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Mensagem
de Ano Novo 2007
A chegada de um novo ano propicia um balanço
e uma reflexão, das nossas vidas colectivas,
tanto quanto da nossa vida pessoal. Avaliamos o
que conseguimos fazer e projectamos o futuro.
O Grupo “Horários do Funchal” cumpriu o
planeamento traçado: foi lançada a circulação
dos Autocarros Eléctricos da linha “ECO” e
foram desenvolvidos os projectos dos Sistemas
de Bilhética e do SAEIP.
Temos procurado acompanhar as novas
tecnologias conseguindo a sustentabilidade
com base no equilíbrio dos seus pilares: social,
ambiental e económico.
Procuraremos, no próximo ano, aumentar
a motivação e o envolvimento de todos os
colaboradores, cientes de que essa é uma
condição fundamental para aumentar a
qualidade do serviço que prestamos aos nossos
clientes. Este desafio a todos responsabiliza,
a todos exige empenho, qualquer que seja a
função que desempenha ao nível da Empresa,
pois todos são importantes.
Teremos sempre no nosso horizonte os
objectivos primordiais de melhorar a qualidade

do serviço, aumentar a produtividade, melhorar
a confiança na eficácia e eficiência da nossa
organização, bem como a sua imagem junto do
público, aumentar a satisfação dos clientes, a sua
fidelidade e o seu número.
Realizámos, na época de Natal, a Festa das Crianças,
desta vez no Madeira Magic. Com enorme satisfação
vimos as Famílias ali reunidas sentindo pertencer a
uma Grande Família, o Grupo HF. Que os sorrisos
das crianças contagiem os pais. Que sintam que os
seus filhos estão orgulhosos porque eles pertencem
a uma Empresa que é motivo do orgulho de todos.
Uma Empresa com um passado construído em
bases sólidas mas uma Empresa moderna, capaz de
enfrentar os desafios do futuro, com criatividade,
dinamismo e inovação. A todos, com muita amizade,
desejo um 2007 pleno de felizes realizações,
pessoais e profissionais.
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A Horários do Funchal acolheu, de 11 a 13
de Outubro, a 95ª reunião do Comité “União
Europeia” da UITP - União Internacional dos
Transportes Públicos.
O Comité “União Europeia” que funciona
como a assembleia dos interesses do sector no
contexto europeu, agrupa os representantes
dos operadores e das associações de
transportadores públicos dos 25 países da
União Europeia. Reúne 60 pessoas, entre
membros permanentes e observadores.
A representação portuguesa neste comité
está a cargo do Eng. Seabra Ferreira, do
Metropolitano de Lisboa, que na reunião
foi acompanhado por dois observadores,
o presidente da Horários do Funchal,
Superintendente Chefe Nuno Homem da
Costa e o presidente da ANTROP, Eng.º
Cabaço Martins.
Os temas em debate na reunião foram as
Obrigações de Serviço Público, o Terceiro
Pacote Ferroviário, os Direitos e Obrigações
dos Passageiros, O Livro Verde da Mobilidade e
as questões da Segurança e o seu impacto nas
opções de política da UE.
O Comité “União Europeia” é coadjuvado por
um corpo de especialistas - o EuroTeam - que
exerce actividade de “lobby” dos interesses dos
operadores europeus junto das instituições da
União Europeia, monitorizando a legislação e
as políticas dirigidas ao sector dos transportes
públicos, preparando as posições comuns a

Fotos: Jornal da Madeira

A Horários do Funchal acolheu
o Comité União Europeia da UITP

adoptar pelo Comité UE, prestando assessoria e
aconselhamento aos membros.

Seminário em Transportes Públicos
Aproveitando a presença das personalidades
participantes na reunião a Horários do Funchal,
com o apoio do EuroTeam e do Metro de Lisboa,
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organizou no dia 12 de Outubro um seminário
dedicado ao tema “promoção da utilização dos
transportes públicos: as iniciativas europeias
como janelas de oportunidades para o
transporte público”.
O Seminário teve lugar no Hotel Crowne
Plaza Resort Madeira (onde também decorreu
a 95ª reunião do Comité UE), a abertura
dos trabalhos contou com a participação do
Secretário Regional para o Equipamento Social
e Transportes, Eng.º Luís Santos Costa, do
Presidente da Câmara Municipal do Funchal,
Dr. Miguel de Albuquerque, do Presidente do
Comité União Europeia, Sr. Guido del Mese,
do representante nacional no Comité, Eng.º
Francisco de Seabra Ferreira, e da Directora do
EuroTeam, Sr.ª Brigitte Ollier.
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A primeira parte do Seminário foi dedicada aos
transportes públicos na RAM, tendo sido oradores
o Eng.º António Cruz Neves, Director Regional
dos Transportes Terrestres, o Dr. João Alcindo de
Freitas, Administrador dos Horários do Funchal
e o Dr. Afonso Tavares da Silva, Administrador da
Sociedade de Automóveis da Madeira.
Na segunda parte do Seminário foram tratados
os desafios e oportunidades para os Transportes
Públicos no actual contexto europeu tendo sido
oradores a Sr.ª Brigitte Ollier, o Sr. Ulrich Weber,
do EuroTeam da UITP e o Eng.º Robert Stüssi,
Presidente da APVE - Associação Portuguesa do
Veículo Eléctrico.
Durante a tarde do dia 12 foi realizada uma visita
técnica à rede e instalações dos Horários do
Funchal.
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Nos últimos 10 anos em Portugal

Crescimento de viaturas privadas
per capita foi dos maiores do mundo
Portugal foi, nos últimos 10 anos, um dos países,
a nível mundial, onde as vendas de automóveis
mas cresceram O aumento de viaturas de
propriedade privada constitui sem dúvida um
dado importante referente ao níveis consumo
e reflectem uma maior confiança no mercado
e um ciclo expansivo da economia. No entanto

este consumo limita-se a alimentar os mercados
estrangeiros incrementando o desequilíbrio entre
a balança nacional e a europeia. É também de
realçar que os veículos que aumentaram as cotas
de mercados são de marcas extra-comunitárias,
gerando riqueza para mercados exteriores ao da
União Europeia.

Veículos Motorizados por mil habitantes
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Colaborador HF
A UNIVERSAL
CORRETORA
SEGUROS em conjunto
com a VITÓRIA
SEGUROS desenvolveu para os colaboradores
do Grupo Horários do Funchal um pacote
de seguros com condições extremamente
favoráveis, visando uma maior e mais eficaz
protecção para toda a família.

Assim, através de desconto mensal no
vencimento sem quaisquer encargos no
fraccionamento e, com aplicação de descontos que
podem ir até 40%, será possível subscrever:
• Seguro Automóvel
• Seguro da Habitação
• Seguro do Serviço Doméstico
• Seguro de Acidentes Pessoais
• Seguro de Vida e Saúde
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Para o erário público

Transporte privado tem um custo 3 vezes
superior ao transporte público

O transporte colectivo é sem dúvida a
melhor alternativa para conter e limitar os
efeitos altamente negativos do transporte
em viatura privada. No equilíbrio do sistema
urbano o uso do veículo próprio representa
uma fonte relevante de custos, não só para
os particulares mas também para o erário
público. O uso descontrolado e por vezes
injustificado da viatura privada tem um grande
impacto negativo, quer ao nível ambiental,
quer ao nível do planeamento urbanístico
(ocupação de solo publico), resultando na
congestão das vias e em danos ao património.
Se por um lado é fácil avaliar os gastos do
uso de viatura privada, considerando as várias
componentes de despesa envolvidas, por
outro lado é muito mais complicado avaliar ao
pormenor os efeitos indirectos do transporte
privado ao nível público.
As mais recentes linhas de intervenção política
e orçamental apoiadas pela União Europeia
apostam na criação da denominada “cultura
das exterioridades”, ou seja consciencializar
os utilizadores de viaturas privadas de que
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o custo abusivo do automóvel tem como resultado
implicações financeiras muito superiores ao que é
realmente pago pela propriedade e uso do veiculo,
custos esses que são suportados pelo estado.
O “ExternE” foi um dos estudos que criou a base
para a discussão do custo da utilização do transporte
privado versus transporte público.
Num estudo mais recente a associação italiana
Amigos da Terra juntamente com Trenitalia decidiu
elaborar um estudo mais preciso sobre este tema.
Um dos resultados mais importantes do trabalho foi
a conclusão de que o uso de transportes públicos
gera custos externos de 6,41 € por passageiro/
Km enquanto a viatura privada gera um custo de
20,16 € por passageiro/Km. Dos 20,16 €, 1,31€
são consequência da emissão de gases estufa, 5,03€
devido à poluição atmosférica, 2,86€ pelo ruído
emitido, 6,16€ pelos acidentes provocados e 4,81€
devido à congestão do trânsito e perda de tempo útil.
Ou seja o autocarro gera 3 vezes menos custos
à sociedade do que a viatura privada. Não seria
melhor pensar duas vezes antes de comprar
um carro?
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Almoço de Natal
na HF
Fazendo por manter bem viva uma tradição
natalícia, o Conselho de Administração das
empresas do Grupo HF dirigiu um convite a
todos os seus trabalhadores, incluindo os que
já se encontram na condição de reformados,
bem como a algumas personagens da vida social
madeirense, no sentido de participarem num

almoço de Natal, no Refeitório da empresa.
Aconteceu no dia 22 de Dezembro, com muitos
colegas a aproveitarem a feliz circunstância de
estarem reunidos em momentos de salutar convívio,
os quais foram aproveitados para uma profícua e
amistosa troca de cumprimentos de Boas Festas.
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Novo Sistema de Bilhética
já está em funcionamento
QUE TIPOS DE CARTÕES GIRO EXISTEM?
Existem dois: o GIRO Bilhete e o GIRO Passe.
O QUE É O GIRO BILHETE?
O GIRO Bilhete vem substituir os antigos bilhetes.
É um cartão inteligente, recarregável e pode ser
reutilizado as vezes que quiser. Nunca o deite
fora. Ideal para quem precisa de se deslocar na
rede, ocasionalmente. Durante a viagem, é pessoal e
intransmissível.

A Horários do Funchal lançou, no dia 24 de
Janeiro, um novo sistema de bilhética. Os novos
cartões sem contacto, denominados GIRO, são
multimodais e permitem um vasto leque de
utilizações.
A introdução da nova bilhética aliada ao
Sistema de Apoio à Exploração, brevemente
em funcionamento, permitirá à HF uma melhor
gestão da sua frota e uma melhor oferta dos
seus serviços.
Com a entrada dos cartões em vigor a
HF também está a proceder a alterações
estratégicas na sua rede de vendas, tendo sido
adquiridas máquinas de venda automática
e os seus postos de atendimento irão ser
modernizados.
O cartão GIRO, que existe nas variantes
GIRO PERSONALIZADO (passe) e GIRO
OCASIONAL (bilhete) constituirá, brevemente,
uma possibilidade para a integração dos
sistemas de bilhética de todos os operadores de
transporte público colectivo da Madeira.
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O QUE É O GIRO PASSE?
O GIRO Passe substitui os antigos passes. É a
solução certa para quem, regularmente, efectua
várias viagens ao dia. O número de viagens continua
a ser ilimitado.
COMO FUNCIONA O GIRO?
É um cartão recarregável. Permite efectuar várias
recargas. Não o deite fora. Guarde-o sempre.
QUANDO DEVO VALIDAR O GIRO?
Sempre à entrada no autocarro e em todos os
embarques que efectuar, seja o GIRO Passe ou
o GIRO Bilhete.
E SE NÃO VALIDAR O MEU GIRO?
Se não validar o seu GIRO constitui-se em
infracção, punível com coima, nos termos da lei.
AS CRIANÇAS TAMBÉM PAGAM?
As crianças, até ao dia em que completam 6 anos,
não pagam bilhete. A partir daquela idade devem
adquirir o Giro.
QUAL É O PREÇO DO GIRO BILHETE?
O GIRO Bilhete adquirido a bordo acresce 0,50 €
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ao valor da viagem, que é o custo do cartão.
Ex: O bilhete de bordo será 1,40 € + 0,50 €.
Posteriormente poderá utilizar o cartão para
carregamento de pré-comprados. Se preferir
reaver os 0,50 € dirija-se a um balcão HF e
troque o bilhete pelo valor. O reembolso só
será feito se o cartão estiver em bom estado
de conservação e se tiver sido utilizado
apenas naquela viagem.
O cartão para as viagens pré-compradas também
tem um valor de 0,50 €.
ONDE POSSO RECARREGAR O MEU
CARTÃO GIRO?
Pode recarregar o seu cartão GIRO em todos os
postos de atendimento da Horários do Funchal,
em máquinas automáticas da empresa e nos
revendedores autorizados.

E SE A MÁQUINA NÃO DER TROCO?
Emite uma nota de crédito que poderá ser trocada
nos nossos postos personalizados (C.C. ANADIA
e PINGA).
QUANDO DEVO RECARREGAR O MEU
CARTÃO GIRO PASSE?
Sempre antes do final do mês, tal como no antigo
passe.
COMO POSSO CONSULTAR O SALDO
DO GIRO?
Nos balcões de venda da Horários do Funchal,
nas máquinas automáticas da empresa e nos
revendedores autorizados. Se utilizar o GIRO
Bilhete também poderá consultar o seu saldo nos
validadores existentes a bordo dos autocarros.
QUE CUIDADOS DEVO TER COM O GIRO?
O GIRO tem um circuito electrónico incorporado
e deve ser conservado cuidadosamente sem dobrar,
riscar ou molhar. Mantenha-o afastado da humidade,
moedas ou telemóveis.

FALSAS NOÇÕES acerca
do Cartão GIRO:

Posto de venda temporário.

ONDE ESTÃO SITUADAS AS MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS?
No C.C. ANADIA, nos balcões provisórios da
MARINA e do PINGA, na Loja do Cidadão e no
Hospital.

O número de viagens do GIRO Passe
é limitada?
Não, o Giro passe tem um número de viagens
ilimitado, dentro do seu prazo de validade, tal como
o antigo passe.
Com o GIRO Passe e Giro Bilhete o
preço das viagens é mais caro?
Não, o preço das viagens mantém-se.
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COMO VALIDO O MEU GIRO?

GIRO BILHETE

Aproximar o cartão, a cerca de 5 centímetros, do validador.

válido
Emite dois sinais sonoros curtos,
acompanhados por uma luz verde. O
validador indica o número de viagens
ainda disponíveis.

inválido
Emite um sinal sonoro longo,
acompanhado por uma luz vermelha.

GIRO PASSE
Aproximar o cartão, a cerca de 5 centímetros, do validador.

válido
Emite dois sinais sonoros curtos,
acompanhados por uma luz verde. O
validador indica a data de validade do
título.

inválido
Emite um sinal sonoro longo,
acompanhado por uma luz vermelha.

Mais fácil. Mais rápido.
Mais prático. Mais cómodo.
Mais Giro.
Boa viagem!
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Festa de Natal
no Madeira Magic
Cerca de 414 crianças, filhos dos trabalhadores
que laboram nas empresas do Grupo HF, com
idades compreendidas entre os zero e os doze
anos, foram ao Madeira Magic.
Um encontro muito aguardado pelos nossos
jovens, que sucedeu nos dias 9 e 10 de
Dezembro, onde as crianças, acompanhadas
pelos seus familiares mais directos, foram
surpreendidas com a oferta de bonitos
brinquedos e um excelente lanche.
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Formação
middleware
No desenvolvimento do Projecto Middleware,
decorreram as seguintes Acções de Formação
Profissional:
• Curso de Utilizadores do Sistema SIGO
Noções Gerais (Sistema de Integração para a
Gestão Operacional);
• Curso de Utilizadores do Sistema SIGO
Sistema de Gestão de Ocorrências;
• Curso de Utilizadores do Sistema SIGO
Sistema de Gestão de Viaturas – Exploração;
• Curso de Utilizadores do Sistema SIGO
Sistema de Gestão de Viaturas – Manutenção.
Objectivo: Formar os utilizadores do
Sistema SIGO nos conceitos gerais da solução,
abordando de uma forma geral os diversos
componentes e sua relação, arquitectura,
usabilidade, configurações, processos
associados à reconfiguração do sistema e ao
reportar de situações anómalas. Foi também
abordada a relação ao Sistema SIGO com os
Sistemas Externos.
No final da formação, os formandos têm
uma visão geral do Sistema, sua envolvente
e respectivos processos de manutenção do
Sistema SIGO.
PUBLICIDADE
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Formação
Bilhética
No cumprimento dos Planos de Formação
de Bilhética, decorreram várias Acções de
Formação.

BILHETEIRAS
SIMPLIFICADAS
Objectivo: Preparar os utilizadores no
manuseamento do terminal CASIO,
denominado de Bilheteira Simplificada.
Descrever os elementos que compõem
a sua interface, bem como, as operações
disponibilizadas pela aplicação GIRO.
Disponibilizar as funções essenciais que servem
de suporte à actividade de venda de títulos
electrónicos GIRO, carregados em suportes
sem contacto.

MÁQUINA AUTOMÁTICA
DE VENDA DE BILHETES
Objectivo: Formar os utilizadores nas componentes
aplicacionais da máquina e sua utilização por parte
dos agentes de exploração. Explicar o conjunto de
funções necessárias à exploração e controlo da
máquina, incluindo:
• Consumíveis – substituições e estatísticas
referentes aos consumíveis;
• Valores – estado dos depósitos / cofres de
moedas e notas.

BILHETES PASSES BILHETES

TICKETS TICKETS TICKETS
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ESTAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO
DE BILHETES
Objectivo: Formar para o manuseamento da
Estação de Personalização de Bilhetes (EPB),
posto de trabalho especializado na produção e
empacotamento de grupos de títulos sem contacto,
prontos a serem posteriormente vendidos.
A imagem seguinte ilustra uma Estação de
Personalização de Bilhetes.
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Acção de Divulgação

“Reconhecimento Validação
e Certificação de Competências”

A Horários do Funchal, consciente que a
valorização dos seus recursos humanos é
uma mais valia, efectuou duas acções de
divulgação através da Escola de Hotelaria e
Turismo da Madeira que detém um Centro de
Reconhecimento para o efeito.
Através destes Centros os trabalhadores com
baixas qualificações têm a possibilidade de
verem reconhecidos os conhecimentos que
adquiriram ao longo da vida, recebendo uma
certificação de habilitações correspondentes ao
4º, 6º ou 9º ano.
PUBLICIDADE
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Foi explicado que não se trata de mais um curso,
mas antes de um processo individual que é analisado
caso a caso e cuja conclusão está inclusivamente
dependente dos mesmos.
Em média, cada processo dura cerca de quatro
meses.
Trata-se de um processo de auto-disciplina e autoformação que visa valorizar conhecimentos que não
foram adquiridos por via normal, mas por via da
experiência.
Continua aberto o Processo de Inscrições através
da Divisão Recursos Humanos.
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Formação no Sistema de Apoio
à Exploração e Informação ao Público
No cumprimento dos Planos de Formação de
SAE, decorreram várias Acções de Formação.

OPERADORES DO CENTRO
DE CONTROLO
Objectivo: Formar pessoal para operação
no Centro de Controlo. Foram abordadas
toadas as características principais do sistema,
nomeadamente todas as funções e comandos
relacionados com as Parametrizações,
Exploração e Estatísticas disponibilizadas.
Pretende-se que os formandos adquiram
conhecimentos suficientes que lhes possibilite
uma utilização diária (em carga) do sistema,
sendo por este motivo dado um ênfase
especial nas funções e potencialidades
relacionadas com a Exploração.

OPERADORES DA CONSOLA
DO CONDUTOR
Objectivo: Formar os tripulantes que irão
operar com a Consola de Bordo. Apresentar
as suas facilidades, potencialidades e modo de
funcionamento. Procedimentos de Utilização.
Apresentação global do sistema.

Horários do Funchal Transportes Públicos S. A.

Busdoor
PUBLICIDADE EM AUTOCARROS

Quantos
autocarros

?

vês
por dia

www.horariosdofunchal.pt

