4_18@ESCOLA.TP

O QUE É?
Assinatura mensal Andante destinada a todos os estudantes do ensino não superior, dos 4 aos
18 anos (inclusive), que não beneficiam de transporte escolar assegurado pelas Câmaras
Municipais.
No entanto, com a entrada em vigor do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes
Públicos [PART], foi criada a assinatura gratuita até aos 12 anos (Sub13) pelo que o 4_18 aplicase agora a alunos a partir dos 13 anos.

QUANTO CUSTA?


Desconto de 25% face ao preço da assinatura mensal normal Andante para todos os
estudantes do ensino não superior, dos 4 aos 18 anos (inclusive), que não beneficiam
de transporte escolar assegurado pelas Câmaras Municipais.



Desconto de 60% face ao preço da assinatura mensal normal Andante para os
beneficiários do Escalão “A” da Ação Social Escolar.

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS?


Apresentação do documento de Identificação Civil



Declaração oficial 4_18 (modelo definido pelo IMT) disponibilizada pela secretaria da
escola devidamente assinada e carimbada (data da declaração inferior a 3 meses)



Assinatura do contrato emitido na altura pelo ponto de venda.

RENOVAÇÃO DE PERFIL


Anualmente, terás de fazer prova da tua condição de estudante 4_18 apresentando
nova documentação. A renovação é obrigatória!



Com a nova documentação, o agente de venda procede à renovação imediata do teu
cartão durante mais um ano, até 30 de setembro do próximo ano.



Não esperes pelo regresso às aulas! Podes renovar o perfil do teu cartão Andante 4_18
de 1 de julho a 30 de setembro sem ter de pagar logo a mensalidade.
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Para renovares anualmente o perfil do teu cartão Andante 4_18, dirige-te às Lojas
Andante ou Bilheteiras CP com venda Andante.

O QUE PRECISO DE SABER MAIS?


A assinatura mensal Andante 4_18 só pode ser carregada no seu cartão próprio.



A assinatura mensal Andante 4_18 pode ser utilizada durante 12 meses, com início em
setembro de cada ano letivo.



O cartão 4_18 só pode ser requisitado por ti ou pelo teu encarregado de educação.



O cartão 4_18 pode ser carregado com a assinatura mensal Andante 4_18 e com títulos
ocasionais Andante.



O cartão 4_18 tem uma validade máxima de 4 anos, cessando o direito à sua utilização
no final do mês em que completes 19 anos.



O cartão 4_18 é alvo de um desconto de 50% face ao normal preço de venda ao público
do cartão Andante em PVC.



Se tiveres um cartão Andante em PVC em perfeitas condições de funcionamento,
poderás trocá-lo gratuitamente pelo cartão 4_18.



Para teres acesso pela 1ª vez ao cartão Andante 4_18, dirige-te às Lojas Andante ou
Bilheteiras CP com venda Andante.



Para recarregares mensalmente a tua assinatura Andante 4_18, poderás utilizar
qualquer um dos locais anteriores, as Máquinas de Venda Automática (MVA) localizadas
nas estações de Metro e CP, os agentes Payshop e os Operadores Privados.



A assinatura mensal Andante 4_18 não pode ser carregada nas caixas Multibanco.
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SUB23@SUPERIOR.TP

O QUE É?


Assinatura mensal Andante destinada a todos os estudantes até aos 23 anos (inclusive)
matriculados em cursos oficialmente reconhecidos pelo Ministério que tutele o Ensino
Superior.
Nos termos da Portaria 249-A/2018, os estudantes inscritos nos cursos de Medicina e
Arquitetura definidos pelo IMT beneficiam do mesmo desconto até aos 24 anos de idade
(inclusive).

QUANTO CUSTA?


Desconto de 25% face ao preço da assinatura mensal normal Andante para todos os
estudantes até aos 23 anos (inclusive) matriculados em cursos oficialmente
reconhecidos pelo Ministério que tutele o Ensino Superior.



Desconto de 60% face ao preço da assinatura mensal normal Andante para os
beneficiários do Escalão “A” da Ação Social no Ensino Superior.

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS?


Apresentação do documento de Identificação Civil.



Declaração oficial Sub23 (modelo definido entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior e a Secretaria de Estado dos Transportes) disponibilizada pela secretaria
da faculdade devidamente assinada e carimbada (data da declaração inferior a 3 meses).



Assinatura do contrato emitido na altura pelo ponto de venda.

RENOVAÇÃO DE PERFIL


Anualmente, terás de fazer prova da tua condição de estudante Sub23 apresentando
nova documentação. A renovação é obrigatória!



Com a nova documentação, o agente de venda procede à renovação imediata do teu
cartão durante mais um ano, até 30 de setembro do próximo ano.
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Não esperes pelo regresso às aulas! Podes renovar o perfil do teu cartão Andante Sub23
de 1 de julho a 30 de setembro sem ter de pagar logo a mensalidade.



Se até 30 de setembro não tiveres a tua matrícula renovada para o ano letivo seguinte,
podes prolongar a validade do benefício até 31 de outubro desde que estejas em época
de exames e apresentes novamente a declaração Sub23 referente ainda ao ano letivo
que estás a terminar.



Para renovares anualmente o perfil do teu cartão Andante Sub23, dirige-te às Lojas
Andante ou Bilheteiras CP com venda Andante.

O QUE PRECISO DE SABER MAIS?


A assinatura mensal Andante Sub23 só pode ser carregada no seu cartão próprio.



A assinatura mensal Andante Sub23 pode ser utilizada durante 12 meses, com início em
setembro de cada ano letivo.



O cartão Sub23 só pode ser requisitado por ti.



O cartão Sub23 pode ser carregado com a assinatura mensal Andante Sub23 e com
títulos ocasionais Andante.



O cartão Sub23 tem uma validade máxima de 4 anos, cessando o direito à sua utilização
no final do mês em que completes 24 anos, com exceção dos alunos de Medicina e
Arquitetura inscritos em cursos definidos pelo IMT.



O cartão Sub23 é alvo de um desconto de 50% face ao normal preço de venda ao público
do cartão Andante em PVC.



Se tiveres um cartão Andante em PVC em perfeitas condições de funcionamento,
poderás trocá-lo gratuitamente pelo cartão Sub23.



Para teres acesso pela 1ª vez ao cartão Andante Sub23, dirige-te às Lojas Andante ou
Bilheteiras CP com venda Andante.



Para recarregares mensalmente a tua assinatura Andante Sub23, poderás utilizar
qualquer um dos locais anteriores, as Máquinas de Venda Automática (MVA) localizadas
nas estações de Metro e CP, os agentes Payshop e os Operadores Privados.



A assinatura mensal Andante Sub23 não pode ser carregada nas caixas Multibanco.
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