TRANSPORTES URBANOS DE TAVIRA
ADOPTAM NOVO MODELO DE MOBILIDADE E DUPLICAM OFERTA

No dia 1 de Abril, com uma nova denominação – SOBE e DESCE –
e viaturas renovadas, os transportes urbanos de Tavira vão oferecer
novos horários e percursos pensados para passar mais perto da
vida dos cidadãos.
Adoptando uma nova filosofia de mobilidade urbana, o SOBE e DESCE passa
a ter duas linhas (AZUL e VERMELHA) e a abranger as urbanizações
periféricas da cidade, visando a melhoria da qualidade do serviço prestado aos
utentes.
Procurando satisfazer as necessidades reais das populações beneficiadas, o
SOBE e DESCE pretende facilitar o aceso das pessoas à Baixa de Tavira, com
dois circuitos que cruzam-se e complementam-se, passando pelos principais
núcleos de comércio e serviços e dispensando a necessidade de utilização de
viaturas particulares nas deslocações diárias.
Com os percursos seleccionados, são previstas novas paragens na Praça da
República e no Parque de Feiras e Exposições de Vale Formoso, reforçada a
oferta de transportes públicos nas urbanizações da Atalaia, do Mato de Santo
Espírito, das Salinas e de Vale Caranguejo e mantidos os destinos de sucesso
da actual rede – Centro Comercial, Centro de Saúde, Cruz Vermelha, escolas
básicas e secundária, estações ferroviária e rodoviária, Loja do Cidadão e
Mercado Municipal, totalizando 36 paragens.
Com a duplicação da rede, para além do alargamento das áreas abrangidas,
procura-se reduzir a cadência dos serviços aos destinos de maior procura com
possibilidade de interfaces, permitindo a mudança de linha.
Neste contexto, permite-se igualmente que, durante a época escolar, seja
reforçado o apoio ao transporte dos alunos para as Escolas e, na época das
férias de Verão, reforce-se o transporte público rodoviário para o Cais Fluvial
da Quatro Águas, garantindo o acesso às praias das Ilhas de Tavira.
Neste novo modelo de transportes urbanos, foi decidido rever os valores das
tarifas, escolhendo valores compatíveis com a sua promoção e dinamização da
utilização pelos Tavirenses e visitantes, residindo a grande novidade na
existência do BILHETE PARA O DIA INTEIRO, ou seja, um bilhete que dará
para viajar durante todo o dia nas duas linhas da rede após ser validado.

Tal possibilidade permite uma redução substancial do custo associado para
quem utiliza mais do que uma vez por dia a rede de transportes. Actualmente,
por exemplo, uma deslocação ao Centro de Saúde, implicando duas viagens,
custa 1,54€. Com o SOBE e DESCE essa deslocação ficará apenas por 1€,
permitindo ainda outras paragens e a retoma noutro local qualquer dos
percursos.
Tarifas
1.
Bilhete a bordo
2.
Bilhete pré – comprado
3.
Bilhete Jovem e portador de cartão jovem (pré- comprado)
4.
Bilhete Idoso (pré- comprado)
5.
Vinheta para passe simples /mês
6.
Vinheta para passe jovem/mês e cartão jovem/mês
7.
Vinheta para passe idoso/mês
8.
Por cada cartão de Identificação (contrato)

1,00 €
0,75 €
0,50 €
0,50 €
12,50 €
7,50 €
6,50 €
2,00 €

Com este novo modelo de transportes urbanos, o Município espera que os
cidadãos sintam-se mais motivados a deixar o carro em casa e que diminuam
os níveis de saturação do trânsito na Baixa de Tavira, para além de uma
redução significativa das emissões poluentes e do ruído no centro da cidade.

Tavira, 28 de Março de 2011
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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