Viagens gratuitas no dia do aniversário

TREVO transportou mais 1 milhão de passageiros no
primeiro ano de actividade
• Mais de 1 milhão de Kms percorridos
• Aumento em 25% no número de passes mensais
• 13 Milhões de passageiros é a meta para dez anos de actividade

Junho de 2011 – No próximo dia 1 de Julho a Trevo, empresa de Transportes
Rodoviários de Évora, celebra o seu primeiro aniversário com mais de 1 milhão de
passageiros transportados, superando as expectativas inicialmente definidas.
Para assinalar o primeiro aniversário, e de forma a envolver toda a comunidade, a
empresa vai oferecer à população de Évora, viagens gratuitas durante todo o dia. A
iniciativa representa um esforço da empresa para que todos possam experimentar a
qualidade do serviço e usufruir da segurança e conforto dos veículos.
De acordo com Pedro Deus, administrador da Trevo, “O balanço é extremamente
positivo e os números superaram as nossas expectativas. O aumento do número de
passageiros é um incentivo para continuar a inovar e a optimizar o serviço em Évora. O
nosso objectivo para os próximos anos é continuar crescer e poder contribuir cada vez
mais para a melhoria da qualidade de vida da população quer do ponto de vista da
mobilidade quer do ponto de vista ambiental.”
Durante o primeiro ano de actividade, os novos autocarros da Trevo percorreram mais
de 1 milhão de kms na cidade de Évora. De destacar que a nova frota é dotada da mais
alta e inovadora tecnologia, com motores que respeitam a norma Euro 5 que cumpre a

redução de emissão de gases poluentes bem como a diminuição do consumo de
combustível.
Durante este período verificou-se, um aumento de 25% no número de passes mensais,
o que representa uma maior fidelização e confiança por partes dos clientes.
Recorde-se que a Trevo representa um investimento superior a três milhões de euros
em autocarros, bilhética e equipamentos de apoio aos utentes, tendo sido responsável
pela criação de 42 postos de trabalho directos.
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