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ASSUNTO: NOVAS REGRAS DE ACESSO AOS PASSES DE ESTUDANTE
Informamos os nossos estimados clientes que as regras de adesão aos passes
4_18@escola.tp e sub23@superior.tp foram alteradas para o ano lectivo 2012/2013, em
portaria a publicar em Diário da República.
Passes 4_18
- Beneficiários do Escalão “A” de Ação Social Escolar: 60% desconto;
- Beneficiários do Escalão “B” de Ação Social Escolar: 25% desconto;
-Estudantes inseridos em famílias que cumpram o critério estabelecido na alínea c) do n.º
3-A da Portaria n.º 272/2011: 25% Desconto.
Passes sub23
- Beneficiários Ação Social Escolar no Ensino Superior: 60% desconto;
-Estudantes inseridos em famílias que cumpram o critério estabelecido na alínea c) do n.º
3-A da Portaria n.º 272/2011: 25% Desconto.
Para ter acesso aos descontos, é necessário:
- Obter junto do estabelecimento de ensino uma Declaração de Matrícula 4_18 e/ou
Declaração de Matrícula sub23, que comprove a matrícula do aluno, na qual esteja
referido expressamente não se encontrar abrangido pelo transporte escolar estabelecido
pelo Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, bem como se é ou não beneficiário da
Ação Social Escolar e, em caso afirmativo, qual o seu escalão;
- Entregar estes documentos nos postos de venda da empresa para emissão do cartão
de passe 4_18 / sub23. O cartão é válido por períodos máximos de 4 anos, até ao final
do mês em que o aluno completa 19 anos.
Mais se informa que a Barraqueiro Transporte SA. irá possibilitar a todos os estudantes
que não tenham comparticipação pelas câmaras ou 4_18 / sub23, o acesso ao perfil
ESTUDANTE, que lhes permitirá, pagando mensalmente 100% o valor da tabela, terem
acesso ao tarifário e calendário estudante.
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Para todos os que deixem de ser beneficiados pela autarquia e que tenham o cartão em
seu poder, deverão devolvê-lo e efectuar o pedido de novo cartão ESTUDANTE, através
da requisição MOV, pagando 4€.
Os alunos que não possuam o passe 4_18 / sub23, ou não queiram optar pelo perfil
ESTUDANTE, terão de requisitar um novo cartão MOV para possibilitar o carregamento
de um passe mensal deslizante, preenchendo uma requisição MOV e procedendo ao
pagamento de 5€.
Informações nos postos de venda e nos sites das empresas do grupo:
www.barraqueiro-oeste.pt, www.boa-viagem.pt, www.mafrense.pt e www.ribatejana.pt.

LISBOA, 2012/08/31
Mod. 133/1

IP2012.nº47.BT

