
Perguntas mais Frequentes – Bilhética Sem Contacto STCP 

 

1 - Com a introdução da tecnologia de Bilhética Sem Contacto (BSC), acabaram os bilhetes T1, T2 e T3 e os passes 

que conhecia do tarifário da STCP? 

Não. O tarifário da STCP não vai acabar, nem nenhum dos seus actuais títulos de transporte. 

O que altera é o suporte dos pré-comprados e passes e respectiva forma de validação. 

 

2 - Onde se podem comprar os pré-comprados e passes de tecnologia sem contacto?  

Ambos podem ser adquiridos e carregados nos postos STCP, Lojas Andante e Postos Móveis STCP. 

Durante o período de transição — Novembro e Dezembro de 2006 —, a rede de vendas para carregamento de todos os 

títulos sem contacto será alargada à Rede Payshop e Estações CTT. 

 

3 - Em Novembro já não posso adquirir o talão de passe? 

Os talões de passe para o mês de Novembro e Dezembro estarão à venda nos locais habituais. No entanto, quem já possuir o 

novo cartão de passe sem contacto já pode carregar o passe e começar a validá-lo em vez de colar o talão. 

 

4 - Ainda tenho o passe antigo válido até aaaa/mm. Tenho de pagar alguma coisa pelo novo? 

Sim, de acordo com a seguinte tabela: 

Válido até Julho de 2007:            3 euros; 
Válido entre Agosto de 2007 e Julho de 2008:   2 euros; 
Válido entre Agosto de 2008 e Julho de 2009:     1 euro; 
Válido a partir de Agosto de 2009:                      gratuito 
Datas mencionadas inclusive. 

 

5 - Quando os autocarros aceitarem todos Andante, tenho de deixar de utilizar o tarifário STCP? 

Não. Em todos os autocarros vai poder optar pelo tarifário monomodal STCP ou intermodal Andante. 

 

6 - No novo cartão de passe STCP posso ter um passe STCP e viagens ocasionais Andante, ou uma assinatura 

Andante e pré-comprados STCP? 
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Sim, pode ter simultaneamente um tipo de assinatura/passe e um tipo de título ocasional/pré-comprados.  

 

7 – Se eu quiser mudar do tarifário monomodal STCP para o tarifário intermodal Andante, como posso fazer? 

everá dirigir-se a um posto STCP ou Loja Andante e solicitar a alteração. Esta alteração é gratuita. 

ão. Apenas o terá de validar no validador amarelo. A validação foi correcta se: aparecer uma luz verde, ouvir um som e vir 

 cartão de pré-comprado no validador, estou a pagar mais?

pós um primeiro registo de validação correcta, só lhe será descontado um novo pré-comprado após 15 minutos. Por isso é 

e o cartão apenas contiver passe, pode ver o seu conteúdo em qualquer validador ou ponto de venda. 

s contém e de que tipo após cada validação no autocarro. 

D

 

8 – Continuo a ter de mostrar ao motorista o passe sem contacto? 

N

uma mensagem com o saldo do cartão. 

 

9 - Se passar várias vezes seguidas o

A

que o pré-comprado é unipessoal, ou seja, só pode ser utilizado por uma pessoa na mesma viagem. 

 

10 - Onde posso consultar o saldo do meu cartão Andante?

S

Se o cartão tiver pré-comprados, pode saber quantas viagen

Noutros momentos, pode saber qual o saldo em qualquer ponto de venda. 
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