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O 10º Encontro Transportes em Revista (10º 
ETR), realizou-se nos dias 27 e 28 de outu-
bro no Museu da Carris em Santo Amaro, 
Lisboa. O ETR é um dos maiores con-
gressos nacionais dedicado ao setor dos 
transportes, tendo esta edição contado 
com a presença de cerca de meio milhar 
de pessoas. Este ano o tema principal do 
encontro foi “Mobilidade, Transportes, 
Sustentabilidade”, tendo contado com a 
participação de mais de 40 oradores, que 
debateram temas como “Sustentabilidade 
vs Ética”; “Energia e Ambiente”; “Mobi-
lidade e Território”; “Vender Mobilidade”; 

PRÉMIO DE EXCELÊNCIA EM HIGIO-SANITÁRIOS 2016

VIMECA PARTICIPA NO 10º ENCONTRO 
TRANSPORTES EM REVISTA

VIMECA CONTRIBUI PARA CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE 

FORMAÇÃO COM 
OS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE 
QUELUZ

O Centro Social Paroquial de Barcarena 
vai remodelar o Centro de Dia de Ter-
cena com as condições que a popu-
lação sénior da freguesia de Barcarena 
merece. Para isto, o Centro criou uma 
campanha de solidariedade tendo 
como mote “O Centro é de todos”, com 
o objectivo de angariar fundos para o 
projecto de remodelação deste Centro 
de Dia. A Vimeca não deixou de par-
ticipar e contribuir a favor desta inicia-
tiva, disponibilizando os autocarros que 
circulam nesta zona, para a colocação 
de cartazes publicitários no interior 
dos veículos e de óculos traseiros de 3 

“Infraestruturas e Transportes”; “Inovação 
e Novos Modelos de Negócio”; “Marketing 
e Capital Humano”; “Organização e Regu-
lação”; e “Mobilidade e Sustentabilidade”. 

Vimeca aposta em formação 
externa. A Associação Humani-
tária Bombeiros Voluntários de 
Queluz, disponibilizou-se para 
dar formação teórica e prática 
aos nossos colaboradores. Esta 
instrução foi composta por duas 
fases; a primeira foi constituída 
por uma componente teórica, 
realizada na sede da nossa 
empresa; a segunda fase, práti-
ca, teve lugar no Quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Que-
luz. Os temas abordados foram: 
Suporte Básico de Vida e Com-
bate a Incêndios. Esta formação 
resultou num enorme sucesso 
junto dos participantes, tendo 
os mesmos adquirido conheci-
mentos elementares para prestar 
auxílio e atuar em situações de 
emergência. 
 

autocarros, conseguindo desta forma al-
cançar o público no interior e exterior do 
autocarro. Tiago Rodrigues da área de Co-
municação, Marketing e Relações Públicas 
do Centro Social Paroquial de Barcarena 
deixou-nos o seu agradecimento “é extre-
mamente gratificante contar com o apoio 
de empresas da dimensão da Vimeca e 
sentir que o nosso projecto merece a 
vossa consideração e colaboração. “

Atenta às novas tecnologias, 
a Vimeca testou na primeira 
semana de novembro de 
2016, um autocarro hibrido 
Lion‘s City Hybrid – A37 da 
MAN. Foram realizados testes 
para apuramento e avaliação 
da sua performance, consu-
mos médios e rentabilidade, 
estando neste momento a 
serem avaliados os resulta-
dos internamente. 
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O Natal na Vimeca

Vimeca oferece viagens 
à Ilha da Madeira a 

colaboradores
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Realizou-se a habitual festa de Natal que 
proporcionou momentos de confraternização 

entre os nossos colaboradores. 

Um dos prémios oferecidos aos nossos 
colaboradores pelo seu desempenho.

Num universo de 257 empresas cujo 
fornecedor de alimentação é a GERTAL - 
Companhia Geral de Restaurantes e Ali-
mentação, S.A., a Vimeca destaca-se en-
tre as 10 melhores unidades da GERTAL, 
tendo a equipa, sido contemplada com 
o prémio de excelência Higio-Sanitários 
2016. A GERTAL é líder de mercado e é a 
escolha da nossa empresa para prestar 
este serviço desde 1997. Guilhermina 
Carapuço, gerente da unidade GERTAL da 
Vimeca, destaca  “a boa relação e o senti-

mento de união que existe entre a equipa.” 
São 4 colaboradores, uma equipa pequena, 
que serve uma média de 55 refeições por 
dia, mas que consegue bons resultados ano 
após ano. Os sucessivos bons resultados 

-
pulosa aplicação das normas de higiene 
e segurança alimentar exigidas pela GER-
TAL, assim o reconhece Guilhermina Cara-
puço: “fazemos questão de manter toda a 
equipa informada relativamente às regras 
praticadas pela GERTAL, mediante uma 

estreita linha de comunicação entre todos 
os colaboradores da unidade na Vimeca”. 
A equipa GERTAL na Vimeca está perma-
nentemente aberta a sugestões de melho-

refere que “a proximidade com o cliente 
e a recetividade em implementar melho-
rias” são processos naturais numa relação 
de muitos anos, e que “o gosto pelo que 

toda a equipa.

VIMECA TESTA 
AUTOCARRO HÍBRIDO
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FIM-DE-SEMANA NA MADEIRAEDITORIAL

No intuito de prestigiar os motoristas 
que têm uma condução segura, a Vime-

Madeira, aos motoristas que estão há 
3 anos consecutivos sem sinistros. Este 
prémio é oferecido aos motoristas e respe-

Caros colegas,

como colegas.

Ao longo dos últimos 23 anos de trabalho em conjunto, posso 

competentes e capazes, que asseguram todos os dias o bom fun-
cionamento da Vimeca.

-
pendentemente das nossas áreas de atuação, seja na gestão da 

Na verdade, cada um de nós é parte integrante e importante de 

faz da Vimeca uma referência no setor dos transportes. Mas, tudo 
isto só é possível com o empenho diário de cada um dos nossos 
colegas, seja com um autocarro nas mãos, com uma ferramenta, 
à frente de um computador, num dos nossos balcões de venda, 
na portaria ou na manutenção dos nossos jardins. 

Vimeca, na realidade, somos todos nós, todos os dias, 365 dias 
por ano.

é nada fácil, como colega, por vezes incompreendida. Contudo, a 
consciência correta do nosso dever, das nossas decisões e atitudes, 
mostra-nos o quanto somos importantes dentro de toda a nossa 
organização.

“Lembro-me de que nos dias que antecederam a viagem, 
tanto a minha família, como os meus colegas da 
Vimeca que me acompanhariam na viagem, dese-
javam que tudo corresse conforme previsto e que 
não existissem percalços passíveis de desalento. 

Rezava-se por boas condições climatéricas e 
planos executados numa perfeição inexorável. 
Ora esse era o meu maior medo. Eu preferia o 

desatino do destino e as birras da mãe natureza, 
porque uma viagem destas sem esses fatores não é 

uma aventura digna de memória, é apenas um documen-
tário. Procurávamos uma aventura que todos pudéssemos recordar… 

e a ilha da Madeira não desiludiu.”

ADMISSÕES
A Vimeca continua a apostar em 
novas contratações. No último tri-
mestre foram admitidos 7 motoris-
tas e 2 trabalhadores para a área 

tivos cônjuges. No ano de 2016, foram 
4 funcionários contemplados com este 
prémio e puderam desfrutar desta ex-
periência.

FATURAÇÃO
CERTIFICADA

Com o objetivo de facilitar os nossos 
clientes, a Vimeca em conjunto com 
os operadores Rodoviária de Lisboa, 
Scotturb e Transportes Sul do Tejo 
alterou o software de “bilhética sem 
contacto” para possibilitar a emis-
são de fatura no ato da compra. 
Para tal basta que o cliente indique 
o seu nome e NIF ao funcionário e 
a fatura será emitida no momento. 
Esta implementação é de extrema 
importância, uma vez que a partir de 
janeiro de 2017 a aquisição de um tí-
tulo de transporte mensal possibilita 
a respetiva dedução no IRS. 

Para além das admissões, foi 
feita uma promoção por 

mérito ao funcionário 
Cláudio Cardoso 
Silva, que evoluiu 
da categoria de 
Mecânico Auto 

Chefe de Equipa.

No passado dia 11 de novembro, como já é hábito na nossa em-
presa, realizou-se a festa do Magusto comemorando o Dia de S. 
Martinho. O convívio teve lugar no nosso restaurante/bar e foi 
celebrado na companhia das tradicionais castanhas e água-pé. 
Para além destes elementos indispensáveis num Magusto, tam-

e boa disposição dos nossos funcionários e um staff sempre bem 
disposto e vestido a rigor.

FESTA DE SÃO MARTINHO

O NATAL NA VIMECA

A Vimeca realizou no passado dia 16 
de dezembro, o habitual Churrasco 
de Natal, onde todos os funcionários 
tiveram oportunidade de confrater-
nizar e celebrar esta época natalícia. 
O convívio decorreu no restaurante/
bar da nossa sede e à nossa espera es-
teve o já tradicional “porco no espeto”, 
tábuas de queijos e enchidos, canapés, 
espetadas de fruta e demais iguarias. 
A festa estendeu-se até tarde num am-
biente alegre e descontraído proporcio-
nando momentos de confraternização.

À semelhança dos anos anteriores, a Vimeca consciente da sua 
responsabilidade social, decidiu elaborar o seu Postal de Natal 
colaborando com uma instituição. 

Este ano a escolha foi a CrescerSer - Associação Portuguesa para o 
direito dos menores e da família - Casa da Encosta em Carcavelos. 

objetivo promover, organizar e dinamizar serviços comunitários 
de apoio à criança, ao jovem e à sociedade familiar. As crian-
ças que habitam nesta casa foram as artistas responsáveis pela 
elaboração dos desenhos que ilustraram o nosso Postal de Natal, 
bem como o cartaz colocado a bordo da nossa frota com os votos 
de Boas Festas.

CARTAZ DE NATAL

Construir uma empresa, fortalecer laços e acreditar na sua organi-
zação é ter consciência do nosso papel, da nossa missão. A em-
presa que construímos hoje e que queremos manter, para que seja 
cada vez mais sustentável, e uma referência para o nosso setor, 
depende cada vez mais do esforço conjunto de cada um de nós 

Apesar de já estarmos na segunda metade do mês de Março, gos-
taria de deixar neste editorial uma mensagem de optimismo e de 
continuação do nosso projeto para que possamos fortalecer, cada 
vez mais, os nossos laços e fazer da Vimeca uma empresa cada 
vez melhor.

A todos os colegas, subscrevo-me com estima e consideração pessoal.

Fernando Cesar Leal Ramos

MAIS 8 MOTORISTAS RECEBEM DIPLOMA DE HONRA IRU

O Diploma de Honra da IRU - International Road Transport Union, reconhece e premeia 

este grupo, mais 8 motoristas.
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