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4.  Opções de transporte para responder às necessidades 

de cada familiar

A melhor opção para os quatro familiares é o Serviço de Autocarros X1 Excel. 
Este serviço proporciona opções de transporte desde manhã muito cedo até 
muito tarde pela noite dentro, o que confere flexibilidade para as exigências 
de cada rapariga, permitindo que o Sr. X chegue a Londres dentro do horário 
de trabalho normal sempre que necessário. Este serviço evita horas gastas a 
conduzir diretamente para Londres e é mais económico do que as despesas de 
combustível e estacionamento na Estação Ferroviária de Peterborough. A Sra. X 
também pode utilizar o mesmo serviço para fazer viagens curtas até ao seu local 
de trabalho.

5. Como pode o cliente ter acesso ou reservar este transporte?

•  Os horários do serviço X1 estão disponíveis em www.firstgroup.com ou em 
www.cambridgeshire.gov.uk.

•  Os bilhetes de viagens individuais ou semanais podem ser adquiridos 
diretamente junto do motorista do autocarro.

•  Os passes mensais ou anuais estão disponíveis contactando a FirstGroup para 
o número de telefone 03456 020 121 ou em www.firstgroup.com e podem 
ser pagos com um cartão de crédito ou débito utilizando o aplicativo M Tickets 
através do seu telemóvel.

6. Outras opções de transporte

Para obter dados respeitantes a outras opções de transporte que estejam 
disponíveis em Fenland, pode ter acesso a uma cópia do Diretório de 
Transportes de Fenland (“Fenland Transport Directory”) no sítio da Internet  
www.fenland.gov.uk/transport. ou em qualquer uma das nossas lojas  
Fenland @ your service.



3. Opções de transporte atuais e sua adequação

Os problemas específicos para a família X relativamente a cada opção de 
transporte são:
Opções Comentários

Autocarro X1 •  Este serviço funciona de 30 em 30 minutos entre 
Norwich e Peterborough através de Wisbech 
e Kings Lynn. O serviço tem início desde manhã 
muito cedo até muito tarde pela noite dentro.

•  As duas raparigas podiam comprar um passe 
semanal, mensal ou anual, que lhes permitiria 
viagens ilimitadas no autocarro X1.

•  Como as raparigas têm idade inferior 
a 19 anos, beneficiam do preço mais 
económico para Jovens.

•  A ligação do X1 à estação ferroviária de 
Peterborough permitiria que o Sr. X se 
deslocasse até Londres às 9 horas.

•  O X1 para perto do local de trabalho da Sra. X. 
Outros serviços de 
autocarros

•  O serviço 46 desloca-se de Wisbech para 
Kings Lynn aproximadamente de hora a hora, 
mas o último serviço de regresso é ao início 
da noite. 

•  Estão disponíveis bilhetes com descontos 
para idades compreendidas entre os 16 e os 
19 anos.

•  O serviço 390 desloca-se entre Wisbech 
e Peterborough, mas só funciona às  
quartas-feiras.

Táxi •  O custo da utilização deste método pode ser 
dispendioso comparativamente com as outras 
opções. 

•  A viagem curta para a Sra. X pode tornar esta 
opção viável.

Reserve Uma Viagem  
(“Dial A Ride”)

•  Só se desloca uma vez por semana com 
destino a Peterborough ou Kings Lynn

•  A família não cumpre os critérios de adesão.
Regime de Viaturas 
Comunitárias (“Community 
Car Scheme”)/Reserve uma 
Viatura (“Dial A Car”)

•  Não é um serviço suburbano que tenha 
como objetivo transportar as pessoas para 
o trabalho. 

•  Concebido para acesso a serviços de saúde 
ou locais sempre que não exista um serviço 
de autocarros adequado.

•  A família não cumpre os critérios de adesão.
Comboio •  Não existe qualquer serviço ferroviário 

em Wisbech.

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 nos requisitos de transporte de uma família que 
reside em Wisbech e que tem diversas necessidades de transporte individuais.

1. Apresentação da Família X

O Sr. e a Sra. X trabalham e têm duas filhas adolescentes. 
O Sr. X trabalha em casa, mas necessita de viajar para Londres duas vezes 
por semana.
A Sra. X trabalha em Wisbech.
A rapariga A precisa de se deslocar para Peterborough 4 vezes por semana 
em horários diferentes do seu curso universitário e a rapariga B trabalha das 
9 às 17 horas no centro da cidade de Kings Lynn, mas tem encontros sociais 
frequentes com os seus colegas após o trabalho.

2. Compreender as necessidades dos diferentes familiares

• Cada familiar necessita de se deslocar para uma direção diferente.
•  A família tem uma viatura e nenhuma das filhas tem carta de condução.
•  O Sr. e a Sra. X trabalham, pelo que não podem levar as duas filhas para 

o trabalho e para a universidade.
•  A família tem necessidades de se deslocar durante o dia e também durante 

a noite para regressar a casa do trabalho e dos encontros sociais.


