Mapa de coroas

Rede Espaços Cliente
Carris
Arco do Cego – Av. Duque D´Ávila, 12
Santo Amaro - R. 1º de Maio, 93
Dias úteis - 09h00/17h00

A tua mobilidade
na universidade
começa com o

sub23

Metro
Campo Grande|Marquês de Pombal
Estações de metro
Dias úteis - 08h30/19h30

Desconto de 25%
sobre o preço
dos passes mensais
para todos os estudantes
universitários
até aos 23 anos.

ML/DCL agosto.2017 ICL/DIV34/2017/0

Tarifas

Apoio ao cliente:
Centro de Atendimento (Carris e Metro)
Estrada da Pontinha
1600-582 Lisboa
Tel: 213500115
Dias úteis - 8h30/ 19h00
atendimento@carris.pt
atendimento@metrolisboa.pt

O que é o sub 23?
É um benefício para os estudantes do ensino superior com idade
até 23 anos (inclusive) que consiste na atribuição de um desconto
na aquisição dos passes (cartão sub23@superior.tp).

Quanto custa?
normal - 3,50€
urgente - 6€

Sub23 Normal – 25%

Sub23 Social+ – 25%

Sub23 Ação Social – 60%

Quem tem direito?

Todos os estudantes universitários que não
usufruam benefícios de ação social.

Estudantes inseridos em famílias beneficiárias
do passe Social+ que não beneficiem
de Ação Social Direta no Ensino Superior.

Estudantes beneficiários de Ação Social Direta
no Ensino Superior.

O que é necessário?

Cartão Lisboa VIVA com perfil sub23*.
Documento de identificação.
Comprovativo de matrícula
(Declaração Passe Sub23 válida para
o ano letivo corrente, emitida pelo
estabelecimento de ensino
em modelo aprovado

•
•
•
•

Cartão Lisboa VIVA com perfil sub23*.
Documento de identificação.
Cartão com NIF do aluno e do agregado familiar.
Declaração Passe Sub23, emitida pelo estabelecimento
de ensino, que ateste que não estão abrangidos pelo regime
de Ação Social Direta no Ensino Superior.
• Requerimento para acesso ao Social+ (Sub23)
• Modelo 3 do IRS e respetiva nota de liquidação relativa ao ano
anterior pertencenteao agregado familiar (original e fotocópia).
Se o agregado familiar estiver dispensado de entrega de IRS
terá de ser entregue declaração de rendimentos emitida pelas
Finanças e declaração de composição do agregado familiar
emitida pela Segurança Social. Estas declarações terão de ter
sido emitidas nos 15 dias anteriores ao pedido.

• Cartão Lisboa VIVA com perfil sub23*;
• Documento de identificação;
• Declaração Passe Sub23, emitida pelo estabelecimento de ensino,
que ateste que estão abrangidos pelo regime de Ação Social
Direta no Ensino Superior.

Onde requisitar?

Carris:
Postos de venda: Arco do Cego
e Santo Amaro;
Quiosques mob: Cais do Sodré,
Campo Pequeno, Colégio Militar e Lumiar

Espaços Cliente| Carris:
Arco do Cego e Santo Amaro

Carris:
Postos de venda: Arco do Cego e Santo Amaro;
Quiosques mob: Cais do Sodré, Campo Pequeno,
Colégio Militar e Lumiar

Espaços Cliente| Metro:
Campo Grande e Marquês de Pombal

Metro:
Postos de venda: Colégio Militar/Luz;
Jardim Zoológico; Marquês de Pombal;
Campo Grande; Baixa Chiado;
Cais do Sodré; Oriente e Aeroporto

Renovação
Para voltar a ter direito às reduções
proporcionadas pelo passe sub23 é necessário
renovar o perfil do cartão no início de cada
ano letivo. (apresentar os documentos
comprovativos das condições exigidas para
cada tipo de desconto)

Metro:
Postos de venda: Colégio Militar/Luz; Jardim Zoológico;
Marquês de Pombal; Campo Grande; Baixa Chiado;
Cais do Sodré; Oriente e Aeroporto

O benefício do Sub23 é aplicável a todos os passes da região de Lisboa. Para te deslocares na cidade de Lisboa (coroa L)
utilizando o metro, os autocarros ou os elétricos aconselhamos-te a adquirires o passe Navegante urbano ou o Navegante rede.
Títulos abrangidos*

Navegante urbano
Navegante rede

Quanto custa o Sub23
normal
Social+
25%
25%

Ação Social
60%

Validade

Onde comprar?

27,15€
32,00€

14,50€
17,05€

Válidos por 30 dias seguidos a partir
da primeira validação.

Bilheteiras e Máquinas de venda automática
das redes de venda do Metro ou da Carris.

27,15€
32,00€

*esta informação não dispensa a consulta das regras individuais de cada operador. Consulta o tarifário e outras opções de títulos em www.carris.pt ou www.metrolisboa.pt.

