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VIMECA ALTERA REDE PARA SERVIR INTERFACE DA REBOLEIRA
A Vimeca reestruturou parte da sua rede de transportes de modo a
servir melhor o novo interface da Reboleira, cuja estação do Metropolitano foi inaugurada no passado mês de abril.
Foram alterados percursos e criadas novas carreiras, que tiveram
como objetivo principal assegurar a mobilidade e acessibilidade dos
nossos clientes para o novo interface. As carreiras com percursos
alterados foram a 20 (Algés/Estação-Amadora Estação Sul); 105
(Reboleira/Metro-Queluz/Monte Abraão); 108 (Reboleira/MetroCaxias/Estação); 109 (Reboleira/Estação-circulação via Damaia de
Cima); e 186 (Amadora/Hospital-Falagueira/Estação).
As carreiras criadas foram a 145 (Reboleira/Estação - circulação via
Casas do Lago, Hospital da Amadora); e a 189 (Amadora/Estação
Sul-Falagueira) que apenas irá circular durante o período noturno e
aos fins-de-semana.

VIMECA RECEBEU VISITA DE ALUNOS DO
CURSO PROFISSIONAL DE TRANSPORTES

DIA DA CRIANÇA EM OEIRAS
CONTOU COM O APOIO DA
VIMECA

A Vimeca recebeu a visita de estudo de 8 alunos e 3 professores,
do Curso Profissional de Transportes, do Agrupamento de Escolas
de Carnaxide. Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade
de aprofundar os seus conhecimentos sobre a nossa empresa,
conhecendo o funcionamento e a forma como está organizada.
Ficaram a saber os procedimentos internos da empresa para a
gestão e acompanhamento diário de cada carreira durante todo o
seu percurso. Houve uma visita guiada pela empresa, nomeadamente, ao departamento de Manutenção (diferentes setores da
oficina) e à área do Movimento (escaladores, expedição,
elaboração de horários).
A visita de estudo terminou com um lanche servido, pela empresa,
no nosso restaurante/bar.
A diretora do curso, Dra. Lisete Mata, deixou-nos o seu agradecimento: «(...) agradeço a excelente visita que proporcionaram aos
meus alunos e a nós professores. Um ótimo acolhimento, esclarecimentos prestados de forma clara e simpática, motivação dos
jovens para a área dos transportes e disponibilidade para acolher
os jovens e professores. Quero apresentar os meus agradecimentos a todos os colaboradores que participaram nesta atividade.»

VIMECA APOSTA EM NOVOS ESPAÇOS
A Vimeca tem vindo a substituir os atuais postos de venda por lojas comerciais,
proporcionando aos clientes melhores condições de atendimento e de conforto,
nomeadamente, acesso para pessoas de mobilidade reduzida. Do mesmo modo, os
trabalhadores beneficiam de maior segurança e melhores condições de trabalho. Até
à data estão já a funcionar três lojas: Carnaxide, Amadora e Cacém. A abertura desta
última loja surgiu na sequência de um protocolo com a Câmara Municipal de Sintra,
que cedeu a gestão da bilheteira, situada no terminal rodoviário da estação de
Agualva-Cacém.

ADMISSÕES EM 2016
Área do Movimento: 53 admissões
Oficina: 8 admissões

ADMISSÕES ESCRITÓRIOS
Alexandra Heloísa
Roseiro Miranda Batista
Escriturária
Posteriormente, a Vimeca adquiriu uma nova
loja, em Queluz, na zona dos 4 Caminhos. As
obras de remodelação do novo espaço já
iniciaram, prevendo-se a sua abertura para o
final de agosto.

VENDAS POR ATM SÃO UM SUCESSO
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Evolução das Vendas em ATM

Desde maio de 2013, a Vimeca disponibiliza a venda dos seus títulos de
transporte mensais em ATM. Atualmente, o peso das vendas em ATM já
corresponde a 30% do volume total de vendas da empresa.

POSTALETES COM NOVA IMAGEM
A imagem dos postaletes das paragens da Vimeca foi alterada. O logotipo
manteve-se mas o fundo foi substituído. Esta mudança de imagem permite que o
número que identifica as carreiras se destaque, melhorando assim a visibilidade dos
postaletes.

Omar Alexandre
Conceição Lucas
Técnico
Tânia Sofia Costa
Rodrigues
Telefonista

No passado dia 1 de junho, a Vimeca foi responsável
pelo transporte de cerca de 1500 crianças entre as
diversas escolas do concelho de Oeiras e a Fábrica da
Pólvora, local onde se realizou o evento “Oeiras das
Crianças”, iniciativa organizada pela respetiva Autarquia
e pela Polícia de Segurança Pública de Oeiras. A Vimeca
marcou presença no evento com o seu histórico
autocarro Fargo, fabricado em 1938, numa corrida de
carrinhos de rolamentos patrocinada pela PSP, tendo
sido construído nas nossas oficinas um carrinho de
esferas que posteriormente foi oferecido à PSP de
Queijas.

FARGO MARCA PRESENÇA NO MERCADO SEISCENTISTA E ANIVERSÁRIO DA NIRVANA
STUDIOS
O mês de junho foi bastante movimentado para o nosso veículo Fargo. Para além de ter estado presente no Dia da Criança, o histórico
autocarro que foi totalmente remodelado nas oficinas da Vimeca marcou ainda presença em outros dois eventos. Entre 24, 25 e 26 de
junho esteve em exposição durante a realização do Mercado Seiscentista, organizado pela Junta de Freguesia de Barcarena, no âmbito
das festas da freguesia. Esteve também presente no 13º aniversário da Nirvana Studios, o Centro Cultural Alternativo que atualmente
ocupa as instalações de um antigo quartel militar em Barcarena.

PROMOÇÕES POR MÉRITO EM 2016
NOVAS VIATURAS PARA OS SERVIÇOS EXTERNOS
Nome

Antiga Categoria

Nova Categoria

Artur Carlos Coelho Pereira

Bilheteiro

Apont./Rececionista

Hélio Lima Ramos

Prat. Metal. 1º ano

Prat. Metal. 2º ano

Joana Filipa Santos Baeta

Técnica

Psicóloga

Marta Maria Tavares Delgado

Escriturária de 2ª

Escriturária de 1ª

Nelson Manuel O. Batista

Enc. de Garagens

Chefe de Movimento

Nuno Miguel P. Esperança

Motorista S. P.

Fiscal

Paulo Jorge Chin Vaz

Mecânico Oficina de 2ª

Mecânico Oficina de 1ª

Romeu António Passarinho

Motorista S.P.

Fiscal

Tânia Filipa Baião Guedes

Telefonista

Técnica Auxiliar

Tânia Isabel L. S. S. Carrilho

Bilheteira

Escriturária de 1ª

VIMECA PATROCINA TORNEIO DE
FUTEBOL DO SINDICATO DA PSP
O Sindicato dos Profissionais de Polícia/PSP
Lisboa realizou no passado mês de maio o
1º Grande Torneio de Futebol de 7, um
evento que contou com o apoio da Vimeca,
que não deixou de contribuir com o seu
patrocínio para o torneio.

A Vimeca adquiriu quatro novas viaturas Dacia Dokker Van 1.5 diesel para
assegurar as deslocações externas. Duas das viaturas ficam ao serviço dos
Chefes de Movimento e as restantes à disposição dos serviços externos da
área Financeira. Os novos automóveis vêm substituir a anterior frota, agora
renovada.

OBRAS NA SALA DE
MOTORISTAS DO
POSTO DO COLÉGIO
MILITAR
A sala de motoristas do Posto do
Colégio Militar foi remodelada. A
zona de convívio tem agora uma
mesa de refeições, tendo ainda
sido instalados um micro-ondas e
um frigorífico.

PARCERIA COM O LAGOAS PARK
A Vimeca e a direção do Lagoas Park formalizaram uma parceria
no sentido de promover a utilização do transporte público. Assim,
foi distribuído no interior daquele parque empresarial um mapa
estilizado com as carreiras da Vimeca que servem o Lagoas Park e
respetivas ligações intermodais, bem como um folheto com os
horários.

CAMPANHA “PAPEL POR ALIMENTOS”
DO BANCO ALIMENTAR
Empenhada na campanha, até ao momento, a Vimeca já
entregou cerca de 4 toneladas de papel à Campanha
“Papel por Alimentos”. A empresa já contribuiu com um
total de 280 euros em produtos alimentares para o Banco
Alimentar. Recorde-se que esta campanha, promovida
pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, visa a
recolha de papel e sua conversão em produtos alimentares a distribuir pelos mais carenciados. Por cada tonelada
de papel recolhido é entregue ao Banco Alimentar Contra
a Fome o equivalente a 70 euros em produtos alimentares
básicos, por empresas certificadas de recolha e
tratamento de resíduos.
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NOVA ILUMINAÇÃO LED NO PARQUE DE
RECOLHA DE QUELUZ DE BAIXO

MOTORISTAS DA VIMECA
RECEBERAM DIPLOMA DE HONRA
DA IRU
O Diploma de Honra da IRU – International Road
Transport Union, tem como objetivo reconhecer e
premiar os motoristas profissionais que, pelas suas
qualidades comportamentais, dedicação e fidelidade à
empresa, fazem, através de uma condução segura ao
volante, honra à sua profissão.
Foram contemplados com esta distinção de honra 39
motoristas da Vimeca.

Fiquei surpreendido por receber este prémio! Gosto da profissão
a que me dedico e sinto que o meu empenho nestes anos de
carreira foi reconhecido. Obrigado!
Motorista Vasco Monteiro
Receber este diploma significa muito para mim, é um
reconhecimento da dedicação que dou à minha
profissão. Sinto-me grato, não estava à espera.
Motorista José Martins

Foram colocados oito postos de
iluminação tipo LED no parque do topo
sul, uma medida que permitiu melhorar
significativamente as condições de
circulação e parqueamento de viaturas,
assim como a própria segurança dos
trabalhadores. A decisão surgiu após se
verificar que esta zona poderia ser mais
bem iluminada e, com isso, aumentar
ainda mais as condições de segurança
dos nossos trabalhadores.

OFICINAS COM NOVO FRENÓMETRO E PLACAS
DETETORAS DE FOLGAS
A Vimeca adquiriu dois novos
equipamentos para a área oficinal: um
frenómetro e um sistema de placas
detetoras de folgas. De referir que o
frenómetro mede a eficiência do sistema
de travagem e as placas detetoras de
folgas permitem analisar o estado
mecânico da suspensão dos veículos. Esta
aquisição tem como objetivo garantir que
os veículos estão em devidas condições
para as respetivas ações de manutenção
preventiva e inspeções periódicas.

PORTAL DO MOTORISTA
O Portal do Motorista define-se como um sistema integrado 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, entrada ao serviço dos motoristas, entre outros. Desde que
entrou em funcionamento na Vimeca, este sistema tem suscitado os mais variados
elogios por parte dos trabalhadores:

Sem dúvida o portal do motorista veio facilitar-nos a
vida na medida em que deixamos de ter de efetuar o
preenchimento diário da folha de cobrança, o serviço já
sai impresso com todas as circulações diárias de cada
um de nós, número da viatura que nos foi atribuída,
etc… Ao mesmo tempo, ao fazermos o check in, o chefe
de estação mesmo sem ter contacto visual com o
motorista já sabe que nos encontramos na empresa
prontos a iniciar o serviço.
Motorista Joaquim Guerra

O portal do motorista teve um impacto muito positivo para
todos. Para os motoristas, porque conseguem fazer uma
consulta do serviço de forma rápida e fácil. Para nós, chefes
de estação, ainda é mais vantajoso porque sabemos
automaticamente a entrada e saída do trabalhador,
facilitando os registos em papel e reduzindo o tempo que
demoramos a obter a informação.
Chefe Marques
O portal do motorista veio simplificar bastante a maneira
de consultar o nosso serviço. Sendo tudo informatizado,
são evitadas perdas de tempo e enganos.
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VIMECA APOSTA
EM NOVOS
ESPAÇOS

REQUALIFICAÇÃO DO RESTAURANTE
O restaurante/bar da Vimeca foi totalmente remodelado. A sua requalificação incidiu
sobre a zona de bar, cozinha e sala de refeições. De referir que a inauguração do novo
restaurante da Vimeca contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Dr. Paulo Vistas.

Motorista Fernanda Rodrigues

SIMULACRO NAS OFICINAS
A oficina da Vimeca foi o local escolhido para a realização de um
simulacro de incêndio, uma iniciativa que foi realizada no âmbito do
PREMAP - Plano de Emergência e Medidas de Autoproteção. O
simulacro permitiu avaliar o comportamento dos colaboradores face a
situações de emergência e ensinar quais as atitudes a tomar durante
as ocorrências. Esta ação foi preparada e realizada por 3 técnicos da BP,
2 técnicos superiores de Higiene e Segurança no Trabalho da Qualivita
e das Direções de Recursos Humanos e Manutenção da Vimeca.

RECEÇÃO E SALA DE
ESPERA DO APOIO AO
CLIENTE FORAM
REMODELADAS
A receção e a sala de espera do
Apoio ao Cliente foram alvo de
obras de remodelação. Para além
da instalação de um teto falso,
com ar condicionado incorporado,
e de um novo sistema de
iluminação,
a
receção
foi
decorada com imagens alusivas à
história da empresa.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSO
DE DEFESA PESSOAL

Já a sala de espera
do Apoio ao Cliente
foi pintada e redecorada, tendo sido
colocados dois novos
assentos de forma a
proporcionar maior
conforto aos clientes
que nos visitam.

Estão novamente abertas as inscrições para o nível 1 e
2 do Curso de Defesa Pessoal da Vimeca.
Cada curso tem, no máximo, um total de 12 vagas, e a
duração de oito semanas. As turmas serão organizadas
de acordo com o número de participantes e as inscrições
podem ser feitas junto da Direção de Recursos Humanos
ou através dos Chefes de Movimento.
Desde que teve início, em fevereiro de 2015, já foram
realizados oito cursos de nível 1 e 2. No total, o Curso de
Defesa Pessoal contou com 96 participantes,
salientando-se a elevada taxa de sucesso que os alunos
têm registado.

NOVAS MÁQUINAS DE VENDING NA SALA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A zona das máquinas de
vending, situada na sala de
prestação
de
contas,
foi
renovada. O mobiliário foi
alterado e ainda foram colocadas
duas novas máquinas de café,
bem como uma máquina de
alimentos sólidos com maior
capacidade, proporcionando aos
trabalhadores um espaço ainda
mais agradável.

ALTERAÇÕES NA REDE PARA
SERVIR INTERFACE DA REBOLEIRA

