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AUTOCARRO ELÉTRICO

— alguns factos e curiosidades sobre o autocarro elétrico dos TUB

150 kWh

Travagem

160 kW

CAPACIDADE DAS BATERIAS

TRAVAGEM REGENERATIVA

POTÊNCIA DO MOTOR ELÉTRICO

As novas viaturas elétricas dos TUB estão
equipadas com uma capacidade de armazenamento de energia de 150kWh.
Apenas com as baterias, uma viatura elétrica
teria uma autonomia máxima de cerca de 140
km. Sabia que a mesma energia daria para
alimentar uma habitação durante cerca 12
dias?

Sempre que um autocarro elétrico trava ou
abranda a energia para o realizar, outrora
dissipada em calor pelos travões, é convertida em eletricidade que recarregam as baterias. Desta forma é possível ultrapassar os
140 km inicialmente disponibilizados pelas
baterias. Quando um autocarro sobe gasta
energia elétrica. Quando desce produz energia e carrega as baterias.

Potencia do motor elétrico. Com 160 kW
(aprox. 217 cv) o motor elétrico dos novos autocarros dos TUB consegue garantir as velocidades de subida necessárias à circulação
em Braga. Em testes prévios cumpriu sem
problema a subida que leva hoje ao Hospital.

2500 N.m

253,24 ton CO2eq/ano

73,66%

BINÁRIO MÁXIMO DO MOTOR

POLUIÇÃO EVITADA

REDUÇÃO DE CONSUMO ENERGÉTICO

Com a força exercida pelo motor elétrico seria possível danificar seriamente a transmissão ou até marcar os pneus no chão. Felizmente o controlo eletrónico de arranque fará
com que o arranque seja suave para passageiros e órgãos mecânicos.
A disponibilidade do binário máximo a partir
de parado é uma característica dos motores
elétricos.

É a quantidade de dióxido de carbono que estes 6 autocarros vão deixar de emitir ao longo
de um ano por comparação aos veículos
Diesel abatidos. O dióxido de carbono é um
dos gases com efeito de estufa (GEE), responsáveis pelas alterações climáticas.

Redução de consumo energético. Para o mesmo serviço, as 6 viaturas elétricas gastarão
apenas 26,34% da energia de um autocarro
equivalente com motor a gasóleo.

A r C o n d ic io n a d o

E s t r u t u r a e m A lu m ín io

C a rre g a d o re s

As novas viaturas elétricas dos TUB estão equipadas com ar condicionado diferenciado para passageiros e motorista.
Desta forma o conforto dos passageiros e a atenção de quem conduz está garantida.

A estrutura dos novos autocarros TUB é em alumínio. Esta tecnologia originária da aviação é hoje
a garantia de rigidez estrutural, resistência à
corrosão e baixo peso. Com isso é possível manter
a lotação das viaturas garantindo a segurança e
longevidade.

A operação dos TUB elétricos não inclui apenas
autocarros. Foram instalados 5 carregadores
de 40kW e 1 carregador de 150 kW. Este último
permite o carregamento de uma bateria de um
autocarro em cerca de uma hora.
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+ Inclusivo

+ Sustentável

+ Inteligente

mais...

+ Amigo
da Cidade

+ Confortáve
l

+ Silencioso
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RICARDO RIO quer uma convivência salutar entre bicicleta, automóvel e circulação pedonal

“A GRANDE PRIORIDADE NESTE MANDATO
É UMA INTERVENÇÃO NO NÓ DE INFIAS”
No segundo mandato ao volante da presidência do município de Braga, o que
podemos esperar desta semana da mobilidade em Braga?
Temos olhado para estas semanas
europeias da mobilidade como uma
oportunidade para, de uma forma, diria
localizada, lançar algumas pistas e algumas apostas que queremos incutir.
Não olhamos para a semana da mobilidade como um elemento alegórico, porque há o risco de concentrar neste período um conjunto vasto de iniciativas,
mas que depois não têm sequência. O
que queremos é introduzir elementos e
políticas de acções concretas que depois possam ter continuidade no futuro
e transfigurar a realidade da mobilidade no concelho.
Pode exemplificar?
Um exemplo disso mesmo é o School
Bus. Foi implementado no ano de 2017 a
título de projecto piloto e que este ano
vai arrancar na semana europeia da
mobilidade, mas como um projecto a
desenvolver ao longo de todo o ano lectivo em articulação com um conjunto de
equipamentos escolares. Tem como objectivo resolver uma das grandes entropias que existem, não apenas na cidade
de Braga, mas também a nível nacional,
que são os condicionamentos de trânsito nas zonas envolventes aos equipamentos escolares. O School Bus não é
uma solução de transporte escolar, o
foco não é esse, mas sim de alívio da
carga de trânsito nas zonas mais condicionadas. É uma experiência com a qual
contactei. As minhas filhas usufruíram
do serviço no ano passado e registei
bastante satisfação. É um primeiro contacto de jovens de tenra idade com os
transportes públicos, o que serve igualmente para semear para o futuro.
Semear para colher no futuro. Há sinais
positivos nesse sentido?
Temos que concretizar uma mudança
cultural. A minha geração não usou

muito os transportes públicos. Ainda
hoje usa de forma marginal. É importante criar essa atratividade para que os
transportes públicos sejam percepcionados desde tenra idade como uma solução de transporte perfeitamente ajustada às necessidades das pessoas.
Foram muitos anos perdidos, onde a
comunidade no seu todo não foi capaz
de desencadear acções que correspondessem aos anseios e às necessidades
das pessoas, demonstrando que o serviço dos transportes públicos era capaz
de satisfazer as necessidades de mobilidade dentro da cidade, de criar condições em termos de planeamento para
que o transporte público fosse privilegiado e, obviamente, tivesse condições
ainda mais preferenciais na circulação e
no cumprimento dos horários e na cadência de circulação. Não foi por acaso
que, desde que assumimos funções em
2013, temos trabalhado em três dimensões. Uma comercial, ou seja, em termos de preço congelamos o tarifário e
até reduzimos o custo para muitas franjas da população; em termos de serviço
temos vindo a criar uma série de linhas,
mais frequências, melhorar as condições das paragens, melhorar os autocarros, promovendo a renovação da frota - chegam terça-feira [amanhã] os
primeiros seis autocarros eléctricos,
dos 30 por cento que queremos até
2020; e, por último, incutir algumas
transformações na própria organização
da cidade de maneira a privilegiar o
transporte público.
De forma concreta quais são essas
transformações?
Dou o exemplo das intervenções que
estamos a desenvolver na rua do Raio,
na envolvente ao Colégio D. Diogo de
Sousa, no acesso ao Sá de Miranda, em
que a criação de corredores Bus vão favorecer a circulação dos autocarros em
zonas muito congestionadas.
Tem existido uma discussão pública em

torno dos pilaretes. Que análise faz?
Os pilaretes são, infelizmente, um
mal necessário. Vejo muitas vezes as
pessoas apelarem ao reforço da presença policial, a uma fiscalização mais
apertada e isso seria muito desejável se
possuíssemos os meios humanos para
conseguir ter, praticamente, um polícia

“

RICARDO RIO considera que a comunidade esteve
afastada durante alguns anos dos Transportes
Urbanos de Braga e que o seu objectivo é continuar
a ligação criada em 2013. O autarca pretende continuar “a semear para colher no futuro”, de modo a
concretizar uma “mudança cultural”.

e estes pilaretes não são barreiras arquitectónicas, uma vez que são facilmente percepcionadas pelas pessoas e
são soluções que, em bom rigor, libertam os passeios para que os peões possam circular livremente. No fundo, é
uma iniciativa que se integra no conjunto de outras medidas que estamos a implementar para valorizar a dimensão
pedonal, como é o caso das zonas 30, da
melhoria das zonas envolventes às urbanizações mais densificadas, aquilo
que tem a ver com a melhoria das condições de segurança das passadeiras,
algo que até é dramático em algumas
zonas do concelho de Braga, concretamente no que diz respeito a atropelamentos em passadeiras e de peões.
Aliás, nesse prisma, estamos a introduzir uma série de medidas no âmbito da
sobre-elevação de passadeiras para
lhes dar maior visibilidade, de promover a acalmia do trafego e dar mais condições de segurança aos peões e tivemos até projectos, como é o caso do 'Eu
já passo aqui', em que envolvemos as
escolas enquanto instrumento de uma
consciência cívica.
O crescimento ao nível turístico obriga
também a essas intervenções?
São políticas que não podem ser vistas de forma isolada. Há uma série de
intervenções que estão a ser desenvolvidas que vão ao encontro de vários objectivos. Na área pedonal, por exemplo,
hoje podemos valorizar a passagem de
um deserto urbano para uma zona pedonal continuamente utilizada para fins
turísticos, sociais, económicos. Uma
das áreas que temos promovido intervenções é a questão dos acessos de viaturas ao centro histórico, criando mais
disciplina, mais fiscalização e criando
maiores condições de segurança para
os próprios cidadãos. Naturalmente que
há uma nuance, que nós temos consciência que essas medidas acabam por
causar algum transtorno do ponto de
vista das operações logísticas do tecido
económico e, por isso, queremos inovar,
olhar para o exterior e perceber o que
se está a concretizar, de modo a importar soluções de vanguarda.

em cada esquina. Os pilaretes não fazem parte de uma moda específica de
Braga - vemos isso de Norte a Sul do
país -, e infelizmente aquilo que se verifica em várias cidades é que existe uma
conduta muito pouco cívica por parte
das pessoas de desrespeito das leis, do
código da estrada, pelos próprios peões

E as bicicletas? Que lugar vão ocupar
em Braga?
As bicicletas são uma grande aposta.
Temos o objectivo de ter dez por cento
da população a utilizar a bicicleta ao
longo dos próximos anos e isso não se
faz apenas com a criação de ciclovias e
de ecovias. Faz-se também com uma
consciência para as responsabilidades
que a utilização da bicicleta acarreta.

Tem que existir uma lógica de coexistência e de respeito entre a bicicleta, o
automóvel e a circulação pedonal, de
modo a que se protejam os ciclistas e
que promovam a sua utilizam. Estamos
a criar e a melhorar várias vias. O investimento que estamos a fazer na variante
da encosta é disso sintomático, a extensão da ciclovia à Universidade do Minho,
a ligação até à ecovia do Este são exemplos.
Estudos apontam para a zona da Universidade do Minho como uma das mais
poluídas do concelho. Essa extensão da
ciclovia pode ser um passo importante
na redução das taxas de poluição?
Por esse e mais motivos. Há desde
logo uma dimensão física, já que uma
população mais jovem terá mais propensão para aderir a uma modalidade
de deslocação através de uma bicicleta
do que uma população mais envelhecida. Esse é um público preferencial para
campanhas de angariação de novos utilizadores. Nesse mesmo sentido, tenho
visto com pena o projecto das bicicletas
partilhadas aparentemente não avançar
de imediato, mas acho que é algo, seja
de iniciativa municipal, seja pela Universidade do Minho ou de âmbito privado, que vai avançar. O bike sharing, o
car sharing vão surgir mais tarde ou
mais cedo. São tendências consolidadas
ao nível tecnológico e estou certo que,
havendo massa crítica, que chegaremos
soluções desse género na cidade de
Braga.
Relativamente à Avenida Júlio Padre
Fragata. O desejo de unir a cidade à Universidade e a diminuição dos problemas
de trafego naquela zona esmoreceram?
Não está de todo esquecido esse objectivo de recoser a nossa cidade e de
voltarmos a ligar a zona universitária ao
centro da cidade. Esse é um projecto
que foi sofrendo avanços e recuos ao
longo dos anos, por questões de natureza técnica, financeira. Não está de todo
posto de lado, nem coisa que se pareça.
É um projecto que espero concretizar
no meu ciclo político, enquanto presidente da Câmara Municipal de Braga.
Mas não podemos admitir que será concretizado num futuro imediato, até porque, do ponto de vista imediato, ao nível
rodoviário, a nossa prioridade vai para o
nó de Infias. Apesar de existir uma dimensão que não depende da Câmara
Municipal, até porque muitas daquelas
propriedades não são da esfera municipal, mas esperamos concretizar até ao
final mandato.
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ARTICULAÇÃO COM OUTROS

INTERMODALIDADE

ESTAÇÃO CENTRAL DE CAMIONAGEM
A Estação Central de Camionagem de Braga
é um equipamento fundamental para o desenvolvimento na cidade de Braga e a sua localização é um privilégio para a cidade. Iniciou o seu
funcionamento em 1977 tendo a sua gestão
sido entregue à Rodoviária Nacional.
Atualmente, necessita de ser preservada,
requalificada, modernizada e dinamizada.
As três redes interurbanas que chegam e
partem desta Estação Central de Camionagem
ligam Braga a todos os pontos do Minho e de
Trás os Montes, a todas as capitais de Distrito,
a vários pontos da Europa e ainda ao Mundo

através da ligação em Shuttle ao Aeroporto
Francisco Sá Carneiro.
Estas redes interurbanas geram um movimento de mais de 300 partidas e 300 chegadas
por dia na Estação Central, o que significa um
movimento de passageiros que ronda os 6 000
a 7 000 pessoas por dia. Este movimento garante vida à cidade de Braga e gera negócios
significativos em toda a sua envolvente e nas
ruas que ligam a cidade à Estação.
A Estação Central de Camionagem tem um
parque de estacionamento automóvel subterrâneo com capacidade para 226 automóveis.

Possui ainda à sua porta uma praça de táxis,
5 bicicletários de curta duração e ainda uma
paragem dos TUB. É na Estação Central de
Camionagem que se encontra a primeira Loja
da Mobilidade da cidade.
Esta mesma estação serve de interface com
a cidade, sendo que os TUB garantem ligações
à Estação de Caminhos de Ferro de Braga e ao
Hospital com frequências de 15 minutos. Os horários das linhas dos TUB estão ajustados com
os horários de partida e chegada das principais carreiras da Estação Central de Camionagem.

Semana Europeia da Mobilidade 2018 | Intermodalidade | Combina e Move-te ! 17 DE SETEMBRO 2018 | 7

MODOS DE TRANSPORTE

COMBINA E MOVE-TE

ESTAÇÃO DE CAMINHOS DE FERRO
A Estação de Caminhos de Ferro de Braga
dispõe de 10 ligações diárias a Lisboa. Entre
Braga e Porto existem 32 ligações diárias em
cada sentido onde são transportados mais de
5 000 passageiros.
A Estação de Caminhos-de-Ferro da CP
constitui o maior interface TC-TC (transporte
Colectivo – Transporte Colectivo) da cidade,
sendo servida por 23 linhas dos TUB, das quais,
duas delas (43 e 87) têm partida neste mesmo
ponto e perfazem já um total de 9% dos passageiros transportados anualmente pelos TUB.
Os TUB dão serviço à CP e a CP dá serviço

aos TUB numa relação de complementaridade
e não de concorrência no dia a dia, mas também em serviços especiais, criados para eventos, como são exemplos as Festas de São João,
Festas Universitárias, Braga Romana e Noite
Branca.
A estação, renovada em 2004, possui um
parque de estacionamento subterrâneo com
512 lugares para automóveis e para 24 velocípedes. Possui ainda uma praça de táxis e de
uma baía, que é servida diariamente por
671 circulações dos Transportes Urbanos de
Braga.
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BRAGA
TUB AGENDA

16

20

21

INÍCIO DA SEMANA
EUROPEIA DA MOBILIDADE

AUTOCARRO ELÉTRICO

AUTOCARRO ELÉTRICO

Exposição de veículo
Avenida Central - Arcada

Exposição de veículo
Avenida Central - Arcada

Circuito Elétrico
Viagens experimentais gratuitas
pela cidade de Braga. Partidas na
Avenida Central às 10h, 11h, 15h e
16 horas.

Circuito Elétrico
Viagens experimentais gratuitas
pela cidade de Braga. Partidas na
Avenida Central às 10h, 11h, 15h e
16 horas.

RUM ON BOARD
A RUM - Rádio Universitária do Minho, irá transmitir em direto um
programa de rádio a bordo de um
dos autocarros elétricos dos TUB.

REDE TUB A 1€
No dia 21 de setembro viajar a bordo
dos TUB tem o custo de apenas
1 euro por viagem.

DOMINGO

QUINTA-FEIRA

17

SEGUNDA-FEIRA
SUPLEMENTO TUB ELÉCTRICOS

18

TERÇA-FEIRA
11h30 APRESENTAÇÃO
AUTOCARROS ELÉTRICOS

19

QUARTA-FEIRA
AUTOCARRO ELÉTRICO
Exposição de veículo
Avenida Central - Arcada
Circuito Elétrico
Viagens experimentais gratuitas
pela cidade de Braga. Partidas na
Avenida Central às 10h, 11h, 15h e
16 horas.
10h00 CONVERSA SOBRE...
‘Intermodalidade Combina e Move-te’
TUB, ARRIVA, Transdev e CP
Moderação: Antena Minho

TRANSPORTES E CIDADANIA
O futuro é reservado aos mais
novos. Os TUB têm desde 2015 um
projeto implementado de sensibilização dos jovens do município de
Braga. Esse projeto tem sensibilizado cerca de 3000 jovens por ano
não só para terem bons comportamentos a bordo dos autocarros,
mas, sobretudo, para o uso dos
transportes públicos e dos modos
ativos.

SEXTA-FEIRA

OFERTA CARTÃO
De 21 a 30 de setembro os TUB irão
oferecer o cartão na criação de
novos passes.
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SÁBADO
AUTOCARRO ELÉTRICO
Exposição de veículo
Avenida Central - Arcada
Circuito Elétrico
Viagens experimentais gratuitas
pela cidade de Braga. Partidas na
Avenida Central às 10h, 11h, 15h e
16 horas.
DIA EUROPEU SEM CARROS

Suplemento da autoria dos TUB - Transportes Urbanos de Braga

