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Desde 4 de maio
CP repôs 100% da oferta regular dos comboios urbanos,
regionais e interregionais
A CP anunciou que ontem, 4 de maio, repôs a oferta regular nos comboios urbanos de
Lisboa, do Porto e de Coimbra, comboios regionais e interregionais. Em nota enviada à
Comunicação Social, a administração da empresa pública refere que “a retoma progressiva
da circulação dos comboios obedece a um conjunto de condições essenciais de segurança,
higiene e proteção que temos vindo a implementar desde o início desta pandemia, e que
manteremos através do reforço da limpeza e desinfeção dos comboios, nomeadamente nas
áreas mais utilizadas: bancos, varões, casas de banho, filtros do ar condicionado,
equipamentos portáteis de venda, janelas, portas, botões de abertura e fecho de portas e
locais de colocação da bagagem.”
Ainda sem a oferta habitual, continuam os serviços Alfa Pendular e Intercidades. A CP
informa que irá continuar com os horários que entraram em vigor a 14 de abril, com
ocupação restrita dos comboios, e espera “uma reposição gradual da totalidade da oferta à
medida que a contenção da pandemia for estabilizada. Também alguns dos nossos serviços
complementares estão temporariamente suspensos ou reduzidos, como é o caso da
distribuição de revistas e auriculares, ou do serviço de cafetaria, a repor progressivamente
em função das medidas de desconfinamento que vierem a ser decretadas pelo Governo”,
dia a operadora ferroviária.
A CP revela ainda que adotou práticas de bio-segurança em todos os seus serviços e
nomeadamente na proteção dos seus colaboradores. Por exemplo, antes de cada viagem, a
CP confirma se toda a tripulação está saudável e tem vindo a fornecer viseiras, máscaras e
luvas a todos os colaboradores que se encontrem em contacto direto com o público.
A empresa diz ainda que “todos os dias continuam a sair das nossas oficinas carruagens e
locomotivas reabilitadas que irão melhorar as condições de viagem dos nossos Clientes.
Também durante este período, disponibilizámos a venda dos serviços Regional,
Interregional e Urbanos de Coimbra na Bilheteira Online e na App CP facilitando a compra
dos nossos serviços a uma parte importante da população que servimos”.
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