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Go Circulação

Nova loja
em Carnaxide
A Vimeca abriu uma loja em 
Carnaxide e pretende abrir mais 
duas no início do próximo ano.

Go Em CirculaçãoGo Cá Dentro

Transportamos Pessoas

Prolongamento
da carreira 150
à estação do Cacém  

Nova loja de Carnaxide 

A extensão da carreira 150 à estação 
do Cacém tem sido um verdadeiro 
caso de sucesso. Criada em março 
deste ano, a ligação à estação fer-
roviária tem registado altos níveis 
de procura. Em termos acumulados, 
entre março e setembro, verificou-se 
um crescimento no número de clien-
tes de 34,13 por cento (comparati-
vamente com igual período do ano 
anterior). A carreira 150 faz o percur-
so entre o Bairro Joaquim Fontes e a 
estação do Cacém.

A Vimeca abriu uma loja em Carnaxide para 
venda de títulos de transportes e atendimen-
to aos clientes, e pretende abrir mais duas 
no início do próximo ano, na Amadora e no 
Cacém. Segundo o gerente da Vimeca, Enge-
nheiro Fernando Cesar, a empresa «prescindiu 
do antigo posto em Carnaxide, após o último 
assalto, que o deixou totalmente destruído», 
e optou-se «por realizar o investimento na 
compra de uma loja, bem próximo do an-
tigo posto de vendas, onde foram realiza-
das obras de recuperação e remodelação, 
visando oferecer um espaço agradável para 
a venda dos nossos títulos de transporte e 
atendimento geral aos nossos clientes».
A loja de Carnaxide da Vimeca disponibiliza to-
dos os serviços ligados à atividade da empre-
sa de transportes, designadamente a venda 
de títulos, a renovação de passes e cartões, 
reclamações, sugestões e todo o tipo de es-
clarecimentos sobre os produtos e serviços do 
operador.
«O visual da loja é simples, nomeadamente 
no que se refere à fachada, dado que há 
limitações do edifício e da Câmara Munici-
pal quanto a este tipo de alterações», refere 

o Engenheiro Fernando Cesar. «Contudo, no 
seu interior, destaca-se o logótipo da em-
presa com a nossa imagem de marca, dis-
pensador com senhas numeradas, estando 
a mesma devidamente climatizada».
Após a inauguração da loja em Carnaxide 
e com o objetivo de dar um novo rumo no 
atendimento geral aos clientes, a Vimeca 
pretende abrir mais duas lojas, na Amadora 

e no Cacém, prescindindo dos antigos ‘quios-
ques de vendas’. «Serão os primeiros pas-
sos para estarmos ainda mais próximos dos 
clientes, na hora da aquisição do seu título 
de transporte, seja para ouvir as suas críti-
cas como também sugestões, complemen-
tando assim toda a nossa cadeia de serviços 
ao público em geral», conclui o gerente da 
Vimeca.

Vimeca serve Centro de 
Saúde de Monte Abraão  
As carreiras circulares 130 e 131 passa-
ram a servir o Centro de Saúde de Monte 
Abraão. Na sequência do encerramento 
do Centro de Saúde de Belas, a Vimeca 
estendeu o percurso destas duas carrei-
ras, cuja origem e destino é a estação de 
Queluz/Massamá, de modo a assegurar o 
transporte dos passageiros a este centro 
de saúde. De referir que cada uma das 
carreiras efetua, diariamente, quatro cir-
culações a este estabelecimento.

Go por cá

Vimeca 
adquire 30 
novas viaturas 
com nova 
imagem
Chassis Mercedes-Benz 
OC 500 LE Euro 6, com 
capacidade para 91 lugares.

Postal de Natal com imagem do CRID
Como já é tradição, por altura do Natal, a Vimeca elaborou o seu 
Postal de Natal colaborando com uma Instituição Privada de Soli-
dariedade Social. Este ano a escolha recaiu sobre o CRID – Centro 
de Reabilitação e Integração de Deficientes, cujos membros foram 
responsáveis pela elaboração do postal. Mais uma vez, a Vimeca 
aposta numa política de responsabilidade social apoiando as co-
munidades.  O Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes 
é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem 
fins lucrativos. Assente em três pilares fundamentais, Reabilitar, 
Ocupar e Integrar, disponibiliza, com prioridade para o cidadão 
com deficiência, respostas de âmbito social, da área da saúde, 
do empreendedorismo e desenvolve parcerias com diferentes 
entidades, públicas ou privadas, no sentido de transformar men-
talidades e promover a inclusão social e a igualdade de direitos e 
oportunidades para todos os cidadãos. 

Nome Antiga Categoria Nova Categoria

António José Dias Pereira Chefe de Movimento Chefe Geral de Movimento

Gabriel José Rodrigues Parente Motorista S.P. Chefe de Movimento

Hugo Dinis Ferreira Motorista S.P. Fiscal

José Fernando Carvalho Reis Motorista S.P. Fiscal

Luís Miguel Dias Matos Motorista S.P. Fiscal

Rui Filipe Dias Loureiro Motorista S.P. Escriturário Principal

Tiago Alexandre Sousa Basto Mecânico Oficial 2ª Mecânico Oficial 1ª

Ricardo Alexandre F. Roda Prat. Metal. 2º ano Mecânico Oficial 2ª

Nelson André Pereira Calado Prat. Metal. 1º ano Prat. Metal. 2º ano

Promoções em 2014 

Últimas Admissões 

Susana Catarina Ribeiro 
Faria
Escriturária Principal

Stefano Filipe Sousa 
Inácio
Mecânico Oficial 2

Luís Carlos Marralheiro 
Machado
Mecânico Oficial 2

¬  Vouchers Pousadas de Portugal
   (mais de 24 meses sem ocorrências) – 39 motoristas
¬  Madeira, Fim-de-semana no Funchal    

(mais de 36 meses sem ocorrências) – 5 motoristas
¬  Vouchers com viagem à escolha 1.200 euros   

(mais de 48 meses sem ocorrências) – 2 motoristas

Prémios de Sinistralidade
Os prémios por ausência de sinistralidade foram 
implementados em 2006 e têm como objetivo re-
conhecer e incentivar a prática de uma condução 
cuidada, racional e defensiva. Durante o corrente 
ano, 46 motoristas foram contemplados com um 
conjunto de prémios:

Novos cartões 
de trabalhador 
Os trabalhadores da Vime-
ca possuem novos cartões 
de identificação. Os novos 
cartões são mais moder-
nos e práticos, já apresen-
tam a nova imagem da 
Vimeca.

Formação na Vimeca
Além dos cursos de formação interna (integração, recicla-
gem em contexto real e simulado), a Vimeca levou a cabo 
um conjunto de ações de formação externa junto dos seus 
trabalhadores, destacando-se as formações:

¬  Microsoft Excel;
¬  Microsoft PowerPoint;
¬  Gestão de Stress e Gestão de Conflitos;
¬  Formação sobre o PREMAP (Plano de Resposta  

a Emergências e Medidas de Autoproteção).

Estes cursos de formação abrangeram as áreas do escri-
tório, das oficinas, Movimento (Chefes de Movimento e 
Estação, Fiscais), postos de atendimento, entre outras.

Tendo em conta o  PREMAP, a Vimeca proporcionou for-
mação específica, às equipas que fazem parte do referido 
Plano, nomeadamente, nas áreas de:

¬  Primeiros Socorros;
¬  Segurança Contra Incêndios. 

Esta formação foi ministrada pela Qualivita e pelos Bombeiros 
Voluntários de Barcarena. 

Até 30 de Novembro de 2014 já tinham sido despendidas 11 
560 horas  de formação. 
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Caros trabalhadores,

A sensação de que os valores da nossa 
sociedade estão a desvanecer-se a cada 
dia que passa, perdendo a sua importân-
cia e o seu verdadeiro significado, numa 
sociedade que parece estar cada vez 
mais confusa, merece a nossa reflexão.
O sentimento de que se está a viver 
numa Europa cada vez mais individua-
lista, pouco solidária e com as desigual-
dades sociais a acentuarem-se cada vez 
mais, faz com que as pessoas procurem 
outras referências.
Por vivermos tempos difíceis, em que 
aqueles que deveriam dar o exemplo não 
servem de exemplo, em que se deveria 
sentir segurança, sente-se a vulnerabilida-
de, e em que se deveria sentir acolhimen-
to, resta para muitos apenas a indiferença, 
não podemos deixar que tal possa fazer 
de cada um de nós um produto do meio. 

Contrariando esta tendência, devemos 
ter a convicção de que a sociedade são 
os seus cidadãos e as suas políticas são 
reflexos das suas escolhas. O individua-
lismo contradiz o conceito de sociedade, 
leva-nos ao isolamento pessoal e induz, 
aos com pouca ou nenhuma formação de 
carácter, a prática e o exercício dos piores 
actos passíveis de punição por Lei.
Todavia, contrariamente a todas estas ten-
dências, a nossa organização sempre se 
mostrou sã e ciente do seu papel em todo 
o seu enquadramento social e empresarial.
A Vimeca orgulha-se dos seus trabalhado-
res, do serviço que presta todos os dias 
e do seu papel no sector dos transportes. 
Mantém-se firme nas suas convicções, 
cumprindo com todo o rigor as suas obri-
gações e investindo e contribuindo há 
mais de 20 anos, continuamente, na eco-
nomia do nosso país. 

Esperamos que o ano de 2015 possa tra-
zer mais esperança, uma política eficaz e 
de reconstrução económica e social para 
todo o nosso país, que se estenda a cada 
um dos seus cidadãos para que juntos 
possam fazer de Portugal uma grande 
nação.
A Vimeca, conjuntamente com os seus 
mais de 550 trabalhadores, nunca perdeu 
o seu rumo e, por isso, há muito vem lu-
tando e procurando, a cada dia, construir 
uma empresa cada vez melhor.
A nossa atitude e determinação para os 
novos desafios definirão o nosso êxi-
to. Identificar o caminho a seguir, criar 
estratégias para superá-los é essencial. 
Contudo, devemos agir como se fosse 
impossível falharmos. 
 
Fernando Cesar Leal Ramos
Gerente
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Portal do Motorista entra
em funcionamento em 2015 
Durante o primeiro trimestre de 2015 o 
novo Portal do Motorista irá entrar em fun-
cionamento. O sistema será testado junto de 
um grupo restrito de motoristas para depois 
ser gradualmente alargado a todos os mo-
toristas. Mais tarde o sistema irá também 
integrar as áreas de manutenção e oficinas, 
permitindo incorporar todo o trabalho reali-
zado em cada viatura pelas diversas equi-
pas de manutenção, permitindo uma gestão 

eficaz entre os tempos de imobilização das 
viaturas e as necessidades operacionais de 
uma forma automática.  Recorde-se que o 
“Portal do Motorista” é um novo sistema in-
tegrado que permite uma melhor gestão de 
todos os processos subjacentes às rotinas e 
registos de uma empresa de transporte de 
passageiros, tais como a estrutura da escala 
base dos motoristas, das viaturas, “check in” 
dos motoristas, entre outros. 

A Vimeca adquiriu 30 novos autocarros, com chassis Merce-
des-Benz OC 500 LE Euro 6, prosseguindo assim a sua apos-
ta na renovação de frota. Com capacidade para 91 lugares, 
as novas viaturas possuem rampa de acesso para pessoas 
de mobilidade reduzida, piso rebaixado e ar condicionado. 

Mais uma vez, os autocarros foram carroçados em Portugal, 
pela empresa Irmãos Mota, contribuindo a Vimeca desta 
forma para a dinamização da economia nacional. De referir 
que as novas viaturas já vêm decoradas com a nova ima-
gem da Vimeca.

Vimeca adquire 30 novas viaturas com nova imagem

Obras no Parque

Oficina com nova iluminação

A Vimeca procedeu ao le-
vantamento do pavimento 
do parque em frente à es-
tação de abastecimento. 
Devido ao desgaste e mau 
estado do piso, que era
originário dos tempos da 
empresa “Eduardo Jorge”, 
optou-se por fazer a reno-
vação integral do pavimen-
to, colocando-se um novo 
chão em pedra de granito. 
As obras demoraram cerca 
de dois meses e no total foi 
pavimentada uma área de 
cerca de 1400 metros qua-
drados.

A Vimeca procedeu à alteração dos equipamentos 
de iluminação da oficina. No total foram colocadas 
66 luminárias, equipadas com lâmpadas de iodetos 
metálicos, sendo que o corredor central foi subs-
tituído com luminárias com lâmpadas tipo LED. Já 
as restantes secções passam a contar com lâmpa-
das de iodetos metálicos, que garantem uma maior 
luminosidade e consumos mais baixos. Com este 
investimento, a Vimeca pretendeu melhorar as 
condições de trabalho dos colaboradores da oficina, 
uma vez que as condições de luminosidade que se 
verificavam não eram as mais indicadas.

 
Churrasco de Natal 
A Vimeca realizou no passado dia 19 de dezembro o seu 
Churrasco de Natal. Esta foi uma oportunidade para toda 
a empresa confraternizar e celebrar, em conjunto, a qua-
dra natalícia. À sua espera esteve o já famoso “porco no 
espeto”, enchidos, leitão, queijos e as mais diversas igua-
rias. O Churrasco decorreu no refeitório, que foi decorado 
para o efeito, e contou também com a atuação do grupo 
musical Alfa 5. 

Magusto 

Parque de estacionamento para Motas  

Realizou-se no passado dia 7 de novembro 
o já tradicional Magusto, que teve lugar 
na sede da empresa, mais precisamente 
no refeitório. O São Martinho celebrou-se, 
como não podia deixar de ser, com casta-
nhas e água-pé, mas também não falta-
ram os queijos, os enchidos e entremea-
da. A festa teve início ao final da tarde e 
foram muitos os que por lá passaram para 
comer umas “quentes e boas”.

Após se ter verificado que muitos colaboradores se deslocam para a empresa de mota e de 
modo a garantir a segurança dos seus veículos, foi criado um parque de estacionamento, 
reservado para motociclos, junto ao parque de visitantes. A Vimeca procedeu à remode-
lação do espaço, nomeadamente do chão em calçada e respetiva marcação e procedeu à 
instalação de suportes junto ao muro para colocação de cadeados de segurança. De referir 
que o parque tem capacidade para estacionar 10 motas.
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NOME: Maria Helena Fernandes

FUNÇÃO: Diretora Financeira
DATA DE ADMISSÃO: Outubro de 1984
ESTADO CIVIL: Casada
RESIDÊNCIA: Estoril
IDADE: 52 anos
NATURALIDADE: Lisboa
CLUBE DE FUTEBOL: Simpatizante  
do Benfica
HOBBIES: Prática de Yoga, caminhadas 
junto ao mar, leitura e ouvir música.
ONDE PASSA FÉRIAS: Costa Algarvia
DESTINO DE SONHO: Peru, Chile e 
Argentina, visitando entre outros locais 
a cidade de Machu Picchu e o Parque 
Nacional “Los Glaciares”.
LEMA DE VIDA: “A nossa maior 
obrigação, para além da dedicação 
e empenho no trabalho, é sermos 
felizes”.
O QUE QUERIA SER? Em criança, queria 
ser professora primária, atual 1.º ciclo 
do Ensino Básico.
PORQUE ENTROU PARA A EMPRESA?  
A empresa necessitava de uma pessoa 
com competências na minha área  
de formação, achei que poderia ser  
um desafio interessante, como se veio 
a comprovar e resolvi abraçá-lo.
O QUE MAIS GOSTA NA PROFISSÃO? 
Do trabalho em equipa e do 
relacionamento interpessoal com   
os  trabalhadores das diferentes áreas.
O QUE MAIS GOSTA NA EMPRESA? 
De entre os princípios e valores que 
norteiam a nossa Organização, o 
que mais aprecio é sentido critico, 
o compromisso em “fazer melhor” 
aliados ao rigor e exigência.
O QUE MUDAVA NA EMPRESA? 
Objetivamente, dada a gestão 
adequada e eficiente quer do capital 
humano quer dos recursos materiais, 
não vejo necessidade de mudanças 
estruturais. 
SE FOSSE MINISTRO DOS TRANSPORTES: 
Adotava e implementava medidas, 
com o objetivo de promover, valorizar 
e incentivar a utilização do transporte 
público em detrimento do automóvel 
próprio.
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