
Passe Sub-13  
 Informação enviada aos agrupamentos pela CM Gaia 

  

  

No âmbito do Programa PART (Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes 

Público), a Área Metropolitana do Porto, AMP, deliberou aprovar a medida Passe SUB-13, que 

constitui a atribuição de uma assinatura para crianças entre os 4 e os 12 anos (inclusive), 

residentes na Área Metropolitana do Porto, que permite a utilização gratuita dos transportes 

públicos integrados no sistema intermodal Andante, em 3 zonas ou num Município. 

  

O passe em causa, caso a criança ainda não tenha o cartão Andante prateado normal, terá um 

custo de emissão de 6,00 euros (a suportar pelos EE), e que será válido todos os meses até 

ao limite de validade do cartão ou até ao mês em que a criança perfaz 13 anos, poderá ser 

obtido das seguintes formas: 

  

       Para as crianças menores de 13 anos que já possuem cartão Andante válido 

(cartão Andante prateado normal), nos pontos de venda Andante (lojas Andante, 

bilheteiras CP com venda Andante, pontos de venda existentes em alguns municípios), 

poderá ser solicitada a alteração do mesmo para o perfil Sub13. Para o efeito, devem 

munir-se de uma declaração do seu estabelecimento de ensino a atestar que não 

beneficiam de transporte escolar gratuito (ver Nota 2), e apresentar o CC original da 

criança; 

  

       Os alunos titulares de cartão 4_18, deverão adquirir novo cartão PVC, cartão 

Andante, e suportar o custo de 6,00€. 

  

       A partir de 15 de outubro, poderá ser solicitado diretamente nos pontos de venda 

Andante, devendo, para o efeito, munir-se de uma declaração do seu estabelecimento 

de ensino a atestar que não beneficia de transporte escolar gratuito (ver Nota 2), 

apresentando o CC original da criança, e mediante o pagamento do cartão Andante no 

valor de 6,00€; 
  

       Também a partir do dia 15 de outubro, os beneficiários do transporte escolar que 

tenham menos de 13 anos, poderão solicitar a substituição do seu passe por uma 

assinatura intermodal (idêntico ao SUB-13), mediante o pagamento do cartão Andante 

no valor de 6,00€. 
 


