
ligue grátis! 800 10 20 30

AGUIAR DA BEIR A circuito 2

 transporte flexível  
a pedido

 Viseu Dão Lafões

Vá de casa a Aguiar da  
Beira ao preço de um 
bilhete de autocarro  
com o novo serviço de 
transporte flexível.

5  Onde devo esperar  
pelo transporte? 
No dia e hora marcada, 
procure a placa de 
paragem especialmente 
criada e identificada com 
o nome do serviço de 
transporte flexível 
‘IR e VIR’.  

1  Como funciona o 
serviço de transporte 
flexível? 
O Transporte Flexível é 
um serviço de transporte 
público da Comunidade 
Intermunicipal Viseu 
Dão Lafões em que 
o passageiro efetua 
previamente a reserva 
da sua viagem. Faça o 
seu pedido até às 12:00 
(meio dia) do dia útil 
anterior ao dia da viagem 
pretendida através do 
número gratuito 800 
10 20 30.  A pessoa que 
atender a sua chamada 

reserva a viagem e 
esclarece as suas 
dúvidas. No dia e hora 
marcada por si, dirija-se 
ao ponto de paragem 
na hora combinada e 
aguarde pelo taxi. 

2  Como posso 
requisitar o serviço 
de transporte flexível?
Através de chamada 
gratuita para o número: 
800 10 20 30. Ligue e 
marque a sua reserva 
até às 12:00 (meio dia) 
do dia útil anterior ao 
dia pretendido para a 
viagem.

3  Como posso pedir 
informações?
Ligue para o número  
800 10 20 30 todos os 
dias úteis das 09:00 
às 13:00 e das 14:00 
às 17:00. A chamada é 
gratuita.

4  Como posso pagar 
a viagem?
A viagem tem um custo 
igual ao de um bilhete 
de autocarro, que tem 
que pagar, no inicio da 
viagem, ao taxista que  
o transporta. 

800 10 20 30
Questões?

Ligue grátis

ligue grátis! 800 10 20 30

www.cimvdl.pt

PROMOTOR: FINANCIAMENTO:

O táxi que o transporta 
está identificado com 
um dístico da mesma 
cor e com o mesmo 
nome. Não deve entrar 
em nenhum transporte 
sem reconhecer 
previamente este dístico. 
Se tiver dúvidas, telefone 
gratuitamente para o 
número 800 10 20 30.
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AGUIAR DA BEIR A circuito 2

O serviço de transporte a pedido realiza-se todas as segundas-feiras  
e sextas-feiras durante a manhã e a tarde, exceto feriados.

Horário

Tarifário

As tarifas do serviço de transporte variam dependendo do local da 
partida e da paragem de destino, veja abaixo o custo por viagem.

Centro de Saúde1

Largo da Carvalha2

Feira Quinzenal3

Segurança Social4

10 min
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2ª e 6ª 
feira

8:00
12:45

8:10
12:55

VOLTA DE AGUIAR DA BEIR A

2ª e 6ª 
feira

12:40
17:40

12:30
17:30


