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Fazer viagens indispensáveis sem um automóvel

6. Informação sobre os horários dos autocarros

Pode encontrar mais informações respeitantes aos horários dos autocarros nos 
locais a seguir indicados:

• www.traveline.info 08712 002 233
• www.fenland.gov.uk/transport 01354 65 4321
• www.cambridgeshire.gov.uk

7. Estudos de caso nesta série

EC 1 –  Combinar transportes para visitas de cuidados sociais e hospitalares.
EC 2 –  Deslocações para fazer compras para pessoas com dificuldades de 

movimento e problemas de visão e audição.
EC 3 –  Deslocações sociais, de compras e hospitalares para pessoas com 

dificuldades de movimentos e que necessitam de assistência.
EC 4 –  Visitas hospitalares para uma pessoa que se desloca numa cadeira de 

rodas e que necessita de se deslocar com oxigénio.
EC 5 –  Deslocação de Jovem para o Sistema Educativo Após os 16 Anos.
EC 6 – Comparecer a consultas hospitalares no Hinchingbrooke Hospital
EC 7 – Deslocação para o trabalho de March para Wisbech.
EC 8 – Railcard Família (Family Railcard).
EC 9 –  De Whittlesey para o Peterborough City Hospital utilizando a paragem de 

autocarros de Rivergate. 

Todos os estudos de caso podem ser recolhidos a partir da sua loja Fenland 
@ your service, biblioteca ou centro de saúde local. Em alternativa, podem ser 
descarregados no site: www.fenland.gov.uk/transport.
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Este folheto faz parte de uma série de estudos de caso que têm como 
objetivo fornecer informações acerca de uma série de situações 
relacionadas com transporte.

Este estudo de caso concentra-se numa viagem de autocarro de Whittlesey até ao 
Peterborough City Hospital utilizando a paragem de autocarros situada no Centro 
Comercial de Rivergate (Rivergate Shopping Centre). Este estudo de caso também 
pode ser utilizado para deslocações para o trabalho em Peterborough.

1. Apresentação da Sra. J

A Sra. J é uma mulher que reside em Whittlesey e que necessita de viajar 
regularmente até ao Peterborough City Hospital para tratamentos médicos. A Sra. 
J preocupa-se em tentar procurar onde se deve dirigir para apanhar o autocarro de 
ligação na movimentada estação de autocarros de Queensgate. Foi-lhe transmitido 
por uma pessoa amiga que podia descer na paragem de autocarros antes da 
estação de autocarros situada no Centro Comercial de Rivergate e a partir dali 
apanhar um autocarro que a levará até ao hospital. A Sra. J pode conduzir, mas 
prefere utilizar transportes públicos, pois por vezes é complicado estacionar perto 
do hospital.  

2. Compreender as necessidades da Sra. J

As necessidades e os desafios específicos de transporte da Sra. J são:

• Poder comparecer a consultas de manhã cedo.
•  Trocar de autocarros sem ter de se dirigir a uma paragem de autocarros 

diferente.
•  Não permanecer em zonas muito populosas, o que considera confuso.

3. Opções disponíveis do serviço de autocarros

Viajando a partir de Whittlesey, a paragem de autocarros situada no Centro 
Comercial de Rivergate (em frente ao T K Max) em Bourges Boulevard é também a 
paragem de autocarros onde pode apanhar um autocarro que vai diretamente para 
o Peterborough City Hospital. Isto anula a necessidade de ter de se dirigir a uma 
estação de autocarros movimentada para apanhar um serviço de autocarros de 
ligação.

4.  Serviços de autocarros a partir de Whittlesey (Queen Street) para 
o Centro Comercial de Rivergate, em Whittlesey

Existem 3 serviços de autocarros regulares com destino a Peterborough.

Service 31  funciona de segunda a sábado a intervalos regulares durante 
todo o dia. Sem serviço aos domingos e feriados.

Service 33  funciona de meia em meia hora ou de hora a hora durante todo 
o dia. Existe também um serviço aos domingos que funciona 
aproximadamente de hora a hora.

Service 701  funciona de segunda a sábado aproximadamente de hora 
a hora. Sem serviço aos domingos e feriados. 

5.  Serviços de autocarros a partir do Centro Comercial de Rivergate 
até ao Peterborough City Hospital

A partir da paragem situada no Centro Comercial de Rivergate a Sra. J poderá 
utilizar: 

Citi 3  que funciona de 10 em 10 minutos de segunda a sábado e de 30 em 
30 minutos aos domingos; ou

Citi 4  que funciona de 20 em 20 minutos de segunda a sábado e de hora 
a hora aos domingos.

        Paragem de autocarros  
de Rivergate para deslocação até  
ao Peterborough City Hospital

Assim que a Sra. J terminar a sua consulta no hospital, pode apanhar o serviço de 
autocarros Citi 3 ou Citi 4 localizado na parte exterior da entrada do hospital.
 

        Paragem de autocarros fora do 
Peterborough City Hospital

Este serviço deixará a Sra. J no Centro Comercial de Rivergate, onde poderá 
apanhar um autocarro de regresso a Whittlesey.

 

        Paragem de autocarros  
de Rivergate para deslocação  
de regresso a Whittlesey.


