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PASSES – FORMULÁRIO DE ADESÃO 
 

Nome 
 

 

 

N.º de Cartão de Cidadão 
 

 

 

Data de Nascimento 
 

 

 

Número de Identificação Fiscal 
 

 

 

E-mail 
 

 

 

Contacto telefónico 
 

 

 

Passe (assinalar opção pretendida) 
 

 

 Mensal             Semanal         Passe 22 

 

Modalidade de Cartão 
 
 

 

 Físico           Virtual           Ambos 

 

Local de Recolha (cartão físico) 
 

 

 Loja Horta           Bilheteira Horta          Bilheteira Madalena 

 
 

Modalidade de Carregamento 
 

 

 Referência Multibanco (Easy Pay) (72 horas antes da utilização)         
 Transferência bancária (72 horas antes da utilização)         
 

 

A PREENCHER PELA ATLÂNTICOLINE: Id Cartão(código RFID) ______________ 

PASSE 22 PASSE MENSAL PASSE SEMANAL 
-Permite viajar livremente nos dias 
úteis (não pode ser utilizado aos 
sábados e domingos nem em dias 
feriados de âmbito regional e nacional); 
- Referente ao período compreendido 
entre o primeiro e o último dia do mês. 

- Permite efetuar duas viagens diárias, 
todos os dias; 
- Referente ao período compreendido 
entre o primeiro e o último dia do mês. 

- Permite efetuar duas viagens diárias, 
durante uma semana; 
- Referente ao período compreendido 
entre domingo e sábado. 

95€/MÊS 127€/MÊS 37€/SEMANA 
 

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

• O Passe é pessoal e intransmissível; 

• Depois de solicitar um novo passe e receber os dados para pagamento, o utilizador deve efetuar o pagamento com, pelo menos, 72 horas de 

antecedência em relação à primeira utilização do passe; 

• O direito ao transporte é limitado a disponibilidade de lugares na embarcação; 

• É obrigatória a apresentação do Passe sempre que seja solicitado por qualquer funcionário da transportadora. Caso o seu titular não o faça, 

será considerado, para todos os efeitos, como passageiro sem bilhete; 

• O titular do Passe deve zelar pelo bom estado do seu cartão. 

• O passe não é reembolsável.   

• Em caso de cancelamento de viagem, a Atlânticoline não procede a indemnizações a detentores de passe. 

Li e aceito as condições acimas indicadas. 

__________________________________________ 


