Depois de mais uma passagem 
por Moçambique, regressa definitivamente à sua 
Cidade, onde exerce a profissão de Empresário, após 
uma experiência como Professor do Ensino Secundá-
rio. Homem com uma vida associativa muito activa, 
como se pode verificar: co-fundador da Delegação 
Distrital de Coimbra da Associação Nacional de 
Freguesias, onde actualmente é Coordenador Adjunto, 
depois de já ter sido Coordenador Distrital da mesma; 
Vice-Presidente da Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Coimbra; Presidente do Rancho de 
Coimbra; Vice-Presidente da Associação Académica 
de Coimbra/Organismo Autónomo de Futebol, com 
responsabilidade na modalidade de Futsal. Foi ainda 
Tesoureiro da Associação Comercial de Industrial de 
Coimbra. Como autarca, designadamente no exercício 
do cargo de Presidente da Junta de Freguesia de São 
Bartolomeu, vai no seu quarto mandato consecutivo. 
Antes ainda esteve meio mandato como Tesoureiro e a 
outra metade na Presidência, em substituição do 
Presidente de então, por motivo do falecimento deste.

Qual o balanço que faz do período em que está a administrar a 
Junta de Freguesia da São Bartolomeu?

A resposta a esta pergunta é difícil porque ninguém é justo avaliador 
de si próprio, os fregueses desta freguesia é que são os melhores 
críticos do nosso trabalho. No entanto, dentro das linhas orientado-
ras que traçámos e com as equipas que trabalhei, considero que os 
objectivos têm vindo a ser alcançados. Houve anos em que a priori-
dade foi a execução das obras que a freguesia necessitava, noutros 
a preocupação dirigiu-se para a vertente social.
Actualmente a nossa atenção incide na questão da solidariedade 
social, porquanto, face ao momento muito difícil que o país atraves-
sa, a mesma reveste-se de extrema importância. Por isso, não 
obstante esta ter sido sempre uma preocupação da Junta, a verda-
de é que vamos agora no que resta de mandato e dado as caracte-
rísticas da freguesia, dedicar-lhe um redobrado cuidado.
 
Como caracteriza a Freguesia?

São Bartolomeu já teve cerca de 3.000 eleitores, hoje tem aproxima-
damente 1.000, constatando-se um envelhecimento da população. 
Verifica-se assim a necessidade da sua revitalização. Mas neste 
aspecto estamos a melhorar, pois começa a nascer uma nova vida 
na freguesia, fruto da vinda de vários estudantes para residir na 
Baixa de Coimbra. Aliás, está a acontecer um fenómeno muito 
interessante de que a cidade ainda não se apercebeu. Um grupo de 
pessoas uniram-se e estão neste momento a arrendar e comprar 
edifícios, que mais tarde arrendam a estudantes. Segundo o projec-
to desse grupo, está previsto a curto prazo ter cerca de 500 estudan-
tes a residirem na Baixa. Esta adesão de jovens vem ajudar, porque 
as pessoas que aqui habitam são na sua maioria idosos e a Baixa 
precisa de uma requalificação urgente do seu parque habitacional. 
A requalificação tem vindo a ser desenvolvida e a Câmara Municipal 
tem apoiado com incentivos. Porém, a verdade é que há senhorios 
que não estão sensibilizados para esta realidade e preferem deixar 
cair os seus imóveis a recuperá-los. A este propósito a Junta já 
actuou liderando um conjunto de acções junto das instâncias com-
petentes, os Tribunais, no sentido de condenar os proprietários dos 
imóveis a ressarcir os inquilinos relativamente às obras necessárias 
por eles realizadas. Foi um processo que demorou 10 anos, mas 
que teve um final feliz. Nada nos move contra os proprietários, mas 
este foi um sinal que a junta quis dar no sentido da urgência em 
melhorar, recuperar os edifícios. Julgo ser esta a minha missão 
como autarca.
 
É frequentador dos Transportes Urbanos de Coimbra?

Sim. Muito embora não os utilize com regularidade, nas vezes que 
viajo nos SMTUC gosto do serviço.
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Qual a importância que assumem os Transportes 
Urbanos de Coimbra no desenvolvimento da 
Freguesia?

Os Transportes Urbanos de Coimbra são importan-
tíssimos para o desenvolvimento da freguesia, uma 
vez que constituem um meio de atrair mais pessoas 
à Baixa de Coimbra com regularidade. Considero 
que os percursos existentes são bons e acessíveis 
às pessoas. As pessoas que não vêm à Baixa 
fazem-no por mero comodismo, pois têm transpor-
tes que as servem plenamente para esse efeito. Isto 
porque existem linhas que circulam no centro da 
Baixa e, portanto, acho que aqueles que dizem que 
os transportes urbanos não servem não estão a ser 
verdadeiros, nem justos.

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

Afirmo, sem qualquer tipo de favor a alguém, que 
tiveram uma melhoria significativa. Com efeito, os 
SMTUC melhoraram muito na qualidade dos veícu-
los que compõem a sua frota. Também é verdade 
que pode haver alguns aspectos de pormenor que 
provoquem descontentamento. Mas digo-lhe, eu 
moro na periferia da cidade que é servida pelos 
SMTUC e de facto a opinião que tenho, porque já 
utilizei os transportes urbanos, é muito agradável, 
positiva. Como autarca não tenho nada a dizer em 
relação quer à frota, quer em relação aos colabora-
dores e aos itinerários dos SMTUC.
Tem conhecimento do nível de satisfação da popula-
ção da freguesia relativamente à qualidade do servi-
ço prestado pelos SMTUC?
Sim. Às vezes chegam até nós reclamações que 
dizem respeito a uma situação em concreto. Refiro-
me ao momento da recolha das viaturas aos 
SMTUC e apenas em situações pontuais. Quando 
recolhem à Guarda Inglesa, os colaboradores circu-
lam a alta velocidade e deixam os passageiros de 
forma abrupta nas paragens. É a única reclamação 
que me tem chegado. Eu compreendo a fadiga e o 
cansaço dos colaboradores e a sua vontade em 
regressarem a casa para o merecido descanso, mas 
não podem estragar a imagem positiva que têm com 
este comportamento. Neste aspecto é preciso ter 
um bocadinho mais de cautela e paciência.

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

Penso que há uma medida relacionada com a abrangência 
da rede dos SMTUC que podia ser implementada, após a 
revisão das linhas. De facto, as freguesias que não são servi-
das pelos Serviços poderiam vir a ser abrangidas pela sua 
rede. Eu sei que existem outros operadores privados que 
exploram essas zonas, mas esta seria uma forma de dar 
melhores condições e melhor qualidade ao serviço de trans-
porte público colectivo. Há freguesias que não têm transpor-
tes e as que os têm são muito escassos e com uso de 
alguma prepotência tipo quero, posso e mando. Os operado-
res são privados, com horários limitados que não servem 
totalmente as necessidades dessas populações. Considero 
que devia haver aqui melhor ligação entre as empresas 
operadoras privadas e os SMTUC. Como disse inicialmente 
eu sou de Castelo Viegas, onde havia uma empresa privada 
que fazia uma carreira que se designava Circulação, cujo 
percurso ia de Santa Clara, Conraria, Castelo Viegas e volta-
va novamente a Santa Clara. Hoje a população dessa 
freguesia é muito melhor servida com a introdução das linhas 
e carreiras dos SMTUC. Seria uma medida que iria servir 
melhor as populações. Mas tem de haver entendimento e 
aproveitar melhor a conjuntura actual para que se processe 
este alargamento da rede dos SMTUC.
  
Qual a perspectiva que tem em relação ao futuro dos 
Transportes na cidade de Coimbra?

Não tenho a menor dúvida que os SMTUC têm todas as 
condições para serem uma empresa de sucesso, mas para 
isso tem de ser implementada uma gestão empresarial e fora 
da dependência subvencional. Por outro lado, acho que a 
aposta nos troleicarros deve manter-se, sobretudo porque 
diminui o número de autocarros no centro da cidade e assim 
ganha-se maior qualidade de vida com o uso de um transpor-
te que é muito agradável e não poluente. Vejo com satisfação 
o novo troleicarro a circular na cidade, se houvesse mais 3 ou 
4 como aquele seria óptimo, dado que é um meio de trans-
porte que se justifica. Nesta medida, considero também que 
o Metro Ligeiro de Superfície em Coimbra e localidades 
limítrofes seria uma mais valia para a região e para a cidade, 
da qual os SMTUC também sairiam beneficiados, porque o 
Metro tem um percurso que pode ser conciliado com os dos 
SMTUC, o que iria permitir alargamento da sua rede à perife-
ria actualmente não abrangida. Isso, como já referi, acarreta-
ria maior qualidade na oferta dos transportes públicos às 
populações afectadas.
Só que o azar do Metro foi ter sido planeado para Coimbra, 
porque se fosse para Lisboa ou Porto já tinha havido 
solução. Quando se projecta para Coimbra algo inovador não 
sei porquê verificam-se só entraves e é sempre para não se 
fazer. O caso Metro Mondego nesse aspecto é paradigmáti-
co. Mas, embora não acreditando, gostaria de ser um dos 
seus utilizadores, era sinal que tinha sido implementado. 
Pena é enquanto autarca, cidadão e conimbricense, que 
Lisboa veja Coimbra como um parente pobre. Não sei porque 
razão, mas infelizmente todos os políticos que passaram 
pelos diversos Governos, sem excepção, sempre olharam 
para Coimbra com desinteresse. Coimbra perdeu o seu 
poder reivindicativo, não tem expressão nos órgãos de 
decisão.



smtucrevista10

A Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, veio estabelecer o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do 
Desempenho (SIADAP) na Administração Pública, Sistema que veio a ser aplicado aos serviços da Adminis-
tração Autárquica apenas a partir do ano 2010, após adaptação efectuada com a entrada em vigor do 
Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro. Neste domínio sublinhe-se a importância da Portaria 
1633/2007, de 31 de Dezembro, que aprovou os modelos de fichas de avaliação do desempenho de dirigen-
tes intermédios e trabalhadores da Administração Pública, bem como as listas de competências e demais 
actos necessários à aplicação da Lei n.º 66-B/2007.
Tendo em conta que o SIADAP afecta transversalmente outras áreas da relação jurídica de emprego 
público, que não apenas a avaliação propriamente dita, os efeitos da avaliação do desempenho 
expandem-se por outros diplomas legais que regulam a relação do trabalhador no seio da Administração 
Pública. Compete, por isso, referir um enquadramento legal que designamos por complementar: 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro – LVCR - Estabelece o Regime de Vinculação, de Carreiras e de 
Remunerações dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, nomeadamente os artigos: 7.º, 46.º, 
47.º, 48.º, 65.º, 67.º, 74.º, 75.º, 76.º, 113.º e 117.º; Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro – Adapta a 
LVCR às autarquias locais; Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas – Artigo 
17.º, al. i), 18.º, n.º 1, al. e) e h) [artigo 3.º, n.º 2, da Lei n.º 58/2008, de 09/09] e artigos 69.º a 71.º.
De facto, os efeitos do SIADAP em termos de carreira, remunerações (alteração do posicionamento remu-
neratório e prémios de desempenho – hoje congelados por força do o artigo 24.º, da Lei n.º 55-A/2010, de 
31 de Dezembro – LOE de 2011) e mesmo sobre a manutenção da relação jurídica de emprego público são 
importantes, conforme resulta das normas referenciadas.
Feito o respectivo enquadramento legal base e complementar estamos em condições de, em termos 
genéricos, afirmar que o SIADAP visa contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço da 
Administração Pública, para a coerência e harmonia da acção dos serviços, dirigentes e demais trabalha-
dores e para a promoção da sua motivação profissional e desenvolvimento de competências (n.º 2, artigo 
1.º, Lei 66-B/2007).
 
O SIADAP é desagregado em três subsistemas:
 - Subsistema de Avaliação do Desempenho das Unidades Orgânicas dos Municípios SIADAP 1;
 - Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes dos Municípios SIADAP 2;
 - Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores das Autarquias Locais SIADAP 3.

O SIADAP configura, portanto, um Sistema integrado por Subsistemas que se articulam com vista a um 
objectivo final comum, consubstanciado na prestação de um serviço público que se quer eficaz, eficiente e 
de reconhecida qualidade. Assim, na base da sua operacionalização está uma gestão por objectivos, os 
quais se apresentam em cascata, funcionando de forma integrada: Objectivos fixados no âmbito do sistema 
de planeamento; Objectivos do ciclo de gestão da entidade; Objectivos das Unidades Orgânicas; Objectivos 
dos Dirigentes Superiores, Intermédios e Trabalhadores.

Por motivos óbvios damos ênfase ao SIADAP 3 integrado na realidade dos Serviços Municipalizados, o qual 
vem regulado nos artigos 41.º a 54.º a Lei n.º 66-B/2007, sendo certo que as referências feitas nesta ao 
membro do Governo ou dirigente máximo de serviço consideram-se feitas nos Serviços Municipalizados ao 
presidente do Conselho de Administração.
A avaliação do desempenho dos trabalhadores é anual e reportada ao ano civil anterior, sendo requisito 
essencial o trabalhador possuir relação jurídica de emprego público com pelo menos seis meses de serviço 
efectivo. Se o período da relação jurídica for inferior, o desempenho é avaliado em conjunto com o do ano 
seguinte.
O serviço efectivo deve ser prestado em contacto funcional com o avaliador ou em situação funcional que, 
apesar de não ter permitido este contacto pelo período temporal exigido, admita por decisão favorável do 
Conselho Coordenador de Avaliação (CCA) a realização da avaliação.
Todavia, se reunir os requisitos mas não tiver seis meses de serviço efectivo (ou falta de decisão favorável 
do CCA) é atribuída a última avaliação ou, caso não a tenha ou a pretenda alterar, o trabalhador pode 
requerer avaliação por ponderação curricular feita pelo CCA, com avaliador nomeado pelo Presidente do 
Conselho de Administração.
Na ponderação curricular são considerados os seguintes elementos, com base em documentação 
relevante: as habilitações académicas e profissionais; a experiência profissional e a valorização curricular; o 
exercício de cargos dirigentes ou de interesse público, designadamente de dirigente sindical. A expressão 
da ponderação curricular corresponde à escala de avaliação e às regras de diferenciação e os respectivos 
critérios a que obedece são fixados e publicitados pelo CCA.
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O avaliador é o superior hierárquico imediato ou, no caso de impedimento, o seguinte. No caso de vários avaliadores 
ao longo do ano, o que tiver competência no momento da avaliação recolhe contributos escritos dos restantes.
Ao nível da publicidade a regra é da confidencialidade, estando todos os intervenientes no processo de avaliação, 
assim como os que em virtude do exercício das suas funções tenham conhecimento do mesmo, sujeitos ao dever de 
sigilo. No entanto, quando há mudança de posição remuneratória ou atribuição de prémio de desempenho, as 
menções da avaliação que as fundamentam são publicitadas.
O acesso à documentação do SIADAP 3 rege-se pelo CPA e pelo acesso a documentos administrativos (Lei 46/2007, 
24 de Agosto).
Os parâmetros de avaliação são os RESULTADOS obtidos na concretização de objectivos individuais articulados com 
os objectivos da unidade orgânica e as COMPETÊNCIAS que avaliam conhecimentos, capacidades técnicas e com-
portamentais adequadas ao exercício da função.
Os RESULTADOS correspondem ao cumprimento dos objectivos, tendo em conta os objectivos da entidade e da 
unidade orgânica e a adequação aos meios e tempo disponíveis.
Podem ser fixados objectivos partilhados, desde que se verifique trabalho em equipa ou esforço convergente para o 
mesmo fim
No mínimo são negociados 3 objectivos, de tipo diferente, com igual ponderação e que tenham em conta cada posto 
de trabalho. Para os objectivos são previamente fixados indicadores de medida.
A classificação dos Resultados face à medição do grau de cumprimento de cada objectivo: 5 – Objectivo Superado; 3 
– Objectivo atingido e 1 – Objectivo não atingido.
A avaliação dos Resultados traduz-se na média aritmética dos valores atribuídos. Quando se verifiquem condiciona-
ntes estranhas aos intervenientes e não tendo sido possível renegociar os objectivos, são apenas considerados os 
restantes objectivos.
São acordadas previamente no mínimo 5 COMPETÊNCIAS, com igual ponderação, sendo a apreciação final deste 
parâmetro resultado da média aritmética dos valores atribuídos. A classificação de competências é a seguinte: 5 – com-
petência demonstrada a um nível elevado; 3 – competência demonstrada e 1 – competência não demonstrada ou 
inexistente.
Na avaliação final do desempenho do trabalhador os Resultados têm uma ponderação mínima de 60% e a classifica-
ção é arredondada às milésimas. A avaliação final é efectuada em 3 menções qualitativas: desempenho relevante – 
4 a 5; desempenho adequado – 2 a 3,999 e desempenho inadequado – 1 a 1,999.
Pode ser atribuída uma avaliação de desempenho excelente, como reconhecimento de mérito, pelo CCA, desde que 
fundamentada e que evidencie contributos relevantes para o serviço. Este reconhecimento de mérito é objecto de 
publicitação no serviço pelos meios internos considerados adequados.
A diferenciação dos desempenhos tem os limites previstos na lei (artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2007). Assim, a percenta-
gem máxima de 25% para desempenho relevante, sendo 5% para desempenho excelente, com aproximação por 
excesso. As percentagens devem, em regra, ser distribuídas proporcionalmente por todas as carreiras, e conhecidas 
previamente pelos avaliados. A sua atribuição é da responsabilidade exclusiva do Presidente do Conselho de Administ-
ração, que assegura o seu estrito cumprimento.
Os efeitos da avaliação consistem na identificação de potencialidades, necessidades de formação, melhoria de com-
petências, comportamentos e processos ligados ao posto de trabalho, alteração da posição remuneratória e atribuição 
de prémios de desempenho e na mobilidade e no emprego.
Há que referir ainda que o desempenho excelente em três anos consecutivos confere 5 dias de férias ou remuneração 
proporcional e: período sabático de 3 meses ou estágio no estrangeiro ou frequência de acções de formação. Os 
mesmos direitos são conferidos quando se acumula 10 pontos: 3 por cada desempenho excelente e 2 por cada desem-
penho relevante. O desempenho relevante três anos consecutivos confere 3 dias de férias ou remuneração proporcio-
nal.
Por último, a menção de desempenho inadequado deve conter os fundamentos para analisar a insuficiência do 
desempenho e identificar necessidades de formação a incluir num plano de melhoria do desempenho, bem como 
fundamentar decisões de melhor aproveitamento de capacidades.
Em próxima oportunidade desenvolveremos a matéria relacionada com os intervenientes no processo de avaliação e 
as respectivas fases.
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Prevenção e Saúde
Coração SaudávelCoração Saudável

De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares (doenças que afectam o aparelho 
cardiovascular, nomeadamente coração e vasos sanguíneos) são responsáveis por cerca de 40% dos 
óbitos em Portugal. São descritas como a principal causa de morte no nosso país e também responsá-
veis por um elevado nível de incapacidade.
Uma das principais causas das doenças cardiovasculares deve-se à acumulação de gordura na parede 
dos vasos sanguíneos (aterosclerose). Esta acumulação vai acontecendo ao longo da vida, estando 
directamente relacionada com o estilo de vida inapropriado. Como consequências mais comuns e 
devastadoras temos o enfarte do miocárdio, o acidente vascular cerebral e morte.
O controlo dos factores de risco surge como uma primeira e importante solução na prevenção das com-
plicações que surgem com as doenças cardiovasculares.

Quais são os factores de risco?
 
 - A idade e a história familiar;
 - Tabagismo (está relacionado com cerca de 50% das causas de morte evitáveis). Nas mulheres 
que recorrem à anticoncepção oral e que fumam o risco de sofrer um enfarte do miocárdio aumenta de 
6 a 8 vezes. O tabagismo é ainda responsável pelo aumento do risco em desenvolver angina de peito e 
da doença arterial periférica, acidente vascular cerebral. Sem dúvida que se pode afirmar que a cessa-
ção tabágica aparece como uma das medidas preventivas mais importantes;
 - Sedentarismo - a falta de prática regular de exercício físico moderado potencia outros factores 
de risco susceptíveis de provocarem doenças cardiovasculares, tais como a hipertensão arterial, a obe-
sidade, a diabetes ou a hipercolesterolemia (colesterol elevado);
 - Diabetes Mellitus e obesidade - é particularmente perigosa uma forma de obesidade designada 
obesidade abdominal que se caracteriza por um excesso de gordura principal ou exclusivamente na 
região do abdómen. A obesidade abdominal está associada a um maior risco de desenvolvimento de 
diabetes e doenças cardiovasculares;
 - Maus hábitos alimentares - uma alimentação desequilibrada, com excesso de sal, de gorduras, 
de álcool e açúcar e com ausência de consumo de legumes, vegetais e fruta contribui para o desenvolvi-
mento das doenças cardiovasculares. Devemos adoptar uma alimentação equilibrada, variada e 
polifraccionada (fazer várias refeições ao longo do dia);
 - Hipercolesterolemia (aumento dos valores de colesterol no sangue);
 - Hipertensão Arterial , quando os valores são superiores ou iguais a 140/90 mm Hg, não sendo 
este valor referência, pois varia com as características de saúde individuais da pessoa, como exemplo, 
nos doentes diabéticos, considere-se haver hipertensão arterial quando os valores são superiores ou 
iguais a 130/80 mm Hg. A hipertensão arterial está associada a um maior risco de doenças cardiovascu-
lares, particularmente o acidente vascular cerebral;
 - Stress excessivo.
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Quais são as formas de prevenção das doenças cardiovasculares?

É possível reduzir o risco de doenças cardiovasculares através da adopção de um estilo de vida mais 
saudável:

 - Deixe de fumar;
 - Controle regularmente a sua pressão arterial, o seu nível de açúcar e gorduras no sangue;
 - Tenha uma alimentação mais saudável, privilegiando o consumo de legumes, vegetais, fruta e 
cereais;
 - Pratique exercício físico moderado com regularidade;
 - A partir de uma determinada idade (50 anos para as mulheres e 40 anos para os homens) é 
aconselhável a realização de exames periódicos de saúde;
 - A prevenção deve começar mais cedo para os indivíduos com história familiar de doença 
cardiovascular precoce ou morte súbita.

Quais são as doenças mais comuns?

 - A pressão arterial elevada, a doença das artérias coronárias e a doença cerebrovascular são 
exemplos de doenças cardiovasculares; 
 - Aterosclerose: presença de certos depósitos de substâncias gordas na parede das artérias;
 - Cardiopatia Isquémica: termo utilizado para descrever as doenças cardíacas provocadas por 
depósitos ateroscleróticos que conduzem à redução do Lúmen (estreitamento do diâmetro) das artérias 
coronárias, podendo conduzir à obstrução do vaso;
 - Doença Arterial Coronária: situação clínica em que existe estreitamento do calibre das artérias 
coronárias, provocando uma redução do fluxo sanguíneo no músculo cardíaco.

Como se faz o diagnóstico?

Mediante o quadro clínico apresentado pelo doente, as suas queixas, o seu historial médico, bem como 
os factores de risco a ele associados.
Contudo, de acordo com o Ministério da Saúde, existem alguns sintomas que podem constituir sinais de 
alerta, principalmente em pessoas mais idosas:

 - Dificuldade em respirar - pode ser o indício de uma doença coronária e não apenas a consequ-
ência da má forma física, especialmente se surge quando se está em repouso ou se nos obriga a acor-
dar durante a noite;
 - Angina de peito – quando, durante um esforço físico, se tem uma sensação de peso, aperto ou 
opressão por detrás do esterno, que por vezes se estende até ao pescoço, ao braço esquerdo ou ao 
dorso;
 - Alterações do ritmo cardíaco;
 - Enfarte do miocárdio - é uma das situações de urgência/emergência médica cardíaca. O sinto-
ma mais característico é a existência de dor prolongada no peito, surgindo muitas vezes em repouso. 
Por vezes, é acompanhada de ansiedade, sudação, falta de força e vómitos;
 - Insuficiência cardíaca - surge quando o coração é incapaz de, em repouso, bombear sangue 
em quantidade suficiente através das artérias para os órgãos, ou, em esforço, não consegue aumentar 
a quantidade adicional necessária. Os sintomas mais comuns são a fadiga e uma grande debilidade, 
falta de ar em repouso, distensão do abdómen e perna.

A prevenção já salvou muitas vezes, não deixe escapar a sua!!!
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No dia 29 de Julho de 2011 foi empossada a nova Direcção do GCRD-SMTUC para o Biénio 
2011/2013, constituída por: Presidente, Manuel Teixeira, Vogais, Pedro Costa Santos e Pedro 
Fonseca Santos, Tesoureiro, Francisco Paiva e Secretário, Álvaro Amado. A Revista SMTUC felici-
ta a nova Direcção, desejando-lhe as maiores felicidades no exercício do seu mandato.
Neste espaço da Revista habitualmente dedicado a notícias do Grupo damos a oportunidade à 
nova Direcção de se apresentar, com a publicação de um comunicado:

“Foi com muito prazer que recebemos o convite da Revista SMTUC para elaborar um pequeno 
artigo dirigido a todos, sejam sócios ou não, pois o importante é que a mensagem chegue a todos 
para que cada um sinta esta Associação como sendo algo que já faça parte da sua vida, enquanto 
trabalhadores desta empresa.
O que realmente pretendemos é que todos possam efectivamente fazer parte desta associação, 
para que, em conjunto, a possamos tornar cada vez mais forte.
É com convicção que abraçamos esta causa, porque acreditamos no desenvolvimento do nosso 
Grupo.
Desde que fomos empossados em finais de Julho, são já várias as iniciativas levadas a cabo por 
esta Direcção: o Convívio de Verão, onde esteve incluído uma descida de canoa com almoço na 
Praia Fluvial, passeio de BTT, o já tradicional Magusto feito em Novembro, sem falar no Convívio 
de Natal que se realizou no dia 16/12/2011. A este propósito não podemos deixar passar a oportu-
nidade para, mais uma vez, agradecer o prestimoso contributo da digníssima Administração que 
está sempre ao nosso lado para nos ajudar em tudo o que necessitamos.   
Trabalhamos também no sentido de oferecer aos sócios parcerias com entidades como a Inoutcis-
ter (Centro de Avaliação Psicológica) para a obtenção a preços reduzidos dos testes psicotécnicos, 
sem esquecer os pedidos dirigidos com sucesso ao pelouro do desporto da CMC para a cedência 
de um espaço onde pudéssemos desenvolver a nossa vertente desportiva e que actualmente tem 
conseguido juntar trabalhadores de diferentes áreas para a prática desportiva. Aguardamos 
também a resposta a um pedido feito por esta Direcção no sentido da utilização das piscinas muni-
cipais a preços reduzidos. Mais parcerias estão ainda em estudo, só não sendo divulgadas aqui 
por não estarem já concluídas.
Criou também esta Direcção a página do GCRD no facebook onde todos podem e devem aderir 
para que assim estejam devidamente informados das actividades da nossa associação. Esta 
Direcção tem projectada a intenção de entregar em breve um cartão de sócio personalizado.
Aproveitamos para informar que estão na calha outros eventos de forma a proporcionar aos sócios 
uma melhor interacção entre todos, sejam de que sectores forem.
No entanto consideramos que nada disto faz ou tem qualquer sentido se não tiver da parte de 
todos a receptividade esperada. De facto, há que salientar que os últimos convívios tiveram uma 
participação aquém da esperada, mas está a Direcção convicta de que melhores dias virão.
Por último, não podemos deixar de referir que a conjuntura social e económica com que nos depa-
ramos actualmente não se vislumbra a mais favorável. No entanto, como os nossos objectivos são 
cada vez mais ambiciosos vamos continuar a trabalhar e a promover actividades para que de 
alguma forma se minimize a falta de optimismo com que nos debatemos neste momento.

A Direcção do GCRD deseja a todos os sócios e colaboradores dos SMTUC um Feliz Natal e Prós-
pero Ano Novo cheio de paz e saúde...”

O GCRD-SMTUC somos todos nós!
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Transportes Públicos do Mundondo
Nuno Renato Dias Pedroso Reis Brardo, 

iniciou a sua actividade em 05/01/1998 nos 

SMTUC.
Falecido em 18/08/2011, com a categoria 

profissional de Assistente Operacional a 

exercer funções de Bilheteiro.p
exercer funções de B

Paulo Jorge Albuquerque Santos, iniciou 

a sua actividade em 03/01/2000 nos 

SMTUC.
Falecido em 08/11/2011, com a categoria 

profissional de Assistente Operacional a 

exercer funções de Agente Único de Trans-

portes Colectivos.exerc
portes Colectivos.

Fernando Jesus Lucas Lapas, iniciou a 

sua actividade em 14/10/1996 nos 

SMTUC.
Aposentado desde 01/09/2011, com a 

categoria profissional de Assistente Opera-

cional a exercer funções de Agente Único 

de Transportes Colectivos.cional 
de Transportes Colectivos.

Isabel Cristina Carrazedo, iniciou a sua 

actividade em 31/12/1997 nos SMTUC.

Demitida em 19/10/2011, com a categoria 

profissional de Assistente Técnica a 

exercer funções de Técnico Profissional.

exerce

Vasco Emanuel Cardoso Lino, iniciou a 

sua actividade em 22/11/2004 nos 

SMTUC.
Exonerado desde 01/07/2011, com a 

categoria profissional de Assistente Opera-

cional a exercer funções de Agente Único 

de Transportes Colectivos.c
de Transportes Colect

Luis Miguel da Vinha, iniciou a sua activi-

dade em 02/02/2011 nos SMTUC.

Cessação de Mobilidade Interna desde 

01/11/2011, com a categoria profissional 

de Técnico Superior.

Troleicarro - Moscovo, Rússia

Troleicarro - São Petersburgo, Rússia




