
 
 
 
 

  

 
 

Passe 4_18 - Alunos de ensino não superior dos 4 aos 18 anos (inclusive) 

Modalidades  Desconto Documentos necessários 

Beneficiário escalão A 
da Ação Social Escolar 

60% 

- Declaração de matrícula emitida (assinada e carimbada) pela escola com respetivo escalão assinalado 
- Sendo portador de um passe MGC, deve verificar se é necessário alterações ao mesmo  
- Se não tiver passe válido na MGC - fotografia tipo passe para a emissão + 2,5 € 

Restantes alunos 25% 

- Declaração de matrícula emitida (assinada e carimbada) pela escola 
- Sendo portador de um passe MGC, deve verificar se é necessário alterações ao mesmo 
- Se não tiver passe válido na MGC - fotografia tipo passe para a emissão + 2,5 € 

 

Passe Sub23 - Estudantes do ensino superior até aos 23 anos (inclusive) 

Modalidades  Desconto Documentos necessários 

Beneficiários da Ação 
Social no Ensino 
Superior 

60% 

- Declaração de matrícula emitida (assinada e carimbada) pela faculdade assinalando que é beneficiário de Ação Social Escolar  

- Sendo portador de um passe MGC, deve verificar se é necessário alterações ao mesmo 

- Se não tiver passe válido na MGC - fotografia tipo passe para a emissão + 2,5 € 
- Comprovativo do pedido de bolsa de estudo 

Restantes Estudantes 
do Ensino Superior 

25% 

- Declaração de matrícula emitida pela faculdade assinalando que não é beneficiário de Ação Social Escolar 

- Sendo portador de um passe MGC, deve verificar se é necessário alterações ao mesmo 
- Se não tiver passe válido na MGC - fotografia tipo passe para a emissão + 2,5 € 

NOTAS: Os alunos portadores de um título válido na empresa ficam isentos de pagamento de custos de emissão de um passe 4_18/ Sub _23 na contraentrega do passe antigo 



 
 
 
 

  

 
 
 

1 -  Cartões 4_18 ou Sub23: 

 Carregamentos válidos apenas para o mês de setembro, 

 Renovação de documentos obrigatória para outubro. 
 

2 -  Revalidações: 

  Entrega da Declaração 4-18 ou Sub23 
 
 

 
 


