TRANSPORTES COLETIVOS
AGLOMERADOS DE MÉDIA DIMENSÃO
MOVIMENTO INTELIGENTE

O transporte coletivo tem um papel
preponderante na promoção de uma
mobilidade mais sustentável, sendo
também um garante do direito à
mobilidade e um fator de promoção do
crescimento e de coesão social da
população.

A TIS PODE AJUDÁ-LO:

Numa altura em que os investimentos
públicos são objeto de atenção especial, o
planeamento e desenho de redes de
transporte coletivo deve obedecer a
critérios de qualidade e eficiência que
maximizem a sua procura. Embora muitos
aspetos sejam comuns a várias
localizações, as especificidades locais
jogam frequentemente um papel decisivo
no sucesso ou fracasso de um sistema de
transportes.

 Na implementação de uma rede de transportes coletivos adaptada à realidade local
 Na expansão da rede existente
 Na análise do desempenho da Oferta Atual

TRANSPORTES
COLETIVOS
Aglomerados de
Média
Dimensão

Experiência
selecionada
da TIS


Proposta de Criação de
uma rede de TC na
cidade de Tomar



Proposta de serviço de
transportes urbanos
para a cidade de Peso
da Régua



Adaptação da rede
existente em Quarteira
e Loulé



Estudo de Mobilidade
e Transporte na Cidade
de Santarém



Estudo de viabilidade
para a criação de um
serviço de TC em
Vilamoura



Estudo de promoção
da rede de transportes
públicos no concelho
de Bragança



Estudo de viabilidade
de rede de transportes
Urbanos em Seia

A ABORDAGEM

Na abordagem ao TC nos aglomerados de pequena e média dimensão,
recomenda-se uma metodologia sustentada em três passos:
 Conhecer;
 Propor;
 Avaliar e Implementar

Precisa de apoio nesta área?
Confie nos mais de 20 anos de experiência da TIS a criar soluções sustentáveis, integradas
e all-in-one na área de mobilidade e transportes
O seu contacto na TIS: faustino.gomes@tis.pt | pedro.santos@tis.pt
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Brasil - R. Gilberto Studart, 728, 2º, 60190-750 Fortaleza | T +55 8 532 492 903
Brasil - R. da Consolação, Nº 2904, 01416-000 Cerqueira César São Paulo
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A TIS é uma consultora na área de mobilidade e transportes focada na elaboração e produção de estudos, pareceres, projetos e cartografia, formação e comercialização de software,
relativos a sistemas de transportes e sua inserção territorial e ambiental. A sua oferta inclui Engenharia de Tráfego, Planea mento Urbano e Regional, Transportes Coletivos,
Mobilidade Sustentável, Energia e Ambiente, Logística, Economia de Transportes, Regulação e Políticas e Inovação.

