Linha Azul
808 200 166 / 226 158 158
Notícias

ASSINATURA ANDANTE PORTO.
2020.07.10

A condição obrigatória é o jovem residir no Porto não implicando que tenha de estudar também numa escola da cidade do Porto.
1) ADESÃO
- Utilizar formulário de adesão Porto.
- A confirmação de residência na cidade do Porto pode ser feita através de:
●
●

Comprovativo eletrónico de morada (retirado no portal das finanças);
Atestado de Residência emitido pela Junta de Freguesia;

- Obrigatório ter pelo menos uma zona PRTx (zona de residência).
- Custo do cartão = 6 euros.

2) VALIDADE DO CARTÃO
O cartão é válido até ao fim do mês de setembro que ocorra após o 18º aniversário ou até à data de validade impressa no próprio c

3) VALIDADE DO TÍTULO
- A assinatura é válida a partir do mês em que o jovem faz 13 anos, até ao final do mês de setembro seguinte exceto se o jovem fiz
- O carregamento é único e não mensal.
Exemplos:
- Se o jovem aderir em julho de 2020 a sua assinatura é valida até setembro de 2021, podendo desde logo usufruir do benefício.
- Se o jovem aderir em outubro de 2020, com 13 anos, a sua assinatura é valida até setembro de 2021.
- Se o jovem aderir em janeiro de 2021, com 13 anos, a sua assinatura é valida até setembro de 2021.
- Se o jovem aderir em julho de 2020 e fizer 19 anos a 10 de setembro de 2020, a sua assinatura é valida até setembro de 2021.
4) RENOVAÇÃO
- Ainda que a assinatura seja válida até setembro de cada ano, a renovação é obrigatória nos meses de junho, julho ou agosto.
Após 31 de agosto a renovação já não é possível pelo que o jovem tem de comprar um novo cartão.
- No ato de renovação é obrigatória a confirmação da localidade de residência na cidade do Porto.

5) EXTENSÃO ATÉ AOS 18 ANOS
- A troca do cartão de um jovem com 16 anos (sem direito ao Porto.13-15) é feita gratuitamente nos meses de junho, julho e agosto
Após 31 de agosto a renovação já não é possível pelo que o jovem terá de comprar um cartão novo pelo valor de 6 eur.
- Disponível a partir de 13 de julho.
6) MUDANÇA DE ZONAS
- Necessário confirmar a localidade Porto (como na adesão).
- Obrigatório ter uma zona PRTx.
- Cumprir com regras de mudança de zonas do TIP.
7) LOCAL DE EMISSÃO
- Lojas Andante.
- Bilheteiras CP com venda Andante.
7) TARIFÁRIO
- Assinatura gratuita - valor assumido pela Câmara Municipal do Porto.
- Cartão Andante PVC - 6 eur.
Documento:
Formulário de Adesão Assinatura Andante Porto.
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