Tens entre 13 e 18 anos
(inclusive)?
Tens domicílio fiscal
no Porto? Ou estudas cá
e tens casa aqui arrendada
em teu nome?

Recebe o Cartão Andante
gratuitamente!

Sabias que agora a assinatura
Andante 3Z Porto. está integrada
no Cartão Porto.?

Adere em
www.cartao.porto.pt

Se tiveres alguma dúvida, contacta-nos através da Linha Porto.
220 100 220 (de 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 19h00) ou do
formulário Contactos, disponível em www.cartao.porto.pt

COMO ADERIR?
1. O que é o CARTÃO PORTO. ANDANTE 3Z?
É o Cartão dos Munícipes do Porto que inclui uma assinatura
Andante gratuita — oferecida pelo Município do Porto — para jovens entre os 13 e os 18 anos (inclusive) com domicílio fiscal no Porto ou estudantes que estudam na Cidade e têm quarto/casa por si
arrendada no Porto.
Esta assinatura é carregada exclusivamente neste cartão e permite
utilizar os transportes públicos num limite de 3 zonas contíguas, devendo pelo menos uma zona ser no Porto (ou seja, uma das zonas
deve ser PRT1, PRT2 ou PRT3).
2. Faço 19 anos este ano, tenho direito ao CARTÃO PORTO.
ANDANTE 3Z?
Sim! Têm direito ao Cartão os jovens que ainda não tenham 19 anos
na data da adesão ao Cartão.
3. A assinatura Andante deixa de ser gratuita quando fizer 19
anos?
Não. Se aderires ao Cartão antes dos 19 anos, a assinatura é gratuita
até 30 de setembro de 2022.

4. Como adiro ao CARTÃO?
Acede a www.cartao.porto.pt e segue as instruções!
5. Como comprovo o domicílio fiscal?
Podes obter gratuitamente o comprovativo do domicílio fiscal:
a)	através do Portal das Finanças em www.portaldasfinancas.gov.pt/
pt/emissaoCertidaoForm.action ou
b)	na APP ID.GOV.PT, exportando os dados de identidade e de morada do Cartão de Cidadão;
c)	na aplicação “Autenticação GOV” (www.autenticacao.gov.pt/
aplicacao), exportando os dados de identidade e da morada do
teu Cartão de Cidadão.
6. Não tenho domicílio fiscal no Porto. Como comprovo que
estudo e resido em quarto/casa arrendado por mim, no Porto?
Anexa:
•	o teu comprovativo de inscrição válido e atual num estabelecimento de ensino situado na Cidade (declaração multiusos obtida
online no site da Faculdade/Universidade, ou equivalente);
•	e um recibo do pagamento de renda ou de um serviço essencial — água, eletricidade, gás, comunicações — emitido em teu
nome e relativo à tua morada no Porto.
7. Como recebo o meu CARTÃO?
No momento da adesão, podes escolher receber o teu Cartão em
casa ou levantá-lo no Gabinete do Munícipe.
8. Há outra forma de adesão sem ser o site?
Sim, podes aderir ao Cartão no Gabinete do Munícipe. Antes de te
deslocares, aconselhamos-te a fazeres a tua marcação pela Linha
Porto. (220 100 220, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 19h00).
9. Já tenho Cartão Porto. mas sem o serviço Andante 13–18.
O que faço para o associar?
Acede a www.cartao.porto.pt e, no formulário relativo ao Cartão
Porto. Andante 13.18, indica que tens Cartão Porto. e segue as instruções.

COMO USAR?
10. Quando receber o meu CARTÃO PORTO. ANDANTE 3Z posso começar logo a usá-lo nos transportes públicos Andante?
Não. Antes de começares a usar o Cartão Porto. como Andante, tens
que ativar a tua assinatura presencialmente numa Loja Andante.
Depois de ativares o Cartão, a validação é obrigatória em todas as
viagens.
11. O que é preciso para ativar a assinatura ANDANTE?
Na Loja Andante, tens que apresentar o teu Cartão Porto. Andante
3Z e o teu Cartão de Cidadão para escolheres as 3 zonas e assinares o Contrato Andante. A ativação da assinatura é gratuita.
12. Até quando é válida a assinatura ANDANTE?
A assinatura ANDANTE 3Z é válida até 30 de setembro de 2022.
13. A assinatura gratuita do Andante é o único serviço do Cartão
Porto. ANDANTE 3Z?
Não. O Cartão Porto. tem muitas vantagens e benefícios para ti.
Podes consultar quais são em www.cartao.porto.pt.

