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Novas reduções tarifárias a partir do mês de maio, 40% de desconto nos passes dos comboios
regionais|inter-regionais e nos passes do serviço rodoviário da TRANSDEV.
No âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (Despacho n.º
1234-A/2019, de 4 de fevereiro) que visa o financiamento das Autoridades de Transporte para o
desenvolvimento de ações que promovam a redução tarifária nos sistemas de transporte público
coletivo, bem como o aumento da oferta de serviço e expansão da rede, foram definidos os
seguintes objetivos gerais para a implementação de medidas de reduções tarifárias no Médio Tejo:
-Aplicar o PART à mobilidade em geral na região, quer nas ligações internas ao Médio Tejo como
nas ligações externas, fazendo incidir a redução tarifária nas deslocações com origem e/ou destino
no Médio Tejo, incluindo os serviços urbanos, municipais, intermunicipais e inter-regionais;
-Apostar na promoção de uma maior utilização do transporte público ao nível da mobilidade
associada às deslocações pendulares, centrando os apoios à redução tarifária essencialmente nos
títulos de assinatura;
-Apoiar a redução tarifária em ambos os modos ferroviário e rodoviário, e na medida do possível
com níveis de desconto semelhantes, de forma a não causar distorções de procura;
-Tendo em conta a realidade do território e a oferta complementar de transporte público assegurada
pelo Transporte a Pedido, incluir nas medidas do PART também o apoio à redução tarifária neste
serviço.
No passado mês de abril foram implementadas as medidas de redução tarifária no serviço de
Transporte a Pedido, nos serviços de transporte urbano nas cidades de Abrantes, Entroncamento,
Tomar e Torres Novas e nos serviços inter-urbanos realizados pela Rodoviária do Tejo.
Por sua vez, entram em vigor no mês de maio:
- as medidas de redução tarifária nos serviços ferroviários da CP-Comboios de Portugal (40% de
desconto nos passes dos comboios regionais|inter-regionais para todas as deslocações a partir do
Médio Tejo)
- as medidas de redução tarifária nos serviços inter-urbanos realizados pela Rodoviária da Beira
Interior e Rodoviária da Beira Litoral (40% de desconto no Passe Social) para as deslocações que
envolvem o Médio Tejo.
Nas ligações a Lisboa pelo serviço ferroviário, é possível adquirir a combinação de passes mais
vantajosa para o passageiro, podendo acumular o Passe CP Regional|Interregional até a estação da
Azambuja com o Passe Navegante/CP/Azambuja (40,50€), e sendo permitida a utilização do passe
urbano nos comboios regionais|inter-regionais.
Para mais informações poderá ligar para o número de telefone 249 730 060, a funcionar todos os
dias úteis, das 09:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:30h, ou através do e-mail geral@cimt.pt.
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