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Com a entrada em funcionamento da bilhética sem contacto, 
demos início, em maio, ao processo de desmaterialização 
dos passes, passando apenas a vender estes títulos através de 
carregamentos eletrónicos e sem vinheta autocolante. Iniciámos 
a desmaterialização com os nossos passes próprios e combinados 
com a CP. Em junho, foi a vez dos passes combinados com a Carris e 
com o Metropolitano de Lisboa. Para que todo o catálogo de passes 
fique desmaterializado fica a faltar apenas a desmaterialização dos 
passes intermodais, processo que já não depende da Vimeca. 

No passado dia 30 de 
junho, teve inicio o serviço 
para as praias da Costa 
da Caparica. A carreira 
138 irá circular até dia 
2 de setembro, apenas 
aos sábados, domingos 
e feriados, e apresenta-
se como uma alternativa 
aos serviços já prestados 
diariamente para as praias 
de Oeiras e Carcavelos. 
A carreira circula entre as 8h30 e as 14h10, no sentido 
Brandoa-Costa da Caparica, e entre as 13h10 e as 18h30, no 
sentido inverso. 
O percurso é o seguinte: 
- Brandoa (Largo)  - Alfornelos (Estação) 
- Falagueira (Estação)  - Bairro do Bosque
- Amadora (Estação) - Costa da Caparica. 
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Para onde vamos? 
Quem sabe 
o caminho? 
Face a uma quebra recorde na procura 
do transporte público de passageiros, 
não se vislumbra um rumo claro 
para o nosso setor.

Go Paragens

Quiosque 
do Motorista 
Sistema inteligente para a organização 
de recursos entra em funcionamento 
em 2013

Fiscalização 
aumenta número 
de Coimas

Go Em Circulação

Novo serviço de fiscalização já mostra 
resultados. Em apenas dois meses, 
foram emitidas mais coimas por infrações 
que em todo o ano de 2011.

Nome: Paulo Sandro Ribeiro
FuNção: Motorista
dATA de AdmISSão: 2009
eSTAdo CIvIl: Casado
ReSIdêNCIA: Queluz
IdAde: 37 anos
NATuRAlIdAde: Lisboa 
Clube de FuTebol: Futebol Clube do Porto
HobbIeS: Escrever, passar tempo com 
a família, tocar guitarra, compor música
oNde pASSA FéRIAS: Águas, Castelo Branco
deSTINo de SoNHo: Himalaias
lemA de vIdA: Os pássaros não voam 
porque têm asas, mas sim porque 
as batem...
o que queRIA SeR: Realizador de cinema
poRque eNTRou pARA A empReSA: 
Achei que seria uma carreia interessante 
para mim, pelo contacto direto com 
as pessoas, pela proximidade com a 
realidade nua e pelo facto de não haver 
um dia igual. Decidi experimentar e em 
boa hora o fiz...
o que mAIS goSTA NA pRoFISSão: 
Gosto da maneira como a vida se 
apresenta, sem maquilhagem. As pessoas 
recebem as melhores e piores notícias 
no interior de um autocarro. Ali, não há 
filtros. E nós, motoristas, temos um lugar 
na primeira fila para assistir à vida em 
direto, sem edição, como ela é.
o que mAIS goSTA NA empReSA: 
Da camaradagem. Tenho a felicidade 
de ter conhecido pessoas aqui que se 
tornaram grandes amigos. Depois, o tipo 
de atividade da Vimeca é um bilhete para 
tudo o que gosto na vida.
o que mudAvA NA empReSA: 
Pouca coisa. Penso que as pessoas 
poderiam comunicar mais, tornar-se mais 
proativas e perceber que todas as pessoas 
são válidas e importantes para o sucesso 
da empresa.
Se FoSSe mINISTRo doS TRANSpoRTeS: 
Defendo que todas as empresas deveriam 
ser privatizadas, mas reguladas pelo 
Estado, para funcionarem de acordo com 
a realidade do País e não apenas de 
acordo com os anseios financeiros dos 
acionistas. Não vejo com bons olhos a 
presença  do Estado no setor, naquele que 
é um panorama de concorrência desleal 
que prejudica os privados, a atividade e a 
economia.

Go Cá Dentro

 SITe: CARReIRA mAIS peSquISAdA - 112 belAS / oeIRAS Transportamos pessoas

As obras de remodelação do pavilhão da 
Escola Secundária Camilo Castelo Branco, 
em Carnaxide, obrigaram a equipa de Futsal 
da Vimeca, a mudar de local de treino. 
Deste modo, mantêm-se a hora e dia da 
semana, mas os treinos passaram a realizar-
se no polidesportivo do Grupo Recreativo e 
Desportivo “Os Fixes”, localizado em Queluz 
de Baixo.  

Anualmente todos os motoristas com 
os menores índices de sinistralidade são 
distinguidos com prémios atribuídos pela 
Empresa. Estes resultados merecem todo 
o destaque e reconhecimento, consideran-
do que qualquer participação elaborada 
por um motorista, seja de que natureza 
for e independentemente de quem for 
responsável, provoca a interrupção da conta-
gem do tempo. Qualificam-se para esses 
prémios todos os motoristas que registem 
mais de 24, 36 ou 48 meses sem qualquer 
ocorrência, ou mais.

lista de prémios em 2012
- Vouchers com viagem à escolha – Mais de 48 
meses sem ocorrências: Arnaldo Jorge / Luis 
Esteves / Paulo Santos / João Viegas
- Madeira - fim de semana no Funchal – Mais 
de 36 meses sem qualquer ocorrência: Arménio 
Loureiro / Paulo Cortinhas / Ricardo Brito
Registo ainda para os 23 motoristas sem qualquer 
ocorrência durante 24 meses e os 84 motoristas 
sem ocorrências durante 12 meses, ou seja, 28,5 por 
cento dos motoristas da Empresa, não registaram 
qualquer ocorrência nos últimos 12 meses. Os 
nossos parabéns a todos eles.

No segundo trimestre de 2012, iniciámos um 
novo processo de formação para os motoristas 
totalmente em ambiente real. No exercício 
normal da sua atividade, o motorista é 
acompanhado pelos formadores da empresa que 
o ajudam a superar as dificuldades manifestadas 
e/ou identificadas. De referir que a recetividade 

tem sido fantástica e os resultados já começam 
a manifestar-se. A formação profissional é uma 
das áreas que sempre mereceu a nossa máxima 
atenção e empenhamento com o propósito de 
dotar os profissionais da Empresa com os mais 
avançados conhecimentos na sua área de 
atuação.

Ao volante de um dos nossos autocarros, o 
Paulo é um espetador atento da vida. Partilha 
os encontros e desencontros dos passageiros, 
assiste, em primeira mão, às conversas casuais ou 
a debates sobre o que se passa por cá e lá por fora 
e partilha das suas alegrias  e tristezas. Quando 
acaba o turno da noite e chega a casa, já com a 
família a dormir, passa para o computador todo 
o borbulhar de um dia. «A paixão pela escrita 
surgiu aos 13 anos», recorda o Paulo. «Nessa 
altura comecei a escrever pequenos contos e, 
um dia, uma professora de português leu alguns 
e pediu-me que os partilhasse com a turma. 
As reações deram-me alento para continuar». 
Sempre a apontar ideias e pensamentos, foi 
maturando textos em forma de apontamentos 
sobre uma vida vibrante. «Há cerca de um 
ano, no meio de um jantar de amigos, o 
meu irmão disse-me que gostaria de ver algo 
escrito por mim de forma mais profissional. 
Na altura, deram-me a ideia de escrever uma 
telenovela, mas nunca gostei de guionismo, 
porque acaba por não haver um momento de 
intimidade com o leitor». Segundo nos contou, 
sempre adorou ler, mas sempre foi muito 

crítico, «analisando a construção 
e a escrita»... E foi exatamente 
essa análise que lhe permitiu, em 
apenas um mês, agarrar em tudo o 
que tinha apreendido ao longo dos 
anos e escrever o seu primeiro livro: 
“Muralha”. Lançado a 27 de julho, 
«superou todas as expetativas». A história 
desenrola-se em Águas, local «muito especial» 
onde passa férias.  «paralelamente à história 
principal, quis homenagear esta aldeia e as suas 
gentes, abordando o problema do abandono 
a que estes locais, com tantas estórias, são 
deixados». O livro, uma ficção, aborda a temática 
da pedofilia na instituição da Igreja Católica e a 
«negação de um problema que não pode ser 
escondido, porque, para ser solucionado, tem 
de ser enfrentado e falado». Surpreendido com 
as reações e carinho demonstrado por todos os 
que já leram o seu livro, o Paulo já terminou mais 
um livro. E como se conjuga o Motorista, o Escritor 
e o Homem de Família? «é uma montagem 
de legos, em que as peças parecem colidir, 
mas, na verdade, juntam-se e encaixam na 
perfeição», afirma o nosso escritor.  

Equipa de Futsal com novo 
local de treinos

Prémios por ausência de sinistralidade

Acompanhamento do serviço pelos monitores 

Nos caminhos da escrita 

Go Por Cá

Go Gabinete de Apoio ao Cliente

um cliente tem o seu cartão lisboa viva avariado, como deve proceder?
O cliente deve dirigir-se ao Gabinete de Apoio ao Cliente da Vimeca, mesmo que o cartão não 
tenha sido emitido por nós e solicitar a emissão de um novo cartão. Se a avaria for abrangida 
pela garantia do cartão não há lugar ao pagamento do novo cartão.
o cliente pode escolher a data de início e fim do seu passe?
Não. A validade dos passes é mensal, ou seja, são válidos desde o primeiro ao último dia do mês 
a que disserem respeito.

2 Questões, 2 respostas ?

Mais uma vez, a Vimeca associou-se 
ao maior evento de ténis realizado em 
Portugal, o Estoril Open, assegurando o 
transporte do público entre os parques de 
estacionamento e o recinto onde se realizou 
o torneio, no Centro Desportivo Nacional do 

Jamor. Recorde-se que o Estoril Open 2012 
realizou-se entre 28 de abril e 6 de maio e 
teve como vencedor o argentino Juan Martin 
del Potro, que na final superou o francês 
Richard Gasquet, em dois “sets”, com os 
parciais de 6-4 e 6-2. 

Face à quebra da procura que se 
regista no setor dos transportes de 
passageiros e que também se faz 
sentir na nossa Empresa, procedemos 
à reestruturação da oferta, medida 
que entrou em vigor no passado 
dia 9 de julho. As alterações que 
foram realizadas tiveram por base a 

informação que já se consegue obter 
através do novo sistema de bilhética, 
permitindo assim otimizar o serviço 
prestado.
É muito importante salientar que 
apesar desta reestruturação foram 
salvaguardados e preservados todos 
os postos de trabalho na Empresa. 

Em apenas dois meses, 
emitimos mais coimas por 
infrações verificadas nos 
nossos autocarros, que 
durante todo o ano de 
2011. Recorde-se que, em 
maio, foi adjudicado, em 
regime de outsourcing, 
um serviço de fiscalização 
para, entre outras funções, 
verificar a validade dos 
títulos de transporte em 
todas as carreiras regu-
lares de passageiros. Apesar 
do elevado investimento, 
esta medida já apresenta 
resultados significativos, 
contribuindo para o nosso 
objetivo de melhorar a 
segurança dos trabalhadores 
e clientes, assim como 

Vimeca foi 
transportadora oficial 
do Estoril Open

Vimeca deu início à desmaterialização 
de passes

Novo serviço para a Costa da Caparica

Fiscalização nos autocarros aumenta número de coimas

Reestruturação da oferta

Go Em Circulação

Go Diga Lá

combater mais ativamente 
os elevados índices de 
fraude que se verificavam 
num passado bem recente. 
De realçar ainda as notícias 
vindas a público, de que       
o Governo se prepara para 
emitir um Decreto-Lei 

que delega na Autoridade 
Tributária e Aduaneira 
a cobrança coerciva das 
coimas emitidas pelos 
operadores de transporte 
público de passageiros, 
ficando os devedores sujei-
tos a penhoras.
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A Dra. Carolina Morais foi admitida 
nos quadros da Empresa, no 
passado dia 29 de junho, para 
desempe-nhar funções técnicas 
na área ligada à comunicação e 
imagem, dentro da Direção de 
Planeamento e Produção. 
O cargo foi ocupado até à data pela Dra. 
Margarida Mendes, que saiu para desenvolver 
um projeto pessoal. Deixamos aqui registado o 
nosso agradecimento pelo empenho dedicado à 
empresa.

A empresa adquiriu recentemente um equipamento auto-
mático para recuperação, reciclagem e recarga do refrigerante 
R134 dos sistemas de Ar Condicionado dos autocarros. Esta 
estação de serviço permite resolver os problemas causados 

pelos óleos, ar e vapor de água, altas temperaturas, 
congelamento de mangueiras, entre outros, evitando assim a 
emissão de gases para a atmosfera e aumentando a própria 
performance dos sistemas de ar condicionado embarcados. 

Ao longo dos últimos anos lemos e ouvimos, 
nos mais variados meios de comunicação e 
expresso pelas mais variadas personalidades 
do nosso Pais, que Portugal não tem rumo, 
não tem direção, não tem destino…
Numa analogia com o nosso setor de 
atividade diria que é fácil entender quando 
um cliente pergunta para onde vai um 
autocarro, mas coisa muito diferente é 
quando um povo pergunta para onde vai o 
seu Pais.
Esta pergunta, para quem, tal como eu, 
trabalha neste fantástico mundo dos 
transportes, tem um impacto reforçado, pois 
o saber para onde se vai, quais os melhores 
caminhos para lá chegar e quando se vai 
chegar, são práticas diárias dos operadores 
de transporte.
Ninguém imagina um operador de 
transportes partir de algum lugar sem ter 
um destino ou tendo um destino não saber 
como lá chegar ou tendo um destino e um 
caminho não saber quando vai chegar.
A procura dos transportes depende dessa 
mais-valia e é triste vê-la ser tantas vezes 
desperdiçada pelo Estado quando decide 
sem escutar os operadores.
Assistimos, por isso, demasiadas vezes à 
execução de políticas sem rumo que alteram 
sucessivamente a estabilidade económica, 
financeira e operacional dos operadores, 
bem como a estabilidade que a procura dos 
transportes necessita para se fidelizar ao 
sistema.
4_18 ou Sub23 ou Social+ são exemplos 
objetivos desse tipo de políticas.
A criação da modalidade 4_18 e mais tarde 

Para onde vamos? 
Quem sabe o caminho?

Go Editorial

da modalidade Sub23, com o argumento 
de estimular a utilização dos transportes 
públicos pela população estudantil, teve 
como consequência imediata a transferência 
de procura dos títulos de transporte para 
viagens ocasionais (bilhetes), para títulos de 
transporte para viagens regulares, (passes).
Resultados - Existem passes nestas 
modalidades em que mais de 70% dos seus 
titulares realizam, em média, menos de 21 
viagens por mês, ou seja, 4 anos mais tarde 
quem se transferiu continua a ser cliente 
ocasional, mas a pagar viagens ao preço 
do cliente regular, e os novos clientes que 
se pretendeu estimular não são suficientes 
nem para cobrir essa diferença.
Consequências – Diminuição da receita dos 
operadores, com maior expressão para 
aqueles que na AML continuam a não ver 
aplicada a chave de repartição de receitas 
resultante do Inquérito aos passes de 2007, 
como é o caso da nossa empresa.
A criação da modalidade Social+, apenas 
para os passes intermodais, como medida 
de proteção social extraordinariamente 
relevante para os seus beneficiários, teve 
como consequência imediata, na AML, a 
transferência de procura dos passes próprios 
dos operadores, para os passes intermodais.
Resultados – Os beneficiários desta 
modalidade na AML adquirem agora um 
passe que é válido para 10 operadores 
quando apenas precisam de utilizar um, 
pagando mais caro por uma mobilidade que 
não usam.
Consequências – Os beneficiários desta 
modalidade pagam mais caro pelo passe 

 SITe: médIA de vISITAS meNSAIS - 100 mIl
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Vimeca apoia Banco Alimentar Contra a Fome

Promoções em 2012
Aquisição de novos computadores para tratar 
dados de bilhética

Novo mobiliário nos Gabinetes de Medicina e Psicologia

Vimeca participa na Volta a Portugal

Posto de Carnaxide 
com Multibanco

Quiosque do Motorista

Nova colaboradora na Direção 
de Planeamento e Produção

Aquisição de máquina de tratamento e reciclagem de Ar Condicionado

Nova máquina de depósito de notas e moedas

Recuperação da fachada 
do edifício-sede

Go Paragens

atual do que pagariam pelo passe que 
realmente precisam e que continuariam 
a adquirir se a modalidade Social+ fosse 
aplicada a todos os passes da AML. O Estado 
paga mais, pois suporta uma percentagem 
do preço de um passe que é mais caro 
que o preço do passe que o beneficiário 
desta modalidade realmente precisa. Por 
sua vez os operadores da AML registam 
uma diminuição significativa das suas 
receitas, pois passaram a distribuir por 10 
operadores, receitas que eram só suas, com 
maior expressão para aqueles que na AML 
continuam a não ver aplicada a chave de 
repartição de receitas resultante do Inquérito 
aos passes de 2007, como é o caso da nossa 
empresa.
Este tipo de políticas sem rumo, com 
fortíssimos impactos na vida económica das 
empresas, obriga as mesmas a reagirem 
com sucessivas alterações no seus modelos 
de gestão e operação, com claro prejuízo 
para as empresas e seus trabalhadores.
Num momento em que assistimos a uma 
quebra recorde na procura do transporte 
público de passageiros em Portugal, é 
fundamental haver um destino claro para o 
nosso setor.
Como nota para reflexão diria que, se não 
soubermos muito bem para onde queremos 
ir, podemos até, nesta luta diária pelo 
sucesso, ter lá passado muito perto, mas 
porque não sabíamos que era ali o nosso 
destino, deixámos passar a oportunidade de 
lá chegar.

Fernando Costa

A Vimeca aderiu à campanha “Papel 
por Alimentos”, que foi lançada em 
todo o país pelo Banco Alimentar 
Contra a Fome. O objetivo desta 
campanha, com contornos ambientais 
e de solidariedade, passa por angariar 
todo o tipo de papel (jornais, revistas, 
folhetos, fotocópias, etc.) e convertê-
lo em produtos alimentares. Por cada 
tonelada de papel usado que for 
recolhido, o Banco Alimentar Contra 
a Fome irá conseguir adquirir 100 
euros em produtos alimentares. Até 
ao momento, já foram recolhidas 
cerca de duas toneladas de papel, no 
entanto o objetivo passa por chegar 
às quatro ou cinco toneladas até ao 
final do ano.

No corrente ano foram realizadas as 
seguintes promoções: 
Direção Económica e Financeira 
– Bilheteiro a 1º Escriturário
Vera Isabel Rocha Oliveira Ourives e 
João Pedro Pires Costa 

Direção de Planeamento e Produção 
– Motorista a Chefe de Estação
João Manuel Silva Bandarra

A estes colabora-
dores endereça-
mos os parabéns 
desejando as 
maiores felici-
dades no desem-
penho dos seus 
novos cargos.

A Vimeca adquiriu quatro novos 
computadores de última geração para 
tratar os dados de bilhética. 
Recorde-se que um sistema de bilhé-
tica gera mensalmente milhões de 
transações de venda e validação 
cuja análise e estudo são da maior 
importância para a gestão correta 
e eficiente dos meios que diaria-

mente são colocados à disposição dos 
clientes. 
Uma vez que os computadores 
pessoais dos técnicos não estavam 
adaptados para funcionar correta-
mente com o volume de dados 
existente, foi necessário investir na 
aquisição destes novos equipamentos 
informáticos. 

No último dia de prova, a 26 de agosto, 
fomos o “autocarro vassoura” da primeira 
edição do Passeio da Vol ta ,  recolhen-
do  os  des i s ten tes  que  não  consegu i -
ram ter pernas para aguentar a pedalada.
Esta prova, organizada pela Lagos 

Sport, juntou milhares de cicloturistas 
e entusiastas das bicicletas, que assim 
tiveram a oportunidade de percorrer, em 
bicicleta, algumas das principais artérias da 
cidade de Lisboa e palco da última etapa 
da Volta.

O posto de Carnaxide passou a 
contar com terminal de Multibanco. 
Esta medida faz parte de uma 
experiência-piloto que está a ser 
levada a cabo e que pretende 
facilitar a compra e pagamento dos 
títulos de transporte.

A sala dos motoristas passou a contar 
com uma terceira máquina de depósito 
de notas e moedas. Após a entrada 
em funcionamento das vendas a 
bordo com o sistema de bilhética 
sem contacto, foram adquiridas duas 
máquinas de depósito de notas e 
moedas, permitindo que os motoristas 
deixassem de transportar valores, 
em dinheiro. Com este terceiro 
equipamento pretende-se minimizar 
os tempos de depósito por parte dos 
motoristas.

Uma empresa de transporte de passageiros está 
organizada sob rotinas diárias, regra geral a partir da 
mesma estrutura base, como nos exemplos seguintes: 
A estrutura da escala base dos motoristas depois de 
ser atualizada (com as férias, as baixas, faltas, etc.) e 
gerar a escala para um determinado dia, volta a ser a 
base para a elaboração da escala para o dia seguinte e 
assim sucessivamente; 
A estrutura da escala base de viaturas depois de ser 
atualizada (com os veículos imobilizados, acidentados, 
etc.), e gerar a escala para um determinado dia, volta 
a ser a base para a elaboração da escala para o dia 
seguinte e assim sucessivamente; 
Antes de iniciar o serviço para o qual foi escalado, o 
motorista necessita de realizar um “check-in”, para que 
se saiba que já chegou à empresa e precisa transcrever 
todo o detalhe do serviço que vai realizar, mesmo que 
realize o mesmo serviço todos os dias. 
Também com a implementação do sistema de bilhética 

sem contacto, apostámos na implementação de um 
serviço de monitorização ao sistema que controla 
diariamente todos os autocarros ao nível da sua 
comunicação com o sistema central para o envio/
receção dos dados previstos. Poderíamos dar mais 
exemplos de rotinas e até de registos que são 

efetuados em diferentes setores da Empresa cuja 
base é comum e por isso partilhável. 
Com do recurso à tecnologia é possível automatizar 
e dessa forma melhorar as condições de trabalho 

de todos, bem como aumentar a produtividade 
e diminuir falhas. Nesse sentido, foi adjudicado à 
empresa portuguesa Card4B o desenvolvimento 
de um sistema integrado para a gestão de todos 

os processos subjacentes a essas rotinas e que irá 
envolver vários setores da empresa, com destaque para 
o Movimento e a Manutenção. O sistema entrará em 
funcionamento por fases, prevendo-se que a primeira 
ocorra no início de 2013.

A fachada do edifício-sede, em Queluz de Baixo, 
foi alvo de obras de recuperação. Houve lugar a 
um tratamento de impermeabilização de toda a 
fachada, assim como à remodelação e recuperação 
da área composta por tijoleira.

SITe: máxImo de vISITAS dIáRIAS - 5 mIl SITe: peRíodo do dIA Com mAIS vISITAS - 14H00

A Vimeca levou a cabo um 
projeto de remodelação dos 
gabinetes de Medicina e 
de Psicologia do Trabalho. 
Foi feita uma unifomiza-
ção ao nível do mobiliário, 
com a aquisição de cadeiras, 
mesas, secretárias, armá-
rios e realizada uma nova 
decoração. 
Por outro lado, a renovação 
do gabinete médico teve 
também em conta a 
colocação de equipamentos 
informáticos, como compu-
tador e impressora.


