
Como viajar de
transportes em
Lisboa

A cidade de Lisboa é servida por um conjunto de transportes públicos modernos que asse-
guram uma boa mobilidade dentro do centro da cidade, assim como nas áreas suburbanas. 
Destes destacam-se o Metro com 4 linhas (Verde, Azul, Amarela e Vermelha) que ligam a 
frente ribeirinha à zona Norte da cidade e aos subúrbios da Amadora e Odivelas.
Nas suas estações podem ser vistos vários projetos artísticos, como painéis de azulejos de 
artistas contemporâneos. Estão equipadas com vigilância em vídeo, postos de informações 
e máquinas de venda de títulos de transporte e operam entre as 6h30m e a 1h00.

Outra forma de se deslocar na cidade é de elétrico, de autocarro e nos ascensores. 
A Carris é a empresa responsável pelos mesmos. Para além das carreiras que asseguram 
a mobilidade entre toda a zona histórica e o centro da cidade, tem serviços especiais para 
turistas e visitantes com deficiências motoras, saindo sempre mais barato adquirir os títulos 
de transporte antes da respetiva viagem. Para uma melhor mobilidade, a Carris e o Metro 
criaram títulos de transporte que permitem circular em ambos.

Se vai viajar em Lisboa, saiba qual o bilhete certo para si.

Bilhete a bordo na Carris:
 • Bilhete de bordo de autocarro: 1,80 EUR (é válido para 1 viagem)
 • Bilhete de bordo de elétricos: 2,85 EUR (é válido para 1 viagem)
 • Bilhete de bordo de ascensores: 3,60 EUR (é válido para 2 viagens)

Bilhetes Carris/Metro:
 • Bilhete de viagem: 1,40 EUR€ (+ 0,50 EUR do cartão viva viagem), é válido 
  para viajar durante uma hora em toda a rede do Metro e Carris, após a primeira 
  validação.

Outros bilhetes de viagem:
 • Bilhete diário Carris/Metro: 6 EUR€(válido para viajar em toda a rede do Metro e 
  da Carris durante 24h).
 • Bilhete zapping: é um bilhete que permite viajar em diferentes tipos de transportes, 
  como o metropolitano, autocarros, eléctricos, barcos e comboios. É um bilhete 
  carregável, com um mínimo de 3 EUR e um máximo de 40 EUR e assim que fizer  
  uma viagem num deste transportes o valor da viagem será descontado no saldo do 
  seu cartão.

Nota importante:
 • Todos os bilhetes são para uso individual e intransmissíveis.
 • A validação do título de transporte é obrigatória, caso contrário está sujeito a 
  uma coima.


