
CENTRO DE VACINAÇÃO MORADA

PICADEIRO DO REAL COLÉGIO RUA DA ESCOLA POLITÉCNICA, 56

PAVILHÃO MANUEL CASTEL - BRANCO RUA NATÁLIA CORREIA, 10

ALTICE ARENA PARQUE NAÇÕES - RUA DO BOJADOR

J. F. S. DOMINGOS BENFICA RUA ANTÓNIO SAÚDE, 11 

CENTRO HINDU DE PORTUGAL ALAMEDA MAHATMA GANDHI

PAVILHÃO DA AJUDA CALÇADA DA TAPADA

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO 
GRATUITO DE TRANSPORTE EM TÁXI

ENQUADRAMENTO
A Câmara Municipal de Lisboa vai assegurar o 
transporte em táxi para os locais de vacinação 
aos munícipes que vivem em Lisboa com mais 
de 80 anos ou mais de 50 anos e dificuldades 
de mobilidade ou deslocação. Este apoio 
resulta de um acordo entre a Câmara Municipal 
de Lisboa, a ANTRAL e FPTáxi.
A Câmara de Lisboa paga o transporte desde 

PARA VACINAÇÃO COVID-19
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Número Único de Contacto: 218 172 021

MODO DE FUNCIONAMENTO
1. Para efeito de reserva, solicitação,    
 remarcação ou anulação da reserva    
 previamente realizada deverá ser utilizado
 o número único 218 172 021
2.  Identificar o nome do utente, a morada   
 completa, número de telemóvel/telefone,
 e centro de vacinação de destino.
3. Indicar a hora de saída, tendo o tempo
 de deslocação e a hora da vacina.

a morada de residência do utente em Lisboa 
até ao ponto de vacinação indicado e o seu 
regresso ao seu domicílio.
Este serviço não tem qualquer custo para o 
utente, que poderá ser acompanhado por um
familiar, respeitando as regras sanitárias em 
vigor.

4. Se o utente necessitar de ajuda para   
 entrar ou sair do veículo, indicar por favor
 ao operador.
5. Depois de ser vacinado, para pedir o   
 serviço de regresso à morada do utente,
 é necessário voltar a contactar o número  
 218 172 021 e referir a informação atrás   
 identificada para o transporte de ida.

O pedido pode ser solicitado pelo utente, Centro de Vacinação ou pela Junta de Freguesia.
O táxi deverá concluir o serviço com a chegada ao centro de vacinação, ficando impedido de 
manter o taxímetro ligado após esse momento.

O táxi está impedido de cobrar qualquer importância ao utente. Não está autorizado o transporte 
de animais de companhia ou de malas que não sejam de mão. Sem prejuízo, poderá ser solicitado 
ao passageiro para rubricar o talão com os detalhes do serviço realizado.
Durante as deslocações, o táxi deverá recorrer à Tarifa 1 Urbana da Convenção de Preços e a viaturas 
de táxi licenciados pelo Município de Lisboa.
As viaturas a afetar aos serviços a realizar cumprem a legislação em vigor e outras obrigações
aplicáveis, designadamente em matéria sanitária e relativa aos planos de contingência aprovados.


