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Com o arranque do período escolar, a partir do dia 14 de setembro, próxima segunda-feira,
entra, novamente, em vigor no Médio Tejo a rede de serviços essenciais de transporte,
adequados às necessidades reais da comunidade escolar e da população em geral.
O objetivo da CIM do Médio Tejo e dos seus municípios é que esta rede de serviços essenciais
de transporte público escolar corresponda à oferta de transporte no período homólogo do ano
anterior, que é agora reforçada com novas circulações, mediante as normas da Direção Geral
da Saúde para com as escolas.
A implementação desta rede de transporte conta com o apoio dos municípios do Médio Tejo,
do PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária e, por sua vez, com o ProTransP –
Programa de Apoio à Desertificação e reforço da Oferta de Transporte Público, sendo
programas de financiamento, que têm por base critérios ajustados aos efeitos decorrentes da
situação epidemiológica.
Recorde-se que no passado dia 27 de abril, e de modo a dar resposta às populações que
ficaram desprotegidas ao nível de serviços de transporte desde que a pandemia – COVID-19
começou a assolar o país, foi implementada a rede de serviços essenciais de transportes no
Médio Tejo.
A oferta decorrente desta rede manteve-se até ao passado dia 1 de julho, altura em que foi
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reduzida durante o período das férias escolares. A partir da próxima segunda-feira retoma a
globalidade das circulações, tendo em conta o arranque do ano letivo, prevendo-se cerca de
650 ligações diárias por todo o Médio Tejo.
O objetivo da CIM do Médio Tejo e dos seus municípios é continuar a garantir o acesso ao
transporte público de passageiros para que nenhuma população fique desprotegida deste
serviço essencial.
Para a utilização do transporte público é obrigatória a utilização de máscaras durante a viagem,
de modo a minimizar os riscos de transmissão do vírus COVID-19.
Para mais informações, consulte a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo através
do email autoridade.transportes@cimt.pt ou a Linha de Apoio ao Cliente da Rodoviária do Tejo
(tlf: 249 78 78 78) ou Rodoviária da Beira Interior (tlf: 225 100 100).
Foto ilustrativa
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