
 

 

Acordo Comercial Celebrado entre a CP – Comboios de Portugal, E. P. E. 
e a Ordem dos Psicólogos Portugueses para Fornecimento de 

Transportes na Rede Nacional Ferroviária 

 

Algumas cláusulas relevantes do acordo 

Cláusula 1ª 

Objecto 

A CP compromete-se a vender títulos de transporte para todos os comboios Alfa Pendular e 
Intercidades, desde que existam lugares disponíveis, a preços especiais, aos 
colaboradores/associados da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que o requisitem. 

 

Cláusula 2ª 

Preços 

O preço em viagem, em Classe Conforto, ou 1ª Classe, tem uma redução de 15% (quinze por 
cento) relativamente aos preços das tabelas em vigor na CP, na altura da aquisição do bilhete, 
sujeito a arredondamentos aos cinquenta cêntimos superiores. 

 

Cláusula 3ª 

Aquisição e comprovação da qualidade de beneficiário 

 

1 – Os bilhetes estabelecidos ao abrigo da Cláusula 2ª poderão ser adquiridos pelas seguintes 
formas: 

1.1 Nas bilheteiras das Estações com venda de bilhetes Alfa Pendular e Intercidades. Para o 
efeito, o requisitante deverá apresentar nas bilheteiras o cartão de colaborador/membro. 

1.2 Através da Internet. Para o efeito, o requisitante deverá utilizar código de utilizador 29041. 
1.3 Nas máquinas de venda automática existentes nas estações. 
2 – Cada colaborador/membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses apenas poderá 

adquirir uma viagem por comboio. 



3 – A importância correspondente ao bilhete solicitado é satisfeita, na totalidade, no acto da 
sua aquisição. 

4 – Não é permitido utilizar o Cheque Trem nem as Requisições de Transporte como forma 
de pagamento. 

5 – Este desconto não é cumulável com quaisquer outros. 
6 – Em trânsito, obriga-se o portador do título de transporte emitido ao abrigo deste Acordo 

Comercial, à apresentação do cartão de colaborador/membro e de comprovativo da sua 
identidade (Bilhete de Identidade, Carta de Condução, Passaporte ou Cartão do Cidadão). 
 

Cláusula 6ª 

Alterações e reembolso 

Os bilhetes adquiridos ao abrigo do presente Acordo podem ser objecto de revalidação ou 
reembolso, sendo aplicadas as condições gerais em vigor na CP no respeitante aos tempos 
limites e aos preços em vigor para estas operações, sem qualquer desconto. 


