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isboa. 

Ask Capital 
Lisboa é a capital portuguesa e a maior cidade do país, localizando-se no estuário do 

rio Tejo, na costa atlântica europeia. É a capital mais ocidental da Europa. 
 
 
 

Constituição 
A Constituição Portuguesa garante a liberdade religiosa, sendo vários credos 

professados no país. 

 

 

Língua 
A língua oficial de Portugal é o Português. Com raiz no Latim, é a terceira língua 

europeia mais falada no mundo, com cerca de 200 milhões de falantes. 

 

Eletricidade 
Corrente eléctrica: 230 / 400 volts, na frequência de 50 hertz. As tomadas de 

corrente seguem as normas europeias. A utilização de fichas de lâmina (padrão 

americano) deve ser conjugada com um transformador para 230 volts e, ainda, uma 

ficha adaptadora. 

 

Clima 
Em Lisboa, os invernos são suaves. Os verões são quentes, mas mais moderado 

graças à proximidade do mar. Durante a primavera e o outono, os dias são 

habitualmente soalheiros e com temperaturas amenas. 
 
 

Moeda Local & Pagamentos 
O euro é a moeda oficial portuguesa desde janeiro de 2002  
· 1 euro está dividido em 100 cêntimos 
· Existem moedas de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 cêntimos, e de 1 e 2 euros 
· As notas distinguem-se pela cor e tamanho e têm os seguintes valores faciais: 5, 10, 

20, 50, 100, 200 e 500 euros. 



 

 
Em Portugal, os pagamentos podem ser feitos em numerário ou através de transferência 
bancária, cheque e cartões de crédito/débito. 
 

 

Números de Telefone Úteis Diferenças Horárias: 

  Metro  
Todos os dias, das 06:30 à 01:00  

De segunda a sexta, das 08:30 às 15:00.  

Comboios 

Todos os dias, das 06:30 à 01:00.  

Almoço das 12:00 às 15:00. Jantar das 19:00 às 22:00.  

Autocarros 

Todos os dias, das 05:30 às 00:30. Serviço noturno das 00:30 às 05:30. 

De segunda a sexta, das 09:00 às 15:00.  

Farmácias 

De segunda a sexta, das 09:00 às 19:00 (Algumas fecham à hora de almoço).  
Sábados, das 09:00 às 13:00 (Quando fechadas, todas indicam a farmácia de serviço 

mais próxima, onde o atendimento é de 24 horas). 

Centros Comerciais  
Todos os dias, das 10:00 às 00:00.  

Correios 

Segunda a Sexta 09:00 às 18:00 (Os postos da Praça dos Restauradores, Cabo 

Ruivo e do aeroporto estão abertos nos dias de semana até às 20:00 e têm horário 

restrito aos fins de semana). 

 Saúde  
O serviço de urgência dos hospitais deve ser usado apenas em situações graves.  
*Para acederem a este serviço, os cidadãos da União Europeia, não 

residentes em Portugal, terão de apresentar passaporte ou outro documento de 

identificação, bem como os impressos E111 e E112. 

 
 

Mais informações/fonte: https://www.visitlisboa.com/pt-pt/planear/informacao-util 
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