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A STCP – Sociedade de Transportes Colectivos do Porto vai implementar uma alteração na operação regular de serviço público, co

Efetivamente nesta fase de mitigação e de disseminação não controlada na comunidade, impõem-se ações de prevenção que perm
trabalhar, os restantes, em casa, em distanciamento social.

Assim, a STCP vai pôr em prática novas medidas adicionais de prevenção que passam pela intensificação de ações de higienizaçã
Para isso, cada motorista irá utilizar sempre uma viatura, devidamente limpa e desinfetada, com ponto de partida de uma das estaç
momento de desinfeção antes de serem atribuídos a um outro motorista e a novas viagens.
Este conjunto de medidas, a ser acionado pela STCP a partir da próxima semana, vai permitir assegurar o serviço de transporte pú

É neste contexto que, a partir de 6 de abril, passa a vigorar o denominado "Horário de Contingência”, em toda a rede, uma medida
operadora.

Tendo em consideração estas novas exigências do serviço bem como as necessidades dos clientes, a empresa redesenhou a uma
existentes, bem como nas observações dos níveis de procura que têm vindo a ser realizadas.

O novo "Horário de Contingência” continua a garantir a mobilidade nos seis concelhos nos quais a STCP opera, com ajustes difere
35%.
Isto significa que a STCP está a oferecer, em média, 65% das viagens de um dia útil normal. Com estes níveis de oferta, que são
traduz-se num ajuste de algumas linhas, bem como assegurar o máximo cumprimento de horários nas mesmas:

• redução da oferta em 24 linhas, para o horário "domingo” aos dias úteis, face à redução drástica da procura (ZR, 201, 202, 204, 2
• Linhas da Rede da Madrugada (11 linhas) e Linha ZF mantêm o horário habitual dos dias úteis.
• Linhas ZM, 207, 302, 303, 603, 804 e 907 assumem um horário especial para esta altura;
• Manutenção da atual oferta nas restantes linhas (que praticam horários de sábado nos dias úteis).

Onde consultar os horários?
• Dadas as múltiplas variações, e para simplificar o processo de pesquisa, é importante que a consulta do horário de cada linha sej
linhaazul@stcp.pt.
• Tal como no site, os horários também podem ser consultados em tempo real, na app move-me amp ou através do serviço SMSBU
• No entanto, nas paragens estão disponíveis os horários de "Sábado” e "Domingo”, bem como o da Linha ZF ("Dias Úteis”).
• Os horários especiais (ZM, 207, 302, 303, 603, 804 e 907) estão apenas disponíveis, em tempo real, no site da STCP ou via cons

A STCP recomenda que as viagens de autocarro aconteçam somente por necessidade extrema, fazendo um apelo ao bom senso d
responsável, protegendo-se a si e aos outros.
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Nova alteração de horários.
MariaGama | 03 Abr 2020 - 22:52
Exmos. Senhores

Isso que acabaram de fazer, não se faz... Pediram para quem continuasse a utilizar os vossos serviços para "carregar" os titulos
mensais, coisa que eu fiz com toda a boa vontade e agora que já têm aí o nosso dinheiro reduzem mais uma vez os horários? Isso
faz com que as pessoas deixem de acreditar na vossa empresa! Atitude lamentável! Se eu soubesse, não teria pago um cêntimo pe
passe! Vergonhoso! Agora, com os horários de domingo na linha que utilizo, vou andar a pé!
Para aceder à sua conta pessoal insira os seus dados. Caso ainda não seja um utilizador registado, registe-se aqui e personalize
informação das suas linhas.
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