TRANSPORTE A PEDIDO EM ZONAS DE
BAIXA DENSIDADE – PORTUGAL PORTA-A-PORTA
MOVIMENTO INTELIGENTE

As zonas de baixa densidade de procura
abrangem territórios muito distintos que
incluem, não só o espaço rural, mas
também áreas periurbanas das cidades.
Nas zonas de baixa densidade o
transporte coletivo regular, com horários
e rotas fixas é economicamente pouco
viável e pouco atrativo (custos fixos
elevados, frequências de serviço baixas,
tempos de viagem elevados,…)
As soluções de Transportes a Pedido, que
apostam na flexibilização da oferta com
vista à sua melhor adaptação à procura
existente, têm-se vindo a afirmar como
uma alternativa eficiente para assegurar
as necessidades básicas de mobilidade
em territórios de baixa densidade,
promovendo a inclusão social.

O Governo português lançou
recentemente o Programa “Portugal
Porta-a-Porta” tomando como referência
a experiência de transportes a pedido do
Médio Tejo, e indicando o tipo de apoios
previstos para estes serviços.
A TIS esteve na génese das soluções de
Transporte a Pedido implementadas no
Médio Tejo, desde a fase conceptual –
desenho do serviço, avaliação económica e
tecnológica – até à sua implementação
(modelo de funcionamento, seleção dos
fornecedores de transporte e de
tecnologias).
A TIS está assim preparada para o apoiar
na definição do modelo de funcionamento
deste tipo de sistemas, nomeadamente no
que respeita às suas potencialidades,
condicionantes, pontos fracos e fortes.
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QUAIS AS VANTAGENS
E BENEFÍCIOS?









Baixos custos operacionais
de transporte
Maior flexibilidade do
serviço
Menor tempo de viagem
Maior qualidade para o
cliente
Facilidade de uso
Racionalização da oferta
Melhor cobertura do
território
Maior viabilidade
económica

COMO FUNCIONAM?
O transporte a pedido abrange uma grande amplitude de
serviços de transporte que têm em comum o facto do serviço
só se efetuar se for solicitado antecipadamente por um ou
mais clientes => É O CLIENTE QUE DESENCADEIA A VIAGEM

As caraterísticas do serviço devem ser desenhadas em
função do território e da procura alvo a servir; do objetivo e
grau de Integração modal pretendidos e das TICs e dos
recursos disponíveis

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: miguel.gaspar@tis.pt | faustino.gomes@tis.pt
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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, Planeamento Urbano e Regional, Tr ansportes

