TRANSPORTE
PÚBLICO
RODOVIÁRO
MAIS BARATO!

≤40€
VIAGENS COM ORIGEM E DESTINO NOS
MUNICÍPIOS DE:

ALCÁCER DO SAL, GRÂNDOLA,
SANTIAGO DO CACÉM,
SINES E ODEMIRA
SE O VALOR DO SEU PASSE MENSAL RODOVIÁRIA DO
ALENTEJO É SUPERIOR A 40€, PODE ADERIR EM
WWW.CIMAL.PT

JÁ DISPONÍVEL!

Os Municípios do Alentejo Litoral, ao abrigo do PART Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes
Públicos, decidiram a redução no preço dos passes, para os
utilizadores da Rodoviária do Alentejo em viagens com
origem e destino nestes Municípios, com um preço máximo
de 40,00 €.

Como usufruir:

1. Caso não possua ainda o seu cartão de passe, dirija-se ao
Balcão da Rodoviária do Alentejo mais perto de si e solicite o
respetivo cartão de passe, que será emitido no prazo máximo
de 3 dias úteis;

2. Se já é utilizador e dispõe de cartão para carregamento do
passe efetue o registo de acordo com o formulário
disponibilizado em www.cimal.pt, ou lendo o código QR com o
seu dispositivo, ou poderá ainda realizar o registo nas
instalações da CIMAL. Este registo deverá ser realizado até ao
dia 24 de Julho para poder comprar o passe ao novo preço no
mês de Agosto. Este registo é único e válido até dia 31 de
Dezembro de 2019. Caso se registe nos meses seguintes,
deverá fazê-lo até ao dia 15 do mês anterior;

3. Poderá assim adquirir o título de transporte ao novo
preço, na data e no seu local habitual de compra. Caso exista
discrepância entre o passe que pretende adquirir e o
preenchimento do formulário que efetuou, não poderá usufruir
do desconto e deverá esclarecer a situação junto da CIMAL;

4. Caso exista alguma alteração ao uso do passe,
nomeadamente, Tipologia, Origem ou Destino, deverá
preencher novamente o formulário, selecionando “Atualização”,
até ao dia 15 do mês, de modo a ter efeitos para o mês
seguinte.
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