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Porto
STCP reforça oferta de autocarros para 95% a partir de hoje
A STCP implementou a partir de hoje novas alterações na sua operação regular de serviço
público de transporte rodoviário de passageiros. Com o término do estado de emergência, e
o consequente retorno progressivo à normalidade, está previsto um aumento gradual na
procura dos transportes públicos pela população. Neste sentido, a STCP “irá reforçar
significativamente a oferta no modo autocarro, passando a vigorar, até agosto, o
denominado horário Férias Escolares, que traduz uma oferta superior a 95% das viagens
normais aos dias úteis, e retoma a oferta total dos horários de sábados, domingos e
feriados”.
Das 70 linhas da STCP em modo autocarro, 33 voltam já ao horário normal e apenas 37
adotam o horário de Férias Escolares, detalha a empresa em comunicado. Com a adoção
desta medida, “a empresa acredita ser possível respeitar as orientações no que respeita à
lotação máxima de segurança em cada viagem, bem como assegurar uma menor
probabilidade de exposição à COVID-19 por parte de passageiros e motoristas”.
A Sociedade de Transportes Colectivos do Porto esclarece ainda que, em relação às
situações de venda de bilhetes a bordo, e à validação dos títulos, de acordo com as
indicações da AMP, ambas serão retomadas a partir de dia 4 de maio. Isto significa que o
acesso às viaturas voltará a ser realizado pela porta da frente.
No que respeita às medidas de segurança, higienização e desinfeção das viaturas, a STCP
indica que a utilização de máscaras deverá ser respeitada por todos os passageiros no
acesso aos autocarros. Segundo a empresa, foi acordado com as autarquias de Gaia,
Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto e Valongo uma operação de cooperação na
manutenção de Ordem Pública, através das Polícias Municipais, com o intuito de se evitar a
sobrelotação dos autocarros ou o não cumprimento, por parte dos passageiros, das regras
que agora regressam.
Com o aumento esperado de procura e com o retomar do acesso às viaturas pela porta da
frente, todos os motoristas passarão a dispor de viseira, máscara e gel desinfetante, com o
propósito de reduzir a exposição destes profissionais e clientes da empresa a possíveis
situações de contágio.
Em preparação está ainda a instalação de cabines no posto de condução para maior
proteção no contacto entre motoristas e passageiros, processo que estará concluído no

decorrer do mês de maio e que envolve a totalidade da frota da STCP (mais de 400
viaturas).
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