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1. INTRODUÇÃO

O desenho do sistema de transportes metropolitano tem sofrido alterações significativas nos últimos anos e o ano de 2015 pelas 
intenções anunciadas não será exceção. Aos cortes de oferta, junta-se agora a anunciada intenção de privatização dos opera-
dores de transportes da área metropolitana de Lisboa que ainda se encontram sob gestão pública, particularmente o operador 
fluvial. Coloca-se-nos um tónico de apreensão face às alterações tais factos podem, acarretar no funcionamento e financiamento 
do sistema. Não apenas por uma interpretação matricial de que um sector estratégico como o dos transportes, deve ser detido 
e gerido pelo estado, mas também pela alteração significativa da correlação de forças que na escala metropolitana para a ter o 
peso dos intervenientes públicos e privados, em que os segundos, para prestar um serviço obtém remuneração e distribuição de 
dividendos, e o primeiro presta o serviço remunerando o trabalho e reinvestindo no serviço.
 
Tais intenções são tanto mais apreensivas quanto estamos a referirmo-nos de um sistema motor da economia, indutor de inclu-
são social e decisivo na coesão territorial.
Tanto mais ainda estando a discutir a área econômica da grande Lisboa que se pretende, senão o motor, a principal “roda den-
tada” da economia nacional.
 
De facto ao entramos em 2015 com, talvez, a menor utilização de transportes coletivos desde o 25 de Abril de 1974, paradigmá-
tico ou talvez nem por isso, perante a maior crise econômica desde a revolução, o que nos pode levar a concluir que falhamos 
como País e como área metropolitana nas políticas de mobilidade enunciadas e praticadas desde então. E insistimos na ideia de 
que a melhor opção é retirar da esfera pública o que a esfera pública atinge com rácios de gestão melhores que a esfera privada. 
Pode-se voltar a argumentar que tal acontece por causa do deficit gerado, mas importa sempre entender que o deficit gerado 
pouco tem a ver com política de mobilidade e que portanto, as populações continuarão a ser penalizadas seja por menor oferta, 
menor frequência, menor conforto, e maior preço por opções de política sectorial destorcida, inclusive da matriz europeia.
 
Mantemo-nos como o único operador municipal na área metropolitana de Lisboa, gerido por recursos totalmente municipais. 
Um exercício cada vez mais difícil e que reiteradamente, em orçamentos ou apresentação de resultados temos abordado, mas 
que mais uma vez o Orçamento do Estado (em discussão à data), volta a comprovar, com metodologias de imposição de limita-
ções à despesa pouco compatíveis com a dinâmica de gestão de uma atividade deste tipo. Objectivamente criam-se obstáculos 
a que serviços como o dos TCB possam subsistir, mesmo que sustentáveis financeiramente.
 
O orçamento de 2015 é um orçamento que procura ser sustentado, que afirma alguma redução de dívida histórica aos operado-
res de transporte, dado que, havendo pagamento de Compensação Financeira por Obrigação de Serviço Público, e face à procura 
estimada, deixamos de acumular dívida junto dos restantes operadores metropolitanos. Resta-nos apelar e trabalhar para que 
também no passe navegante se encontre espaço para a compensação. Este título que melhorou a receita análoga de outros, está 
agora bastante deficitário quando comparado do os passes intermodais (do tipo L123) quanto preenche o mesmo tipo de oferta. 
Seria para os TCB um caminho para o enquadrar da dívida histórica e da renovação da frota.
 
Contudo, a tendência econômica é de perda e será mais um orçamento extremamente difícil. Há mais desemprego que se sente 
na receita de bilhética e alterações de hábitos significativos perante um redimensionar das economias familiares, como sejam 
as mudanças de residência e afins.
 
O orçamento para o exercício fiscal de 2015 no valor aproximado de 11,1 milhões de euros consagra uma vez mais uma redução 
em cerca de 600 mil euros face ao ano transacto seguindo uma tendência equilíbrio do resultado operacional. É um orçamento 
de manutenção, de equilíbrio, que prevê a aquisição de 9 viaturas recondicionadas à carris, cerca de 200 mil euros em grandes 
reparações, continuação do investimento em bilhética, em tecnologia para melhoria da gestão e na informação e comunicação 
com o utente. Prevemos ainda rubrica para melhora de condições de algumas paragens de autocarros. É um exercício que pro-
cura maximizar os rácios de pessoal impostos por lei, indo até ao limite do pessoal que é possível contratar para os quadros.
 
Consideramos que face ao momento presente, particularmente com a dimensão das alterações que se vão preconizando, é 
determinante que se assuma o compromisso coletivo enquanto concelho de que os Transportes Colectivos do Barreiro repre-

sentam um vector insubstituível no desenvolvimento integrado e inclusivo do concelho.

Barreiro, 17 de Outubro de 2014

O Conselho de Administração

Carlos Humberto de Carvalho
Presidente 

Rui Lopo
Vogal 

Sónia Lobo
Vogal 
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2. OBJECTIVOS

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO

 Formação Profissional; 

 Prosseguir com a formação de trabalhadores, adequada com as necessidades da função a desempenhar,  

 permitindo valorizar os trabalhadores, através do seu desempenho profissional;

 Canais de Comunicação internos;

 Instituir e uniformizar os canais de comunicação internos, permitindo suprimir barreiras e lacunas 

 existentes, de modo a que as orientações de gestão cheguem transversalmente a todos os setores;

GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS

 Assegurar o bom estado de conservação do edifício oficinal, sobretudo o posto de abastecimento, 

 bastante fustigado com as intempéries de Inverno. Renovação do equipamento oficinal, de modo a 

 aumentar a eficiência das operações de manutenção e reduzir o esforço físico dos trabalhadores; 

 Aquisição de 9 autocarros recondicionados, permitindo melhorar a fiabilidade do serviço prestado, 

 abater viaturas mais antigas e diminuir a taxa de imobilização de autocarros;

PLANEAMENTO DA REDE DE TRANSPORTES

 Adequar a rede de transportes com as alterações de mobilidade induzidas no Concelho, quer pela 

 introdução de novos serviços, como pelo crescimento demográfico de algumas urbanizações;

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

 Projeto de bilhética sem contato, permitindo reformular o sistema tarifário existente, estimulando

 verdadeiramente a utilização do Transporte Público;

 SMART Barreiro, visando introduzir a automatização das vendas a bordo e criar novos sistemas de 

 comunicação ao passageiro;
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3. ORÇAMENTO

O orçamento previsional para 2015 totaliza 11.088.000e, o que representa um decréscimo de 7,1%, 

relativamente ao ano anterior.

As despesas correntes têm um peso global de 95,1% em relação ao total do orçamento, destacando-se 

as rubricas despesas com pessoal com 37,1% e a aquisição de bens e serviços com 57,6%.

3.1 RECEITA

O decréscimo de 9,4% no Agrupamento 06-Transferências Correntes deve-se por um lado, a diminui-

ção do subsídio atribuído pela Direção Geral de Tesouro para o Programa de Apoio a Integração dos 

Idosos que passou de cerca dos 22.000e para os 5.000e, e por outro lado, diminuiu-se as transferên-

cias correntes provenientes da CMB e aumentou-se as transferências de capital pelo mesmo valor.

Em consequência da implementação em janeiro de 2014 da chave do inquérito de 2007 a repartição das 

receitas dos passes intermodais a todos os operadores da Área Metropolitana de Lisboa, verifica-se 

um acréscimo de receitas de cerca de 2,5% na rubrica de títulos de transporte. Até Dezembro de 2013, 

a repartição das receitas pelos operadores eram efetuadas com base num inquérito efetuado em 1989.

Venda de bens e Serviços 
Correntes

2014 2015 ∆ (euros) ∆ (%)

Fornecimento de Gasóleo  800.000,00 616.500,00                                                       -183.500,00                       -22,94

Títulos de Transporte 8.088.500,00 8.289.670,00 201.170,00 2,49

Suportes Eletrónicos 163.570,00 167.000,00 3.430,00 2,10

Aluguer de Autocarros  500.000,00  500.000,00 0 0

Aluguer Espaços Publicitários  100.000,00  100.000,00 0 0

Diversos  57.500,00 52.500,00 -5.000,00 -8,70

TOTAL  9.709.570,00  9.725.670,00 16.100,00 0,17

Transferências Correntes 2014 2015 ∆ (euros) ∆ (%)

PAII  25.000,00  5.000,00 -20.000,00 -80,00

Câmara Municipal do Barreiro 214.500,00 200.000,00  -14.50,00 -6,76

Outras 42.550,00 50.600,00 8.050,00 18,92

TOTAL  282.050,00  255.600,00 -26.450,00 -9,38
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Prevê-se uma redução de 69,1% na rubrica compensações financeiras que resulta por uma lado de no 

orçamento para 2014, estar previsto o recebimento de indemnizações compensatórias referentes aos 

anos de 2013 e 2014, e por outro lado, o valor calculado para atribuição das indeminizações compen-

satórias ser inferior ao inicialmente previsto.

3.2 DESPESA

O decréscimo de 8,8% registado no Agrupamento 01- Custos com Pessoal resulta do nº de aposenta-

ções verificadas em 2014. A remuneração base dos novos trabalhadores é efetuada pelo salário míni-

mo nacional o que provocou a descida da remuneração média mensal dos 894,56e para os 839,23e, 

assim como a diminuição dos encargos para a Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social por 

conta da entidade.

Como resultado da aplicação da nova chave de repartição das receitas dos passes intermodais aos 

Operadores da AML, constata-se um desagravamento no Agrupamento 02-Aquisição de Bens e Ser-

viços na ordem dos 5,9%. Com a aplicação desta nova chave, os TCB deixaram de ser devedores e 

passaram a ser credores.

O preço médio do gasóleo, foi estimado com base no preço médio praticado em 2014 e nos consumos 

efetuados este ano.

 Outras Receitas Correntes 2014 2015 ∆ (euros) ∆ (%)

IVA Reembolsado 300.000,00 300.000,00 0 0

Comp. Financ. Serv. Público (OSP) 810.000,00 250.000,00 -560.000,00 -69,14

Outras 200.300,00 181.630,00 -18.670,00 -9,32

TOTAL 1.310.300,00 731.630,00 -578.670,00 -44,16

Despesas com Pessoal 2014 2015 ∆ (euros) ∆ (%)

Remunerações 2.373.640,00 2.157.150,00 -216.490,00 -9.12

Subsídio de Refeição 183.100,00 180.050,00 -3.050,00 -1,67

Horas Extraordinárias  165.100,00 190.050,00 24.950,00 15,11

Abono Falhas  125.900,00 125.050,00 -850,00 -0,68

Subsídio de Turno 357.100,00 352.050,00 -5.050,00 -1,41

Encargos com Saúde 400.000,00 315.100,00 -84.900,00 -21,23

Segurança Social 740.100,00 635.000,00 -105.100,00 -14,20

Diversos  165.650,00 158.240,00  -7.410,00 -4,47

TOTAL  4.510.590,00 4.112.690,00  -397.900,00 -8,82
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O decréscimo observado no agrupamento 06-Outras Despesas Correntes, deve-se a regularização das 

faturas em atraso das quotizações pagas à OTLIS e a Transporlis.

3.3 INVESTIMENTO

Em investimento destaca-se o projecto SMART Barreiro, com a aquisição de equipamento de venda 

a bordo, hardware e software. Prevê-se a aquisição de autocarros recondicionados e a consequente 

redução no valor de grandes reparações com o abate de viaturas mais antigas no decurso do investi-

mento em viaturas recondicionadas.

Aquisição de Bens e Serviços 2014 2015 ∆ (euros) ∆ (%)

Gasóleo  2.319.000,00 2.226.000,00                                                                                       -93.000,00 -4,01

Lubrificantes 101.800,00 104.000,00 2.200,00 2,16

Materiais Diversos  372.700,00  341.000,00 -31.700,00 -8,51

Serviços Executados Exterior 130.000,00 132.600,00 2.600,00 2,00

Eletricidade 66.000,00 65.000,00 -1.000,00 -1,52

Seguros  136.200,00  127.700,00 -8.500,00 -6,24

Assistência Técnica  50.000,00  60.000,00 10.000,00 20,00

Repartição de Receita  3.241.130,00  2.908.195,00  -332.935,00 -10,27

Diversos 376.210,00 424.880,00 48.670,00 12,94

TOTAL 6.793.040,00 6.389.375,00 -403.665,00 -5,94

Outras Despesas Correntes 2014 2015 ∆ (euros) ∆ (%)

Quotizações 19.000,00 14.785,00 -4.215,00 -22,18

Serviços Bancários 19.000,00 19.000,00 0 0

Multas 5.000,00 5.000,00 0 0

Diversos 2.350,00 2.050,00 -300,00 -12,77

TOTAL 45.350,00 40.835,00 -4.515,00 -9,96

Despesas de capital 2014 2015 ∆ (euros) ∆ (%)

Hardware/Software 114.840,00                                                           184.200,00          69.360,00 60,40

Autocarros  106.000,00 98.400,00 -7.600,00 -7,17

Sistema de Bilhética 32.000,00  5.000,00 -27.000,00 -84,38

Máquinas de Venda a Bordo  31.900,00  31.900,00 0 0

Grandes Reparações 279.200,00  197.000,00 -82.200,00 -29,44

Viaturas Ligeiras  100,00  10.000,00 9.900,00  

Diversos  27.160,00 18.600,00 -8.560,00 -31,52

TOTAL  591.200,00  545.100,00 -115.460,00 -19,53
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MAPA DE PESSOAL

Cargos Dirigentes de
Nível Intermédio

Dirigente 2º Grau
Dirigente 3º Grau

1
1

0
1

1
2

Em comissão 
de serviço

Funções consultivas, de estu-
do, planeamento, programação, 
avaliação e aplicação de méto-
dos e processos de natureza
ténica e ou científica, que funda-
mentam e preparam a decisão. 
Execução de outras atividades 
de apoio geral ou especializado 
nas áreas de atuação comuns,
instrumentais e operativas dos 
TCB. 
Funções exercidas com respon-
sabilidade e autonomia ténica, 
sob a direção e orientação supe-
rior. Representação dos TCB em 
assuntos da sua especialidade, 
tomando opções de indole téni-
ca, enquadradas por diretivas e 
orientações superiores.

Técnico Superior 2 0 2

Funções de chefia ténica e ad-
ministrativa em uma subunidade 
orgânica, por cujos resultados é 
responsável. Realização de ativi-
dades de programação e organi-
zação do trabalho pessoal que 
coordena, segundo orientações 
e diretivas superiores.
Execução de trabalhos de natu-
reza ténica e administrativa de 
maior complexidade,com relati-
vo grau de autonomia e respon-
sabilidade.Deposita valores en-
trados em Tesouraria.

Coordenador
Técnico 4 0 4

Funções de natureza executiva, 
de aplicação de métodos e pro-
cessos, com base em diretivas 
definidas e instruções gerais, de 
grau médio de complexidade, 
nas áreas de actuação comuns e 
intrumentais e nos vários domi-
nios de actuação dos TCB. 
Recebem e depositam os valores 
monetários resultantes da ativi-
dade dos TCB.
Atendimento do público. Proce-
de ao carregamento de suportes 
eletrónicos de viagens e ou pas-
ses sociais; produz e emite 
suportes eletrónicos.

Assistente
Técnico 8 1 9

Inclui vaga
para

trabalhador 
em 

mobilidade
inter-

carreiras

COMPETÊNCIA/ATIVIDADE CARGO/CARREIRA
CATEGORIA

Nº. POSTOS EXISTENTES
EM SETEMBRO 2014

TEMPO
INDETERMINADO

Nº. POSTOS TRABALHO A
PREENCHER EM SETEMBRO 2014

TEMPO
INDETERMINADO

PROPOSTA FINAL DE Nº. TOTAL 
DE LUGARES PARA 2015

TEMPO
INDETERMINADO

OBS:
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TOTAL 179 11 190

Fiscaliza a validade dos títulos e 
levanta autos de notícia. Contro-
la o horário das carreiras; orien-
ta o serviço na via pública;
Verifica o cumprimento das nor-
mas de serviço, elabora o rela-
tório diário. Monitoriza ações de 
formação. Presta informações 
ao público. Controla as entradas 
de pessoal e afeta viaturas aos 
serviços. Assegura a rápida nor-
malização do serviço em casos 
de avarias ou falta de pessoal.
Exerce funções de supervisão 
dos assistentes operacionais 
que lhe estão adstritos. Gestão 
de tráfego.

Encarregado
Operacional 8 0 8

Funções de coordenação dos 
assistentes operacionais afectos 
ao seu sector de actividade, por 
cujos resultados é responsável. 
Realização de tarefas de progra-
mação, de organização e contro-
lo de trabalhos a executar pelo 
pessoal sob a sua coordenação. 

Encarregado 
Operacional 1 0 1

Funções de natureza executiva, 
de caráter manual ou mecânico, 
enquadradas em diretivas gerais 
definidas e com graus de com-
plexidade variáveis. Execução 
de tarefaz de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamen-
to dos serviços, podendo com-
portar esforço físico. Responsa-
bilidade pelos equipamentos sob 
a sua guarda e pela sua correta 
utilização, procedendo quando 
necessário, à manutenção e re-
paração dos mesmos

154

29

8

6

3

0

123

32

8

COMPETÊNCIA/ATIVIDADE CARGO/CARREIRA
CATEGORIA

Nº. POSTOS EXISTENTES
EM SETEMBRO 2014

TEMPO
INDETERMINADO

Nº. POSTOS TRABALHO A
PREENCHER EM SETEMBRO 2014

TEMPO
INDETERMINADO

PROPOSTA FINAL DE Nº. TOTAL 
DE LUGARES PARA 2015

TEMPO
INDETERMINADO

OBS:
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