
 

 

 

PROCEDIMENTOS NOVA BILHÉTICA 

  

- Últimas vinhetas do anterior sistema foram vendidas durante o mês de abril; 

- Títulos de transporte em cadernetas e bilhetes em papel, já vendidos, mantém-se válidos; 

- A ativação de Passes TUS tem de ser efetuada por carregamento/validação até ao dia 20 de cada 

mês; 

- O carregamento pode ser efetuado a bordo do autocarro ou Centro Coordenador de Transportes 

(Transdev – piso -1); 

- Utilizadores ocasionais não necessitam de adquirir cartão eletrónico, podendo apenas adquirir o 

título avulso a bordo do autocarro; 

- Cada novo utente de Passe TUS, deverá solicitar o pedido do seu cartão até ao dia 15 de cada 

mês, nas instalações da Câmara Municipal ou na Junta de Freguesia. 

- O procedimento do pedido de Passes TUS mantém-se inalterado, será formulado na minuta 

atualizada que se junta em anexo e tem o custo de emissão do cartão de títulos de transporte = 1€. 

- Os estudantes que pretendam o Cartão TUS gratuito, deverão solicitar o Passe ou sua renovação, 

na Secretaria da Escola, na Câmara Municipal ou na Junta de Freguesia, anexando documento 

comprovativo de matrícula do ano letivo seguinte, devidamente carimbado pelo estabelecimento 



 

de ensino, juntamente com o formulário de pedido de novo/renovação de cartão. O cartão 

mantém-se válido até 30 de setembro de cada ano. A Renovação ou pedido de cartão pode ser 

efetuada em qualquer altura. 

- Em caso de furto ou perda do cartão TUS o aluno deverá efetuar o requerimento da 2ª Via do 

Cartão no Gabinete de Acolhimento ao Munícipe na Câmara Municipal, anexando documento 

comprovativo de matrícula, devidamente carimbado pelo estabelecimento de ensino, juntamente 

com o requerimento do pedido de cartão que tem o custo de um euro. 

 

Com a implementação do sistema da nova bilhética, o valor dos passes mantém-se, a saber: 

Passe mensal normal – 15€ 

Passe mensal menor de 13 anos – 10€ 

Passe mensal com Cartão Jovem (dos 12 aos 30 anos) – 10€ 

Passe social – 7,5€ 

Passe mensal com Cartão Sénior (Tipo A) – 7,5€ 

Passe mensal com Cartão Sénior (Tipo B) – 5€ 

Bilhete para 1 viagem (venda a bordo) – 0,70€  

Cartão de títulos de transporte – 1€ 

Carregamentos do título de transporte (mínimo 10 viagens) – 5,50€  

 

 


