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A partir da próxima segunda-feira, dia 23 de março, a oferta da STCP vai trabalhar mediante o horário de "sábado” nos dias úteis e
manter, sem qualquer alteração, os horários de domingos e feriados.
Entretanto, dado que que existem algumas linhas de autocarro que não têm, habitualmente, serviço ao sábado à tarde, e para ser
possível ir ao encontro das necessidades dos clientes, bem como garantir o melhor serviço possível, a STCP vai prolongar os
horários de algumas linhas, nos dias úteis.
Assim, as Linhas 207 (Campanhã-Mercado Foz), 302 (circular Aliados-Damião de Góis), <ahref="https: www.stcp.pt="" pt=""
viajar="" linhas="" ?linha="303&sentido=0&t=horarios"" target="_blank" title="303">303 (Circular Pç. Liberdade-Constituição) e
804 (Hosp. S.João-S.Pedro da Cova) funcionam até às 20h00, o que permite reduzir o transbordo de passageiros.
</ahref="https:>

Por sua vez, a Linha 907 (Boavista-Vila d’Este) será também reforçada entre Sto. Ovídio e Vila d’Este, em Vila Nova de Gaia,
nas horas de ponta.
Aos sábados, estas linhas não sofrem alteração.
A STCP irá continuar a acompanhar o comportamento da procura, de modo a fazer os ajustes que se verifiquem necessários, de
modo a garantir a lotação de segurança em todas as suas linhas.
A alteração na oferta da STCP permite, no entanto, garantir a disponibilidade do serviço de transporte público durante todo o
período de combate à pandemia de Coronavírus, bem como garantir o distanciamento desejado entre passageiros.
Esta ação faz parte das medidas apresentadas no Plano de Contingência para Pandemias da empresa, que foi devidamente
ajustado para o atual surto e que segue os níveis de alerta definidos pela Direção-Geral de Saúde e Governo.
Os horários de Contingência STCP estão disponíveis:
•Em tempo real: através da app Move-me AMP, leitura do QR Code nas paragens, no site STCP e do SMSBUS 68998 (custo 25
Cêntimos).
•No site da empresa – www.stcp.pt – no separador Linhas
•Linha de informações da STCP através da Linha Azul - 226 158 158
•Nas paragens (Sábado na versão Normal)
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