CONDIÇÕES GERAIS DE TRANSPORTE
_____________________
________________________
_________

5.
É admitido apenas o transporte de um animal por Cliente,
tratando-se de cães. Tratando-se dos demais animais de companhia
previstos no nº 2 do presente artigo, é admitido apenas um contentor
por cliente.

13.
As restrições constantes das cláusulas anteriores não se
aplicam a cães pertencentes às Forças Armadas e Forças de
Segurança do Estado.

Artigo 6.º
(Volumes portáteis, bagagens, animais e velocípedes admitidos nos veículos)

1.
Aos clientes é permitido transportar, gratuitamente, objetos
portáteis (volumes de mão), salvo o disposto nas alíneas n) e o) do
número 2 do artigo 4.º.

2.
É permitido o transporte gratuito de animais de companhia,
(cães, gatos, pequenos roedores, aves de pequeno porte, pequenos
répteis e peixes de aquário) desde que sejam preenchidos os seguintes
requisitos:

a)
Estejam devidamente acompanhados pelo detentor e
acondicionados ou e sujeitos a meios de contenção que não lhes
permitam morder ou causar danos ou prejuízos a pessoas, outros
animais ou bens, e de maneira a não incomodar, perturbar, atemorizar
ou por qualquer forma causar incómodo aos demais passageiros;
b) Se encontrem em adequado estado de saúde e higiene,
isto é, que não apresentem sinais evidentes de doença contagiosa ou
parasitária.

3.
Para os efeitos previstos na alínea a) do número anterior,
consideram-se sujeitos a meios de contenção adequados os cães
seguros com trela curta (no máximo até 1 metro de comprimento) que
deve estar fixa a coleira ou a peitoral, tudo de material devidamente
adequado e resistente, e com açaimo funcional colocado no focinho que
iniba o animal de morder.

4.
Relativamente aos demais animais de companhia referidos no
nº 2 do presente artigo, consideram-se devidamente acondicionados
desde que sejam transportados em contentores (caixa, jaula, gaiola ou
similar) construídos em material resistente, que não permitam a fuga
dos animais, limpos, estanques, em bom estado de conservação e cujas
dimensões não afetem o conforto e a segurança dos passageiros.

6.
Em caso algum os animais de companhia ou os contentores nos
quais os mesmos são transportados podem tomar lugar nos bancos
dos veículos. Os animais ou os contentores devem ser transportados
nos locais do veículo destinados para o efeito, assinalados com a devida
sinalética.

7.
Incumbe exclusivamente aos Clientes a imediata e integral
remoção e limpeza de qualquer dejeto ou sujidade causada pelos
animais por si transportados no interior dos veículos e, bem assim, nas
estações e demais infraestruturas do Metro do Porto.

8.
É proibido o transporte de animais classificados pela legislação
aplicável como perigosos ou potencialmente perigosos. Os cães de
assistência poderão ser dispensados do uso de açaimo funcional se não
se enquadrarem no nº 4 antecedente.

9.
Podem ainda ser transportados, gratuitamente, os
denominados cães de assistência, (cães-guia) acompanhantes de
clientes invisuais, com deficiência auditiva, deficiência mental, orgânica
ou motora.

10.
O nº anterior é igualmente aplicável aos cães de assistência em
treino, desde que acompanhados pelo respetivo treinador ou pela
família de acolhimento.

11.
O cão de assistência deve transportar de modo bem visível um
distintivo emitido por estabelecimento nacional ou internacional de
treino de cães de assistência, que assumirá carácter oficial e que o
identifica como tal.

12.
Os cães de assistência poderão ser dispensados do uso de
açaimo funcional.

14.
O proprietário ou o mero detentor do animal é o único
responsável por qualquer dano ou sujidade causada pelo mesmo no
interior dos veículos e nas estações e demais infraestruturais do Metro
do Porto, e, bem assim, nos seus clientes.

15.
O transporte de animais velocípedes é autorizado de SegundaFeira a Sábado nos horários compreendidos entre as 10:00 horas e as
17:00 horas e entre as 19:00 e as 24:00 horas, bem como nos Domingos
e feriados a qualquer hora.

16.
O acesso dos velocípedes ao veículo apenas é permitido pela
porta traseira e só serão admitidos quatro velocípedes por veículo, com
a condição de não prejudicar o conforto dos restantes Clientes.

17.
Os clientes poderão obter informações adicionais relativamente
ao transporte de volumes portáteis, bagagens, animais e velocípedes
junto da linha Olá Metro (808 20 50 60) ou em www.metrodoporto.pt.

