
                                                                       

Informação ao público 
_________________________________________________ 

Circuitos de Minibus Braciais/Patacão/Mar e Guerra 
 

A 19 de novembro de 2018 foi publicada a Portaria n.º 298/2018 em que foram fixadas as regras 

referentes à atualização tarifária regular do serviço público de transportes coletivos urbanos de 

passageiros e os procedimentos para a implementação de alterações tarifárias. 

Em reunião de câmara de 17 de dezembro de 2018 foi aprovada a taxa de atualização tarifária regular 

para o transporte público coletivo de passageiros, a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2019, o qual foi 

fixado em 1,14 %. 

Em 18-12-2018 foi aprovado o tarifário a aplicar a partir do dia 01 de janeiro de 2019, relativo à 

concessão de transportes coletivos urbanos de passageiros Próximo, com os preços propostos pelo 

concessionário. 

De forma a uniformizar e atualizar os preços praticados no contrato n.º 73/2016 da prestação de 

serviços relativa aos circuitos de minibus de Braciais/Patacão/Mar e Guerra, com os preços aprovados 

para a concessão de transportes Próximo, para que os utentes que detêm estes títulos de transporte 

possam utilizar os circuitos da concessão Próximo e vice-versa, são atualizados os preços dos circuitos 

de Patacão/Braciais/Mar e Guerra, a partir do dia 01 de janeiro de 2019. 

 

Quadro 1 – Preços para os circuitos dos Minibus (1.ª Coroa) 
______________________________________________________________________________________ 

 

Tipos de títulos de transporte Preços 2018 
Preços atualizados a vigorar 

durante o ano de 2019 

Bilhete adquirido a bordo (motorista) 1,10 € 1,15 € 

Bilhete pré-comprado 0,79 € 0,77 € 

Passe mensal 13,20 € 13,35 € 

Passe mensal estudante 11,00 € 11,15 € 

Passe mensal sénior (mais de 65 anos) 11,00 € 11,15 € 

Passe 1 dia turístico 5,30 € 5,30 € 
 

Quadro 2 – Preços para os circuitos dos Minibus (2.ª Coroa) 
______________________________________________________________________________________ 

 

Tipos de títulos de transporte Preços 2018 
Preços atualizados a vigorar 

durante o ano de 2019 

Bilhete adquirido a bordo (motorista) 1,74 € 1,76 € 

Bilhete pré-comprado 1,26 € 1,27 € 

Passe mensal 23,60 € 23,85 € 

Passe mensal estudante 20,80 € 21,04 € 

Passe mensal sénior (mais de 65 anos) 20,80 € 21,04 € 
 


