TRANSPORTE
PÚBLICO
RODOVIÁRO
MAIS BARATO!

≤40€
VIAGENS COM ORIGEM E/OU 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 40,00 €, pode aderir em
www.cimal.pt

JÁ DISPONÍVEL!

Os utilizadores da Rodoviária do Alentejo com assinaturas de
linha em viagens com origem e/ou destino nos municípios de
Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e
Odemira, podem beneficiar de uma redução tarifária com um
preço máximo de 40,00 € em viagens realizadas dentro do
Alentejo Litoral e para as regiões da Área Metropolitana de
Lisboa, Alentejo Central e Algarve. Esta redução tarifária
aplica-se igualmente no percurso inverso.

Como usufruir:

1. 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 15 de cada mês de modo a poder usufruir da redução
tarifária a partir do próximo mês. Este registo é único e válido
até dia 31 de Dezembro de 2019.

2. 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;

3. Caso exista alguma alteração ao uso do passe,
nomeadamente, Tipologia, Origem ou Destino, deverá solicitar
essa alteração junto do operador e preencher novamente o
formulário, selecionando “Alteração”, até ao dia 15 do mês, de
modo a ter efeitos para o mês seguinte.
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral
Edifício GAT, Largo Manuel Sobral
7570-132 Grândola
269 450 110
geral@cimal.pt

