
 
 
 

 

Como se 
mover nos 
transportes 
públicos em 
Berlim 

 
 

 
Berlim tem um sistema combinado de metro (U-Bahn), comboio suburbano (S-Bahn), auto- 
carro e elétrico, pelo que poderá chegar a todos os pontos de interesse de forma cómoda, 
segura e acessível. 

 
MEIOS DE TRANSPORTE 

 
Metro (U-Bahn) 
O metro de Berlim - conhecido como U-Bahn - tem, além de uma história mais surpreen- 
dente do que os de outras cidades, uma rede que alcança praticamente todos os pontos 
da cidade. 

 
Comboio (S-Bahn) 
Os comboios S-Bahn são o equivalente aos comboios suburbanos de muitas cidades 
portuguesas. Juntamente com o metro, faz com que seja possível chegar-se em muito 
pouco tempo a qualquer ponto da cidade. 

 
Elétricos 
O elétrico foi o meio de transporte mais desenvolvido e utilizado em Berlim Leste durante a 
Guerra Fria. Atualmente é um transporte bastante utilizado e estendeu-se ligeiramente pela 
cidade. 

 
Autocarros 
O que começou por ser uma rede de cinco linhas em que 120 cavalos puxavam os 
carros, converteu-se numa extensa rede de 150 linhas. 

 
Tarifas 
Em Berlim existem três zonas tarifárias: 
• A zona A está dentro do anel do comboio suburbano (S-Bahn) e compreende 

o centro urbano. 
• A zona B chega até ao limite do território urbano berlinês. 
• A zona C abrange os arredores limítrofes de Berlim (como o Aeroporto Berlim-Schönefeld, 

Potsdam e Oranienburg). 
 

De acordo com as suas necessidades, o utilizador pode obter bilhetes combinados para as 
zonas AB, BC e ABC. A tarifa normal é aplicada a adultos, a tarifa reduzida às crianças dos 
6 aos 14 anos, inclusive; os menores de 6 anos não necessitam de bilhete. 

 
Os bilhetes são comprados nos numerosos pontos de vendas da BVG ou do comboio 
sub- urbano (S-Bahn), ou então nos distribuidores automáticos existentes nas estações. 
Tais dis- tribuidores podem ser comodamente usados a qualquer hora, através de um menu 
simples em 6 idiomas (alemão, inglês, francês, espanhol, turco, polaco). 

 
Todas as tarifas de relance 
Trajeto mínimo 2€ 
Bilhete de transporte individual AB 3 € 
Bilhete de transporte individual ABC 3,80€ 
Bilhete 4 trajetos AB 9,40€ 
Bilhete 24 h AB 8.80€ 
Bilhete 24 h ABC 10€ 
Bilhete 24 h grupos reduzidos AB**25.50€ 
Bilhete 24 h grupos reduzidos ABC**26.50 € 

 
Nota importante 
Tenha em conta que os bilhetes devem ser validados no início do trajeto. Quando se usa, 
tanto o transporte regional de comboios como o comboio suburbano (S-Bahn) e o metro 
(U-Bahn), os bilhetes devem ser validados no cais. 

 
É importante que se tenha numerário para a compra dos bilhetes nos distribuidores 
automáticos. Não costumam aceitar a maioria dos cartões de crédito. 


