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campus 2_IPL 

campus 1_IPL 

estádio 

terminal 

 Nova linha de reforço ao 
mobilis 1 e 2 nos períodos de 
horas. 

 
 Rápido acesso ao Campus 2 
IPL pelos estudantes e outros 
utentes, o maior pólo gerador 
de procura da cidade de Leiria 
(representa mais de 36% dos 
movimentos). O U.Mob 
servirá 26% dos 36%. 

 
 Horários em dias úteis de 
Setembro a Junho. 





campus 2_IPL 

campus 1_IPL 

estádio 

terminal 

hospital 

estação 

Esc. José 
Saraiva 

Esc. Afonso 
Lopes Vieira 

 Novo ponto de regulação dos 
horários – Campus 2 IPL. 

 
 Extensão à Esc. Afonso Lopes 
Vieira, Esc. José Saraiva, Estação 
de Comboios e Quinta da Alçada. 

 
Reforço do U.Mob. 





campus 2_IPL 

campus 1_IPL 

estádio 

terminal 

hospital 

estação 

Esc. Afonso 
Lopes Vieira 

 Novo ponto de regulação dos 
horários – Campus 2 IPL. 

 
 Última circulação período 
nocturno às  00h00 (> amplitude). 

 
 Prolongamento do serviço aos 
sábados até às 19h50 (> ampl.). 

 
Extensão à Esc. Afonso Lopes 
Vieira, Estação de Comboios e 
Quinta da Alçada. 

 
Reforço do U.Mob. 





Telheiro 

Ponte da Pedra 

Gândara dos Olivais 

Cruz d’Areia 

Marinheiros 

Marrazes 

 Extensão à Ponte da Pedra em 
horas de ponta. 

 
 Reforço na Ponte da Pedra serviço 
interurbano (tarifa MOBILIS). 

 
 Extensão à Urb. Vale de Lobo 
(Telheiro) e centro escolar de 
Barreira. 

 
 Ajuste dos tempos de percurso. 

 
 Reforço na Gândara  (linhas 1 e 2) – 
zona representa 10,3% da procura; 
cerca de 7% movimentos rede. 







Andrinos  

Vale Sepal 

hospital 

terminal 

 Extensão a Vale Sepal e à 
Zona Industrial. 

 
 Duplicação de passagem em 
Andrinos e Vale Sepal 
(mesmo percurso na volta). 
 
 Reforço da passagem no 
hospital. 





Marrazes 

terminal 

Pinheiros 

ZICOFA 

 Extensão à ZICOFA. 
 
 Separação da linha atual no 
centro da cidade favorecendo o 
rápido acesso à mesma, pelas 
zonas servidas. 

 





Azoia 

Brogal 

Parceiros 

Sta Clara 

 Melhoria da oferta na Urbanização 
de Santa Clara.  

 
 Redução de percursos fora dos 
períodos de ponta, favorecendo o 
rápido acesso ao cento da Cidade 
(representa mais de 70% dos fluxos 
existentes na rede atual “urbanas”). 
 
 Ajuste dos tempos de percurso. 

 
 Criação de novas paragens no 
percurso já existente. 







hospital 

S. Romão 

Vidigal 

Casal dos Matos 

Pousos 

Touria 

 Extensão a Casal dos 
Matos. 

 
 Inversão de sentido. 

 
 Redução de 
percursos fora dos 
períodos de ponta, 
favorecendo o rápido 
acesso ao centro da 
cidade. 
 
 Reforço da passagem 
no hospital. 





terminal 

S. Romão 

Cortes 

Guimarota 

Zambujo 

 Manutenção do serviço. 
 
 Reforço em Cortes  pelo serviço 
interurbano (tarifa MOBILIS). 





igreja S. francisco 

Museu de Leiria 

CIA 
Moinho de Papel 

castelo 

M|i|mo 
capela S. Pedro 

terminal 

centro histórico 

sé 

 circuito turístico-cultural. 
 
 permite o acesso aos 
principais monumentos e 
equipamentos culturais da 
cidade pelos 
visitantes/turistas. 

 
 castelo, capela S. Pedro; 
m|i|mo; centro histórico; 
sé; igreja de S. Francisco; 
museu de Leiria; moinho de 
papel; CIA. 





Tarifário 



Conclusões 

• Criação de novas paragens para percursos reestruturados 
e já existentes com base nas necessidades detetadas. 

• Oferta mais abrangente em zonas como 
Casal dos Matos, Quinta da Alçada, ZICOFA, 
Vale Sepal, Urbanização de Santa Clara. 

 

• Melhoria da oferta na Estação com maior frequência e acesso direto a 
mais locais na cidade. 

 

 

• Melhoria da oferta nas escolas Afonso Lopes Vieira e José Saraiva – 
servida por maior n.º de carreiras e com maior frequência de passagem. 



• Aumento da oferta na zona Campus 2 IPL – maior pólo gerador de 
procura de TC da cidade de Leiria e que representa mais de 36% dos 
movimentos. O U.Mob servirá cerca de 26% dos 36%. 

 

• Eliminação das situações de ‘autocarro 
lotado’ com a introdução da circular 
urbana específica direcionada para o 
estudante universitário 

Conclusões 



• Horários dos percursos Mobilis 1 e 2 com 
ponto de regulação no Campus 2 IPL. 

 

• Aumento da amplitude horária na rede 
mobilis em horário noturno (até 24h) e 
sábados (Mobilis 2 tarde). 

 

Conclusões 



• Redução de percursos fora dos 
períodos de ponta, favorecendo 
o rápido acesso ao centro da 
cidade que representa mais de 
70% dos fluxos existentes na 
rede atual “urbanas” (linha 6 e 
7). 

 

• Fragmentação das linhas 
existentes no centro da cidade 
contribuindo para o rápido 
acesso ao mesmo pelas zonas 
servidas (linha 4, 5 e 6). 

 

Conclusões 



• Manutenção do reforço pelas linhas 
interurbanas em Ponte da Pedra, 
Cortes e Barosa, sem acréscimo de 
valor para o utente com passe mensal 
para a rede MOBILIS. 

Conclusões 

• Cartão intermodal, permite o carregamento 
de passes e bilhetes pré-comprados na rede 
urbana e ainda interurbana. Com um só cartão 
o utente pode viajar na rede urbana e 
interurbana. 



• Renovação da frota ao serviço dos transportes urbanos de Leiria, mais 
ecológica e mais adaptada ao serviço a realizar. 

Conclusões 

• Aposta no sistema Wi-Fi a bordo dos autocarros – 
inicialmente em modo de teste na viatura do serviço U.Mob. 

 



Conclusões 

• Novos postaletes com design único. Aumento do 
número de abrigos (plano). 

 



• Todas as paragens com informação de horários e espinhas com os 
percursos com todas as paragens assinaladas. 

Conclusões 



• Ajustamento tarifário com eliminação das 2 zonas. 

Conclusões 



Divulgação e Promoção 



Divulgação e Promoção 



Divulgação e Promoção 



http://www.mobilis.pt/
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