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      SUPERIOR



O passe sub23 abrange os estudantes do 
ensino superior regional, até aos 23 anos 
inclusive, que bene�ciem ou não da Ação 
Social no Ensino Superior.
O direito ao passe sub23 é comprovado mediante inscrição na 
Plataforma através do link fornecido pelo  estabelecimento de ensino 
superior regional ou declaração comprovativa de inscrição no ensino 
superior que comprove que o estudante se encontra matriculado no ano 
letivo a decorrer e a indicação clara e explicita de que bene�cia, ou não, 
da Ação Social no ensino superior. 

Os estudantes de ensino superior que se encontram temporariamente 
em estabelecimento de ensino superior regional a efetuar estágio ou 
outro programa de intercâmbio de curta duração poderão aceder ao passe 
sub23 desde que – além da inscrição ou declaração acima referida, o 
estabelecimento de ensino superior regional con�rme a 
realização ou frequência desse estágio ou programa de curta 
duração e o período da sua duração.

Para adquirir o Passe Combinado, apresente o comprovativo da compra 
do passe da empresa de serviço Interurbano (cópia do passe e da fatura).

Os estudantes não clientes/HF, devem apresentar ainda o Cartão de 
Cidadão e foto recente tipo passe. 

A emissão do cartão GIRO passe está disponível nos postos de venda e 
atendimento HF – Anadia e Pinga, com entrega imediata. 

ADQUIRE JÁ O TEU PASSE SUB23!
Venda exclusiva nos postos de venda e atendimento HF 
– Anadia, Pinga e Marina.

CONSULTA AS CARREIRAS

COMPRA
O TEU PASSE

PASSE SUB23
URBANO

€12 €22,50
Bene�ciários Ação Social Restantes estudantes

€16,40€8,75

€16 €30
INTERURBANO

COMBINADO (FUNCHAL)

A partir dos 24 anos - passe Social Estudante.



UNIVERSIDADE DA MADEIRA
12 - 13 - 15 - 15B - 17 - 42 - 46 - 49 (via Universidade)

E. S. E. S. José de Cluny 
19 - 22

ISAL 
12 - 13 - 15B (Viveiros) - 17 - 20 - 21 - 27 - 28 - 42 - 49 (31 Janeiro) - 70
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horarios.funchal             @horariosdofunchal

Mais informações:   www.horariosdofunchal.pt  |  geral@horariosdofunchal.pt  |  291 705 555

Planeia a tua viagem no 
Google Maps ou faz 
download da app HF Bus.


