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Fazer viagens indispensáveis sem um automóvel

5. Outras opções de transporte 
 

Para obter dados respeitantes a outras opções de transporte que estejam 
disponíveis em Fenland, pode recolher uma cópia do Diretório de Transportes de 
Fenland (Fenland Transport Directory) em www.fenland.gov.uk/transport ou em 
qualquer uma das nossas lojas Fenland @ your service.

6. 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 nas necessidades de transporte de uma pessoa 
que procura começar a trabalhar numa cidade vizinha.

1. Apresentação do Sr. G

Atualmente o Sr. G está desempregado e reside em March. Foi-lhe oferecido 
um emprego em Wisbech, mas não sabe como se deslocar até lá, pois não tem 
acesso a um automóvel.

Necessita de se deslocar até Wisbech para começar a trabalhar às 08:30 horas 
e regressar a March no fim do horário de trabalho, às 17:30 horas.

 2. Compreender as necessidades do Sr. G

As necessidades e os desafios de transporte específicos do Sr. G são:

• Poder deslocar-se até Wisbech para começar a trabalhar às 08:30 horas.
• Poder regressar a casa assim que terminar o trabalho às 17:30 horas.

 3. Opções disponíveis do serviço de autocarros

De March para Wisbech
O Norfolk Green Service 56 sai da March Broad Street às 07:20 horas e chega 
à estação de autocarros de Wisbech Horsefair às 07:52 horas. Este horário 
confere ao Sr. G o tempo adequado para chegar ao seu local de trabalho.

Além disso, o Serviço 56 serve as aldeias de Benwick, Doddington e Manea 
aproximadamente de duas em duas horas, e as aldeias de Wimblington, 
Coldham, Friday Bridge e Elm aproximadamente de hora a hora durante 
todo o dia.

De Wisbech para March
A deslocação de regresso pode ser efetuada, apanhando o Norfolk Green 
Service 46 da estação de autocarros de Wisbech Horsefair às 18:00 horas, que 
chega a March às 18:24 horas.

O serviço 46 também serve as aldeias de Westry, Ring’s End, Guyhirn 
e Wisbech St Mary aproximadamente de hora a hora durante todo o dia.

Se o Sr. G tiver um passe de autocarro concessionário, então a sua viagem de 
regresso será gratuita. Os passes de autocarro concessionários não podem ser 
utilizados antes das 09:30 horas, sendo que por conseguinte, o Sr. G teria de 
pagar pela viagem de ida.

Pode consultar o calendário completo para esta viagem no site www.norfolkgreen.
co.uk, ou pode recolher uma cópia no autocarro ou em qualquer loja Fenland @ 
your service.

4. Opções de bilhetes

A partir de March, Broad Street até Wisbech Horsefair

Tipo de bilhete Koszt Opis
Adulto simples
(Adult Single)

2,50 GBP Apenas válido para uma única viagem

16-19 Simples
(16-19 Single)

2,00 GBP

Adulto Volta
(Adult Return)

4,30 GBP Válido para uma viagem de volta no dia 
da emissão

16 – 19 Volta
(16-19 Return)

3,50 GBP

Adulto semanal
(Adult Weekly)

19,00 GBP Válido para viagens ilimitadas entre 
dois pontos específicos durante sete 
dias a partir do dia da compra16-19 Semanal

(16-19 Weekly)
16,00 GBP

Passe de autocarro 
concessionário
(Concessionary 
bus pass)

Grátis após as 
09:30 horas

Emitido pelo Cambridgeshire County 
Council para pessoas mais idosas, 
associado à idade de reforma de 
mulheres e para algumas pessoas 
que possuem determinado tipo 
de deficiências. Para obter mais 
informações, visite o site www.
cambridgeshire.gov.uk/transport.
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