
 

 

         Exmo. Sr. 

         Presidente da Câmara Municipal 

         de Cabeceiras de Basto 

 

Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos 

 FORMULÁRIO DE ADESÃO 
 

DADOS PESSOAIS 

Nome:________________________________________________________________________________ 

Morada:_______________________________________________________________________________ 

Contribuinte: _____________ 

Contacto: ________________ 

 

Vem requerer a V. Exa a adesão à medida: 

MEDIDA DE INTERESSE (Assinalar com X) 
 

ESTUDSEC   
Documentos a apresentar: 

✔ Prova de matrícula e frequência no ensino secundário regular 

✔ Prova de residência no concelho de Cabeceiras de Basto 

 

VIAJAR 65+ 
Documentos a apresentar: 

✔ Documento que comprove a idade do requerente 

✔ Prova de residência no concelho de Cabeceiras de Basto 

✔ Foto 

 
VIAJAR ATIVO 

Documentos a apresentar: 

✔ Comprovativo do local de trabalho 

✔ Prova de residência no concelho de Cabeceiras de Basto 

Nota: As alterações que ocorram, devem ser comunicadas obrigatoriamente à Câmara Municipal, no mês 

seguinte às mesmas.   

 

VIAJAR SOCIAL 
Documentos a apresentar: 

✔ Comprovativo de inscrição no IEFP 

✔ Prova de residência no concelho de Cabeceiras de Basto 

✔ Foto 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
O Regulamento Geral da Proteção dos Dados (RGPD), aplicável desde o dia 25 de maio de 2018, estabelece as regras relativas à 

proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais. Assim, para que possamos tratar os seus dados pessoais, necessitamos do 

seu consentimento, que deve ser livre, explícito, inequívoco e informado. 

A informação por si disponibilizada será utilizada apenas para acesso e implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária 

dos Transportes Públicos (PART), regulamentado pelo Despacho n.º 1234-A/2019, de 4 de fevereiro de 2019. Deste modo 

solicitamos o seu consentimento para dar o seguimento necessário ao seu pedido de adesão à referida medida. 

Informamos ainda que na qualidade de titular dos dados, tem direito a solicitar o acesso aos mesmos, de os alterar, retirar o 

consentimento e exercer os demais direitos previstos legalmente. 

___/___/___, O Titular dos dados: 

 

Cabeceiras de Basto, __________________________ 
 

O/A Requerente _____________________________ 

 

 

 

 


