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1. Eficácia PART

• Impacto no número de passageiros

Já se verificava tendência crescente no número de passageiros

- 1º trimestre de 2019 – crescimento de 4%

- Total 2019 - crescimento de 5%

• Impacto na receita

Verificou-se uma alteração do perfil de utilização, com um aumento dos clientes de

assinatura mensal. O PART não compensou na totalidade o aumento de passageiros

- 1º trimestre de 2019 – crescimento de 4%

- Total 2019 - crescimento de 4%

3



2. Forma como a STCP se adaptou ao estado de emergência

a) Implementação do Plano de Contingência (6 de março de 2020) e nomeação

de Task Force interna Covid

b) Adaptação da operação, algumas de forma pioneira

Desinfeção diária das viaturas

Fecho da porta da frente / dispensa de validação de título

A partir de 4 de maio, venda de títulos apenas com dinheiro certo

Cabine de proteção em toda a Frota
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2. Forma como a STCP se adaptou ao estado de emergência

d) Implementação de medidas de proteção dos trabalhadores:

Controlo de temperatura corporal à entrada das instalações

Gel desinfetante / Máscara e Viseira

e) A motoristas

cabine de proteção em toda a Frota

Percursos limpos

f) Funções administrativas

Generalização do Teletrabalho / Equipas Espelho
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Casos - COVID 19 na STCP

Dados de 18/09/2020:

• 13 casos confirmados ( 1
caso entre desde abril)

• 100% de Incidência na
categoria de motoristas

• 100% incidência em
homens

• Idades:

< 40 (3 trabalhadores)
40 a 50 - (5
trabalhadores)
51 a 60 - ( 5
trabalhadores)
>60 – (0 trabalhadores)
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3. Como foram definidos os transportes essenciais

• Imposições Legais

- Ocupação máxima de 1/3 da lotação

- Nível de oferta mínimo de 40%

Dada a complexidade de operacionalizar uma oferta diferente foi decidido optar por uma combinação de 

horários pré-existentes, sábados e domingos, consoante a procura verificada. (também simplifica a 

comunicação)
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3. Como foram definidos os transportes essenciais

• Condições Operacionais

Monitorização permanente das condições de operação:

Linhas com taxas de ocupação diversa

Oferta de Operadores Privados foi suspensa

Necessidade de ajustar oferta STCP em alguns eixos

• Nível de oferta foi sempre superior a 65%
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4. Quebra de procura e receita

• Relação entre a oferta e a procura

• Apesar da quebra de 80% da procura durante o estado de emergência, a 

oferta da STCP manteve-se sempre acima dos 65%

• A partir de 4 de maio a oferta fixa-se nos 95%
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4. Quebra de procura e receita

10



4. Quebra de procura e receita

• Quebra de 80% da procura durante o estado de emergência, com 

crescimento sustentado

• Muito próximo dos 70% relativamente aos passageiros pré-pandemia
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4. Quebra de procura e receita
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4. Quebra de procura e receita
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4. Quebra de procura e receita
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5. Medidas que devem ser tomadas para restabelecer a confiança

• Necessidade imperiosa de reforço da oferta atendendo à proximidade de 

saturação do sistema

• Medidas de desfasamentos de horários de trabalho são muito bem vindas, 

mas insuficientes

• Perceção de segurança fundamental para promover o regresso ao TP

• Campanha para dissuasão de utilização do TP em horas de ponta

(STCP está a atingir níveis de procura superiores aos registados nos restantes operadores do Grande Porto)

15



6. Serão os instrumentos flexibilizados pelo Governo para a 
atribuição de financiamento e compensações suficientes 
para responder à fase pós-pandemia?
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