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Sustentabilidade das Redes de Transporte em Meio 
Rural

O caso da Remodelação do Sistema de Transporte 
Público no Concelho de Arganil
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Situação de partida

Inexistência de integração ao nível dos meios
disponíveis:

• Carreiras Rodoviária da Beira Litoral;
• Frota de autocarros e carrinhas do Município de Arganil;
• Circuitos especiais: táxis e IPSS’s;
• Autocarro Centro Emprego e Formação Profissional de 

Arganil;
• Autocarro do Centro de Saúde de Arganil.



Objectivos

Princípios a observar no estudo, na óptica do Município:

• Melhorar o serviço, através da oferta de transporte público 
adequado às necessidades de mobilidade do concelho, 
nomeadamente em relação à população escolar;

• Acautelar que da nova solução não resultaria um aumento 
dos custos suportados pelo Município.

OBJECTIVO: EFICIÊNCIA



Objectivos

Onde ganhar eficiência?

• Frota e motoristas do município;

• Circuitos especiais de táxi.



420 mil Euro CMA
- 110 mil Euro táxis
- 167 mil Euro Transdev
- 143 mil Euro internos

140 mil Euro Transdev (prejuízo)
40 mil Euro Clientes

600 mil Euro
Rede 
Antiga

FinanciamentoCusto

548 mil Euro CMA
- 20 mil Euro táxis
- 93 mil Euro internos
- 435 mil Euro Transdev

40 mil Euro Clientes

588 mil Euro
Rede 
Actual

Exploração da Rede



Exploração da rede

• Custos do Município:
– Antes: 420 mil
– Agora: 548 mil
– ↑ 30%

• Perspectiva de investimento
– População escolar;
– Rede de transporte público bastante mais extensa;
– Turismo.



Sustentabilidade da rede

• Sustentabilidade da rede de transportes públicos – uma 
exigência;

• Sustentabilidade para os municípios:
– Custo histórico assumido;
– Competências próprias/responsabilidade social;
– Diferencial Rede Nova vs Rede Antiga: 128 mil Euro;
– Custo de replicação aos concelhos rurais < 25 ME



Recursos financeiros alocados - 2006

• Administração central - compensação transportes escolares 
7º, 8º e 9º anos
– 51 mil Euro;

• Encarregados de educação - comparticipação
– 32 mil Euro;

• Fundo de Equilíbrio Financeiro
– Decreto-Lei nº 294/84, de 5 de Setembro;
– Fundos de Base, Geral e Coesão Municipais

• O Município de Arganil faz um esforço financeiro superior 
de 400 mil Euro com a rede de transportes públicos.



Sustentabilidade

«O transporte público está no centro das grandes opções políticas do Governo, 
reconhecendo-se-lhe o papel determinante que desempenha na competitividade regional e 
nacional e na qualidade de vida das populações, enquanto elemento catalizador de 
oportunidades económicas e sociais.»

Intervenção do Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações na interpelação parlamentar 
sobre Transportes e Mobilidade; 6.Julho.2006




