CARTÃO ANDANTE SUB13

O que é o Sub13?
•

O Sub13 é um cartão Andante da Área Metropolitana do Porto para crianças e jovens
dos 4 aos 12 anos que permite a utilização gratuita do sistema intermodal Andante em
3 zonas ou no Município, mediante validação do cartão em todas as viagens.

Quem tem direito ao Sub13?
•

Todas as crianças e jovens com idades compreendias entre os 4 e 12 anos que residam
na Área Metropolitana do Porto.

Como se pode obter o Sub13 no Porto?
•

Caso já seja cliente Andante
 Com cartão PVC basta dirigir-se a uma loja Andante para
mudança de perfil para poder usufruir do programa.
 Com cartão 4-18 deve dirigir-se a uma loja Andante para
mudança de cartão e de perfil.

•

Na cidade do Porto, as crianças e jovens que ainda não têm Andante podem requerer
o Sub13 nos agrupamentos e escolas aderentes ao Protocolo Porto.13-15*, onde
estão matriculados, mediante o preenchimento do formulário disponível.


•

Após emissão do cartão (num prazo máximo de 60 dias) este será enviado para a escola onde o
jovem está matriculado no ano 2019/20, onde deverá ser levantado.

Os alunos de outras escolas, com morada fiscal no Município do Porto, podem
requerer o Sub13 no Gabinete do Munícipe, mediante o preenchimento do formulário
disponível e apresentação do comprovativo de morada fiscal.


Após emissão do cartão (num prazo máximo de 60 dias) este será enviado para a casa.

•

O Sub13 tem um custo de 6€ para emissão do cartão que tem que ser pago no
momento da requisição de acordo com a referência multibanco disponível no
formulário.

•

Os formulários Sub13 estarão disponíveis no Gabinete do Munícipe até 31 de outubro
de 2019.

•

A partir de 15 de outubro as crianças e jovens que ainda não têm Andante poderão
requer o Sub13 em qualquer loja Andante.

Qual a validade do Sub13?
•

O Sub13 é válido até ao limite de validade do cartão ou até ao mês em que o jovem
perfaz 13 anos.

•

O Sub13 é válido para todos os meses.

A validação do Sub13 é sempre obrigatória em qualquer viagem.
Em caso de perda, dano ou avaria do Sub13 deverá dirigir

