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Re-estruturação das redes de transporte público nas Áreas
Rurais: O caso de Arganil



Os problemas das redes nas áreas rurais;

O caso de Arganil.
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Optimização dos recursos dos operadores com grande 
deterioração do serviço, sentido directamente pelas 
populações;

Privilegia-se as deslocações inter-concelhias e não as intra-
concelhias;

Necessidade de criar serviços complementares de transporte 
por diversas entidades, criando deseconomias na organização 
das operações.

O problemas das redes nas áreas rurais



O estudo teve por finalidade: 
Redesenhar a rede de transportes públicos de Arganil

A concepção de soluções orientou-se por dois objectivos 
fundamentais:

1) Oferta de transporte público de forma a responder às 
necessidades de mobilidade do Concelho;

2) Eficiência na provisão do transporte com minimização de 
custos para o operador Transdev

O Caso de Arganil: Objectivo



Filosofia da rede antiga: assegurar o transporte público em 
vários Concelhos aproveitando os mesmos recursos

Arganil: Concelho de inicio e fim da operação, o que implicou:
• Bom serviço prestado às fábricas que abrem às 8h e encerram às 18h
• Mau serviço prestado aos alunos e população

- alguns alunos chegam a Arganil às 7.45 – escola abre às 8.30h
- alguns alunos chegam à Coja às 7.22 – escola abre às 8.30h
- muitos alunos regressam uma hora depois do encerramento da 

escola
- em quase todas as carreiras apenas existia uma circulação por 

dia (em horários pouco atrativos)
- não existia rede de transporte público ao fim-de-semana

O Caso de Arganil: Problemas com a rede antiga



Consequências:

• Perda de passageiros (diminuição da receita)

• Câmara Municipal de Arganil tem de assegurar transporte 
escolar 
complementar: 6 circuitos especiais e contratualização de 
serviços de Táxi

• Operação eficiente do ponto de vista de optimização de 
recursos da Transdev, sem capacidade para cortar mais 
custos operacionais

O Caso de Arganil: Problemas com a rede antiga



Localização das escolas e das fábricas



Avaliação dos benefícios de acordo com os objectivos 
estabelecidos inicialmente:

• Benefícios para o utilizador

• Os custos para o Operador

Nova Rede de Transporte Público de Arganil



• Melhor serviço prestado à população escolar:

1. Variação da hora de início da viagem
(Alunos de Arganil – 26,69 min/aluno; Alunos de Coja – 32,75 min/aluno)

2. Variação da hora de fim da viagem
(Alunos de Arganil – 12,17 min/aluno; Alunos de Coja – -3,97 min/aluno)

3. Tempo de espera na escola de manhã
(Alunos de Arganil – de 32,28 para 7,53 min/aluno; Alunos de Coja – de 58,09 para 29,26)

4. Tempo de espera na escola de tarde
(Alunos de Arganil – de 23,22 para 11,43 min/aluno; Alunos de Coja – de 43,16 para 47,25)

Benefícios para os utilizadores



• Melhor serviço prestado ao Concelho:

1. Maior número de circulações diárias
2. Ligação ao Piódão três vezes por semana
3. Reforço da ligação a Folques
4. Maior número de ligações aos expressos que chegam de 

Coimbra ou seguem para Coimbra
5. Aprox. 1000km/mês em visitas de estudo

Benefícios para os utilizadores



Antiga Rede de Transporte Público – 600 mil €/ano (valores 2005)
420 mil €/ano Câmara Municipal de Arganil

143 mil €/ano CMA (internos)
110 mil €/ano Taxis (Pagos pela CMA)
167 mil €/ano Transdev

40 mil €/ano Clientes Transdev (Mercado e Trabalhadores)
140 mil €/ano Transdev (Prejuízo) 

Nova Rede de Transporte Público – 577 mil €/ano
537 mil €/ano Câmara Municipal de Arganil

93 mil €/ano CMA (internos)
20 mil €/ano Taxis (Pagos pela CMA)
424 mil €/ano Transdev

40 mil €/ano Clientes Transdev (Mercado e Trabalhadores)

Custos da Rede Antiga e Nova Rede de TP



Poupanças na organização das operações – 23 mil €/ano

Aumento de custos para a CMA – 117 mil €/ano

Grandes benefícios qualitativos para o Concelho, e para a 
população escolar em particular

Conclusões






















