
 

Como chegar? 

Morada 

Centro de Congressos do IST 

Pavilhão de Civil 

Instituto Superior Técnico 

Av. Rovisco Pais, 1 

1049-001 Lisboa 

Coordenadas 

Lat: 38.736327 

Long: -9.137472 

Metro 

Estação Saldanha: Linha Amarela e Linha Vermelha 

Estação Alameda: Linha Verde e Linha Vermelha 

Para informação sobre os percursos visitar o portal do Metropolitano de Lisboa. 

 

Carris 

As seguintes carreiras têm paragens nas imediações do IST (campus Alameda): 

Av. Rovisco Pais/Av. António José de Almeida (entradas laterais): 720, 742, 767 

Alameda: 708 (bike bus), 717, 718, 720, 735, 767 

Saldanha/Arco do Cego: 713, 716, 720, 726, 727, 736, 738, 742, 744, 767, 783  

Para informação sobre os percursos visitar o portal da Carris. 

 

Táxi 

Os táxis permitem chegar ao IST de qualquer ponto da cidade. Uma viagem 

aeroporto-IST custa cerca de 10 euros e existe a alternativa de adquirir um "taxi 

voucher" (20 a 25 euros) na área das chegadas para o centro de Lisboa. 



 

Aeroporto 

O campus da Alameda encontra-se a cerca de 10 minutos do Aeroporto de Lisboa, 

localizado na zona Norte da cidade. O aeroporto dispõe de várias alternativas para 

chegar ao centro da cidade (a 7 km), desde o Metro ao Aerobus, para além das 

carreiras regulares da Carris até ao Táxi (que pode encontrar à saída do terminal 

das chegadas). Optando pela utilização do metropolitano para se deslocar 

diretamente para o Técnico (estação Alameda ou Saldanha, linha vermelha), a 

duração prevista do trajeto é de 15 a 20 minutos. É necessária a aquisição de um 

cartão eletrónico "viva viagem" por 0,50 euros e cada viagem custa 1,45 euros. 

Estacionamento 

O Instituto Superior Técnico tem estacionamento gratuito no interior do Campus 

Alameda. 

O acesso ao parque é feito através da entrada da Av. António José de Almeida. 

Deverão informar o segurança para que evento se dirigem. 



 

 

LEGENDA: 

ACESSO PEDONAL 

ACESSO VEÍCULOS 




