
Siga as orientações do motorista.
Trata-se de um projeto de mobilidade sustentável urbana, que poderá sofrer alterações/ melhorias 

ao longo do tempo. Contamos com a sua colaboração e propostas!



Centro de Saúde/ Junta de Freguesia

O QUE É O MOBEÁGUEDA
TRANSPORTE A PEDIDO DE ÁGUEDA

O Transporte a Pedido de Águeda (MobeÁgueda), é um projeto promovido pelo 
Município de Águeda, no âmbito do Projeto Laboratório Vivo para a 
Descarbonização – Águeda Sm@rt City Lab. O objetivo deste transporte 
sustentável (100% elétrico, com zero emissões), é testar uma solução de 
mobilidade que facilite as deslocações na cidade:

- evitando o uso do veículo próprio e, consequentemente, contribuindo para a 
redução de emissões de CO2 e outros GEE (gases com efeito de estufa), do ruído 
e dos problemas de estacionamento;

- oferecendo uma solução de mobilidade dentro da cidade, de forma a facilitar a 
deslocação entre as cotas baixa e alta da cidade.

?

A viatura elétrica, devidamente identificada, circula na cidade, num trajeto 
circular e horário definido, com partida e chegada do Mercado Municipal 
(junto aos Bombeiros Voluntários).   
- A paragem da viatura é feita a pedido;
- A entrada é pedida com braço no ar, ao longo de todo o trajeto.
- Também poderá solicitar a viatura, a pedido, através dos seguintes 
contactos:
910 006 110 | 960 006 110 

O serviço é gratuito durante o ano de 2023.

COMO FUNCIONA

QUAL O VALOR

HORÁRIOS

CIRCUITO PRINCIPAL
Mercado Municipal/ Bombeiros Voluntários Biblioteca Municipal Correios

ESTGA ES Marques Castilho Cruz Vermelha/ Gato Preto Centro de Saúde

ES Adolfo Portela Escola Fernando Caldeira

Mercado Municipal/ Bombeiros VoluntáriosLargo 1º de Maio

Centro de Artes Estação CP

Hospital Posto de Turismo/ Baixa da CidadeUSF Águeda - Alta Vila

CIRCUITO A PEDIDO

ES Adolfo Portela IEFP Z.I. e regressa

e regressa
Z. SardãoAlém da Ponte

Estádio Borralha
Posto de Turismo/ Baixa de Águeda

segunda a sexta-feira: das 9h30 às 13h00 e das 15h00 às 17h30
sábado: 9h00 até às 12h30.

(a partir das 10h30 parte do Mercado Municipal/ Bombeiros Voluntários de Águeda apenas com passageiros).

NORTE

SUL

e regressa
Póvoa da MartaAlém da Ponte

Alto de Recardães
Posto de Turismo/ Baixa de Águeda

ALTERNATIVA

CMA_V5

Não circula aos domingos e feriados.


