DOCUMENTAÇÃO
Documentação necessária para aderir ao Andante Família
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REQUERIMENTO ANDANTE FAMÍLIA
Requerimento de Adesão, Renovação e Atualização da Assinatura Mensal Andante Família
Composição do Agregado Familiar

Nº Cartão Andante *

Nº Cartão Andante *
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REQUERIMENTO ANDANTE FAMÍLIA

Nº Cartão Andante *

Nº Cartão Andante *

Nº Cartão Andante *
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REQUERIMENTO ANDANTE FAMÍLIA

Nº Cartão Andante *

Nº Cartão Andante *

Nº Cartão Andante *
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DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO

………………………………………………………………………………………………….………..…….……….…

(nome

completo), no estado de ………..…..…………..……… (casado/solteiro/divorciado/viúvo), com
residência habitual em ……………………………………………………………..……………………………………………
portador(a) do documento de identificação n.º …………………………………… (cartão de cidadão,
B.I., passaporte, outro) válido até ............./…...../…….. (data de validade), constitui seu
representante, o(a) Senhor(a) ………………………………………………………………………………………………..
(nome completo do(a) representante), portador(a) do documento de identificação

n.º

………………………………………………… (cartão de cidadão, B.I., passaporte, outro) válido até
............./…...../……..

(data

de

validade),

com

residência

habitual

em

……………………………………………………………..……………………………….………..………… a quem confere
os bastantes e necessários poderes para, junto do TIP – Transportes Intermodais do Porto,
ACE, aderir, alterar ou renovar a assinatura mensal Andante Família para si, praticando e
assinando tudo o que seja necessário ao indicado fim.

Em …………………………………............ (local)
a ………….. (dia), de …….………….......... (mês) de ……..…….. (ano)

_________________________________________________________________
(Assinatura)
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DECLARAÇÕES DE COMPROMISSO E ASSINATURA DO REQUERENTE RESPONSÁVEL PELO
AGREGADO FAMILIAR E DOS BENEFICIÁRIOS MAIORES DE IDADE

Declaro, sob compromisso de honra, que as informações que constam deste documento são verdadeiras e
autorizo o TIP – Transportes Intermodais do Porto, ACE a consultar as entidades competentes para
confirmação da informação constante do presente requerimento.
Declaro, sob compromisso de honra, que todos os beneficiários possuem domicílio fiscal comum num dos
concelhos da Área Metropolitana do Porto, e preenchem as condições de adesão à assinatura Andante
Família.
Autorizo a recolha, processamento e utilização dos meus dados pessoais nos termos e para os efeitos acima
identificados.
Autorizo a atualização dos dados do cartão Andante, com base nas informações prestadas no presente
requerimento.
Tomo conhecimento de que a prestação de informações falsas, incompletas ou inexatas pode implicar o
cancelamento da assinatura mensal Andante Família, bem como a aplicação das sanções e penalidades
legalmente previstas.
Comprometo-me a comunicar quaisquer alterações à informação prestada no presente requerimento,
tomando conhecimento de que a falta de comunicação pode implicar o cancelamento da assinatura mensal
Andante Família, bem como a aplicação das sanções e penalidades legalmente previstas.
Data: ____ / ____ / ____

______________________________________________________________________
[Assinatura do requerente responsável pelo agregado familiar]*
_______________________________________________________________________
[Assinatura do beneficiário 1]*
_______________________________________________________________________
[Assinatura do beneficiário 2]*
_______________________________________________________________________
[Assinatura do beneficiário 3]*
_______________________________________________________________________
[Assinatura do beneficiário 4]*
_______________________________________________________________________
[Assinatura do beneficiário 5]*
_______________________________________________________________________
[Assinatura do beneficiário 6]*
_______________________________________________________________________
[Assinatura do beneficiário 7]*
* - Assinar conforme documento de identificação
Artigo 1.º
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