
Orçamento SMTUC 2022 
Segundo o relatório World Urbanization Prospects, da Organização das Nações Unidas (ONU), até 

2050, mais de 70% da população viverá em áreas urbanas.  Essa constatação, aliada à preocupação 

com as alterações climáticas, deverá obrigar-nos a rever a forma como construímos a cidade, como 

nos movemos, como produzimos energia, e como gerimos os resíduos e as matérias-primas.  

Importa ter consciência que de carro não cabemos todos na cidade, sendo que ao longo do tempo, o 

centro da cidade tem vindo a ser progressivamente invadido pela presença do veículo automóvel, o 

qual domina, física e visualmente, o espaço urbano.  

A questão da mobilidade urbana surge como um novo desafio central às políticas ambientais e 

urbanas, particularmente quando constatamos de cerca de ¼ das emissões com efeito de estufa 

deriva do setor dos transportes, setor que absorve cerca de 1/3 da energia primária consumida. 

Só há uma forma de controlar estes indicadores ambientais: promover o uso massivo do transporte 

público, complementado por outros modos ditos de ambientalmente sustentáveis, ao mesmo tempo 

que se adotam medidas dissuasoras do uso do veículo individual.  

Este é o caminho defendido pelas políticas europeias e o seguido pelos países mais evoluídos, 

designadamente os do norte da Europa. Este é o caminho a ser seguido por Portugal, competindo a 

cada autarquia adaptar-se atempadamente para responder às metas ambientais impostas pela UE. 

Não há dúvidas: os SMTUC têm de ser reforçados para poderem apoiar o desenvolvimento do 

Concelho de Coimbra. 

Coimbra, enquanto cidade de média dimensão, tem necessariamente de oferecer uma boa rede de 

transportes públicos numa lógica de sustentabilidade ambiental, de descarbonização e de apoio 

social, constituindo-se como um pilar central para a dinamização socioeconómica do território.  

Depois de uma fase de decadência acentuada, que em grande parte se deve à pandemia originada 

pela COVID-19, mas que foi ainda agravada por um conjunto de decisões erradas de gestão, os 

SMTUC continuaram a registar uma perda massiva de passageiros, perspetivando-se que os SMTUC 

fechem o ano com um deficit próximo dos 2 milhões de euros. Importa definir uma estratégia que 

permita recuperar e fidelizar utilizadores, com particular ênfase nos jovens. 

Sendo o orçamento dos SMTUC parco e comprometido, preparar e apetrechar os SMTUC para 

servirem bem todas as populações, é um desafio que requererá a participação ativa de todos, 

incluindo cidadãos, instituições da sociedade civil, estabelecimentos de ensino, empresas, meios de 

comunicação social e Câmara Municipal de Coimbra. 

 



Durante o próximo ano, os SMTUC irão iniciar um novo caminho, marcado por ações pontuais, 

embora integradas numa visão estratégica global: SMTUC, um pilar de DESENVOLVIMENTO, 
SUSTENTÁVEL, PARA COIMBRA.   

O orçamento e as Grandes Opções do Plano dos SMTUC para 2022 estão alicerçados 

transversalmente, em 5 linhas estratégicas: 

–   MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DOS SERVIÇOS: Forte aposta nas novas tecnologias e nos canais de 
informação diretos com os utilizadores. Renovação da frota e na criação da marca “SMTUC”; 

–   REESTRUTURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA REDE: Redesenho da rede dos SMTUC, em articulação com os 
serviços inter-municipais e futuro Metrobus; 

-  PLANO DE INVESTIMENTOS: Definição de prioridades de investimento, sempre que possível suportados 
financeiramente em candidaturas a fundos comunitários ou de programas nacionais; 

–   RIGOR NA EXECUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA: Implementação de procedimentos para revisão continua da 
despesa pública através da implementação de políticas de gestão eficientes; 

 –  MELHORIA NA GESTÃO DOS RECURSOS EXISTENTES: Implementação de procedimentos de gestão e de 
controlo mais eficientes e exigentes, numa articulação entre os diversos serviços envolvidos. 

Estamos empenhados em criar uma marca SMTUC, e em responder às necessidades de mobilidade 

física e social dos munícipes de Coimbra, dentro dos limites impostos pela racionalização dos 

recursos humanos, materiais e de frota.  Estamos empenhados em oferecer um serviço de qualidade, 

seguro, fiável, moderno e eco eficiente, que responda às necessidades e expetativas dos utilizadores, 

e que contribua como um agente dissuasor à utilização do transporte individual. 

 

O orçamento para 2022 ascende a cerca de 26,6M€, onde prevalecem as receitas e despesas 

correntes, as quais representam 86 e 77%, das receitas e despesas globais, respetivamente. 

Apesar das grandes dificuldades económicas que enfrentam os SMTUC, a opção estratégica assenta 

na manutenção do tarifário em todos os títulos e modalidades de pagamento, comparativamente a 

2021, reforçando a política de promoção do uso dos transportes públicos em detrimento do veículo 

individual. Será ainda mantido o transporte escolar gratuito a todos os alunos da rede pública, até 

ao 12º ano de escolaridade, num investimento superior a 4M€. No estrito cumprimento da lei, está 

a ser concedido o acesso ao Passe de Antigo Combatente. 

Em termos de investimentos, aposta-se em 4 áreas principais de investimento, com um Plano 

Plurianual de Investimento que ascende a cerca de € 10 milhões. A reorganização e melhoria do 

funcionamento das oficinas; a renovação da frota; as novas tecnologias e a melhoria das instalações. 

Todas estas ações iniciam-se em 2022, mas terão tempos diferentes para a sua finalização. 



O sistema oficinal será reforçado, através do alargamento das equipas internas e externas 

especializadas, e através da celebração de contratos de manutenção das viaturas. 

A renovação da frota afigura-se como um dos objetivos estratégicos centrais à ação deste executivo. 

Prevê-se a entrada ao serviço, a curto prazo de 5 viaturas elétricas, adquiridas ao abrigo do programa 

POSEUR II (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência para o Uso dos Recursos) e que 

justificam um investimento de 2,3M€. Na mesma linha de atuação, foi recentemente submetida uma 

candidatura à 3ª chamada do POSEUR, para aquisição de 10 autocarros e 12 miniautocarros movidos 

a energia limpa, num investimento global de cerca de € 8,5 M€. Com esta nova aquisição pretende-

se substituir as viaturas antigas (euro II, III e IV, anteriores a 1997, 2000 e 2005), e que assumem 

impactos negativos em termos de emissões ambientais e consumo de combustível.  

Entraram recentemente ao serviço 8 viaturas usadas, cujo pagamento será efetivado em 2022, no 

valor de € 428 mil.  Mesmo assim, a frota é insuficiente para dar resposta ao serviço oferecido, pelo 

que o orçamento para 2022 prevê a dotação de mais quase € 800 mil para novas aquisições. 

Em termos tecnológicos, será o ano da entrada ao serviço um conjunto de plataformas e serviços à 

distância. O Sistema de Informação em Tempo Real será alargado a outras paragens, o que irá obrigar 

à aquisição de novos painéis informativos no valor de € 205,8 mil. A breve trecho, será oferecida a 

plataforma internacional Movit, o que permitirá aos utilizadores acederem à distância aos horários, 

em tempo real, assim como planear as viagens. Ainda em 2022, prevê-se a disponibilização de um 

QR code nas paragens, para facilitar, de forma desmaterializada, o acesso aos horários em tempo 

real. Também o sistema de alertas através do smartphones, deverá entrar ao serviço, permitindo, por 

exemplo, informar os clientes inscritos no sistema, da supressão, incidentes ou irregularidades nas 

carreiras. 

Esperamos ainda dar passos decisivos para a reformulação quer do sítio oficial dos SMTUC quer da 

página do Facebook com vista a torná-los mais apelativos e funcionais. 

O sistema de bilhética integrada e multimodal (€ 1,22 milhões), integrado no PEDU, encontra-se em 

fase final de desenvolvimento e de instalação. Este sistema permitirá aos SMTUC integrar, no mesmo 

sistema, outros modos e operadores de transportes que venham a operar na rede municipal e aderir 

ao passe único, para circular dentro de todo o concelho. Este sistema irá ainda permitir a todos os 

utilizadores, entre outras ações, carregar títulos nas máquinas ATM, ou a utilização de cartões 

bancários como suporte aos títulos. Está já em fase inicial de desenvolvimento uma nova aplicação 

para permitir o pagamento dos títulos de transporte a bordo, por recurso a cartões bancários, de 

forma a facilitar o pagamento, e assim incentivar o uso dos transportes por parte de utilizadores não 

habituais, visitantes e turistas. 



No sector do estacionamento e após um período de sensibilização e de informação junto dos 

automobilistas, inicia-se agora a intensificação da fiscalização do estacionamento tarifado, enquanto 

medida dissuasora à transgressão e ao controlo da procura. Esta medida, para além de fomentar a 

rotatividade do estacionamento e a credibilidade do sistema, contribuirá aumentar a fonte de 

receitas dos SMTUC, enquanto entidade responsável pela exploração do sistema.  

Em 2022, prevê-se ainda iniciar um conjunto de intervenções nas instalações dos SMTUC, no valor 

de € 705 mil. Prevê-se investir cerca de € 300 mil na reformulação da estação de serviço e reabilitar 

o sistema de recolha e no encaminhamento das águas residuais, de forma a respeitar as exigências 

ambientais.  

No campo das receitas e para além das receitas de bilheteira e do sistema de estacionamento, os 

SMTUC contam com o Subsídio à Exploração, por parte da Câmara Municipal de Coimbra, e que em 

2022, sofre um ligeiro incremento, ascendendo a cerca de 6,8M€. Este valor deverá ser revisto 

durante o ano de 2022, mediante o cálculo exato do custo social real dos transportes, resultante do 

alargamento do serviço iniciado em 2019. As receitas são complementadas por verbas oriundas dos 

programas governamentais, onde se destaca o PART (Programa de Apoio à Redução Tarifária) e o 

ProTransp (Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público) do Fundo 

Ambiental, que no global ascendem a cerca de 2,6M€. 

Depois de eliminada a linha Roxa, esperamos ainda dar passos decisivos na reformulação do sistema 

ECOVIA, adaptando-o a um verdadeiro sistema de ParkRide, conjugado com ações de divulgação 

coordenadas com a UC e com os HUC que permitam conferir sustentabilidade económica ao sistema. 

Toda esta realização só é possível com o envolvimento e valorização dos recursos humanos, cuja 

dotação representa 57% da despesa corrente dos SMTUC. Em 2022, prevê-se um ligeiro alargamento 

do mapa de pessoal (+25 novos postos em relação a 2021), 17 lugares dos quais se destinam a 

assistentes operacionais com funções de agente único e 4 postos de trabalho de Assistentes 

Operacionais para reforço da Divisão de Equipamentos e manutenção (DEM), num valor de mais € 

700 mil. 

Por fim, importa manifestar uma preocupação crescente no que respeita à conjuntura desfavorável 

que se afigura para 2022. Para além da pandemia pela COVID-19 que continua por controlar e que 

poderá comprometer as estimativas de recuperação da procura dos SMTUC e, por consequência, as 

receitas de bilheteira, também a instabilidade e a crise vivida no sector energético, faz-nos temer a 

escassez de energia, problemas nas cadeias de abastecimento e o aumento do preço dos 

combustíveis (prevendo-se desde já mais € 850 mil). 



Atendendo à crescente proporção de veículos elétricos na frota dos SMTUC, e de forma a mobilizar 

apoio financeiro do sector energético, aguarda-se para breve a abertura do aviso para financiamento 

de Comunidades de Produção de Energia renovável, que permita utilizar a cobertura dos SMTUC para 

instalação de painéis fotovoltaicos como fonte de produção de energia para autoconsumo. 

Em 2022, os SMTUC iniciam um percurso de 4 anos de reestruturação e de investimento e que, no 

presente ano, ultrapassa os 6,2M€ (3,6M€ na melhoria do serviço oferecido), mas que em 2023 

previsivelmente se aproximará dos 10M€, um dos maiores investimentos de sempre. Com estas e 

outras ações a serem desenroladas nos próximos anos, queremos posicionar os SMTUC em linha com 

o desenvolvimento de Coimbra. 
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