
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 25, de 02 de março de 2017 
 

 

 

AVEIROBUS | RENOVADA APOSTA EM MARÇO 2017 

              No seguimento do processo de ativação da concessão dos transportes públicos 
municipais rodoviários e marítimos no passado dia 1 de janeiro de 2017, assim como do 
compromisso assumido de implementar ajustamentos na oferta de serviço que corrijam erros e 
omissões, que melhorem a relação com a procura, e cuidando de dar resposta às reclamações 
e propostas dos Utentes, a Câmara Municipal de Aveiro vem dar nota dos ajustamentos 
acordados com a Concessionária Aveirobus, que vão entrar em vigor na próxima segunda-
feira, dia 6 de março de 2017, e que o próprio Concessionário está a divulgar por todos os 
meios ao seu dispor. 

                Devemos registar publicamente que ao final dos dois primeiros meses de 
funcionamento, a Aveirobus atingiu um bom nível de equilíbrio e de qualidade de serviço, 
ultrapassando os problemas havidos em especial nas duas primeiras semanas, e procedendo a 
uma transição do modelo de gestão, que sendo muito delicada e difícil, além de necessária, se 
manifesta positiva.  

               Reiteramos o objetivo de atingirmos um nível de serviço muito bom no final do 
primeiro trimestre de 2017, com a entrada em velocidade cruzeiro da concessão dos 
transportes públicos municipais rodoviários e marítimos. 

               No final do primeiro semestre de 2017 será realizada uma operação profunda de 
avaliação, ponderando novos ajustamentos, e prosseguindo a aposta em continuar a elevar a 
qualidade do serviço prestado aos nossos Cidadãos, aos que já são Utentes da Aveirobus e a 
muitos outros que queremos que passem a ser. 

                À significativa elevação da qualidade dos autocarros ao serviço dos Cidadãos, vamos 
continuar a melhorar a qualidade do serviço, equilibrando a quantidade da oferta com a 
necessidade dos Cidadãos e a necessária sustentabilidade técnica e financeira desta 
importante operação de serviço público de transportes.  

                 Nos ajustamentos que vamos implementar a 06MAR17, tivemos uma especial 
atenção aos transportes escolares, melhorando a oferta também em consequência do trabalho 
de articulação que realizámos com os Agrupamentos de Escolas, sendo que aprofundaremos 
esse trabalho para melhorar ainda mais a relação entre os horários dos transportes e os 
horários das escolas antes do início do novo ano letivo 2017/2018.              



                No que respeita aos ajustamentos cuja execução se inicia na segunda-feira, dia 6 

de março de 2017, para além de alguns ajustes de percurso vamos introduzir 18 novos 

horários e 15 alterações de período de funcionamento (verão e/ou inverno para anual), 
relembrando que executamos assim um compromisso previsto desde antes do início da 
concessão, além de implementarmos acertos resultantes de novas dinâmicas e melhorias que 
entendemos por bem introduzir nos circuitos. 

                 Recomendando a recolha da informação sobre os renovados horários no site 
www.aveirobus.pt e noutros suportes de informação da Aveirobus, apresentamos uma nota 
sumária com as principais alterações que entram em vigor na Seg.06MAR17: 

               

LINHA 1 

- Percurso prolongado: todos os horários passam a assegurar à ida até à EB23 Rio 

Novo de Príncipe (Cacia); 

- 3 Novos horários e 4 alterações de período de funcionamento (verão para anual 

e/ou inverno para anual); 

 

LINHA 2 

- 3 Novos horários e 1 alteração de período de funcionamento (verão para anual 

e/ou inverno para anual); 

 

LINHA 3 

- 2 Novos horários e 4 alterações de período de funcionamento (verão para anual 

e/ou inverno para anual); 

 

LINHA 4 

- Aveiro – Eixo | Percurso novo: todos os horários passam a assegurar à passagem 

na EB1 Eixo (nova paragem); EB23 Eixo (porta da escola) e EB Requeixo; 

- 3 Novos horários e 4 alterações de período de funcionamento (verão para anual 

e/ou inverno para anual); 

 

LINHA 5 E LINHA 7 

- Coordenação de horários: A coordenação dos horários destas linhas permite ligar 

diretamente as viagens da linha 7 para a linha 5 o que facilita a ida de, por exemplo, 

Quinta do Torto (linha 7) para o Agrupamento de Escolas de Esgueira (linha 5) e 

regresso; 

- 2 Novos horários;  



 

LINHA 6 

- 1 Novo horário e 2 alterações de período de funcionamento (verão para anual 

e/ou inverno para anual); 

 

LINHA 8 

- Percurso prolongado: todos os horários passam a assegurar à ida até a São Bento; 

- 3 Novos horários;  

 

LINHA 10 

- Volta de Verba/Nariz | Percurso novo: a alteração do sentido da volta permite uma 

melhor utilização das paragens com abrigo beneficiando os Clientes;  

 

LINHA 12 

- Volta de Verba/Nariz | Percurso novo: a alteração do sentido da volta permite uma 

melhor utilização das paragens com abrigo beneficiando os Cliente;  

- 1 Novo horário; 

 

LINHA 13 

- Forte da Barra – Estação de Aveiro | Percurso novo: foi alterada o circuito entre a 

paragem EB23 João Afonso e Caçadores 10 - Sé (EB23 João Afonso | Av.Oita | Av. 25 

Abril – Mario Sacramento | Av. 25 Abril – Jose Estevão | Caçadores 10) para servir os 

alunos das escolas Mário Sacramento e José Estevão. 

  

             Agradecemos a participação de todos os Cidadãos neste processo de 
crescimento da qualidade do serviço prestado pela nossa Concessionária 
AVEIROBUS, reiterando todo o empenho na construção do sucesso desta operação 
com um serviço sustentável e de qualidade. 

             Aproveito este ensejo para informar que a CMA e a ETAC/Aveirobus já 
terminaram e acordaram o projeto de construção e instalação do Centro Coordenador 
de Transportes, cujo concurso público para a necessária obra vai ser lançado durante 
o presente mês de março de 2017. 

    



José Ribau Esteves, 

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro.            

 

 

 


