
  

TRANSPORTE ESCOLAR 
ANO LETIVO DE 2022/2023 

  

REQUISIÇÃO DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA TRANSPORTE 
 

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO: 
1º O cartão de identificação é um título de transporte pessoal e intransmissível. 
2º O cartão tem um custo de 2,50€. 
3º A empresa obriga-se a fornecer o cartão, aquando da 1ª vinheta mensal. 
4º É obrigatória a apresentação do cartão ao pessoal da empresa com funções fiscalizadoras. 
5º Quando qualquer pessoa, que não seja o próprio aluno, usar ou tentar usar o cartão indevidamente, será este 

apreendido pelos colaboradores da Barraqueiro Transportes, S.A.. 
6º Qualquer fraude na utilização do cartão ou vinheta implica a sua apreensão e procedimento legal consequente. 
7º O cartão só é válido com a colocação da vinheta correspondente. 
8º A perda ou extravio do cartão, não dá direito a qualquer indeminização ou substituição. 

 
DADOS PESSOAIS 
Esta recolha de dados é efectuada pela Barraqueiro Transportes, S.A., que é responsável pelo tratamento dos seus dados. 
A Barraqueiro Transportes, S.A. tem sede na Av. Santos e Castro, s/ nº, 1769-022 Lisboa, e pode ser contactada através do 
seguinte e-mail: privacidade@rodest.pt.  
O Encarregado de Proteção de Dados/DPO é a ProtectData, que pode ser contactado através do seguinte e-mail: 
privacidade@barraqueiro.com.  
OS SEUS DADOS DESTINAM-SE A: 
À emissão do cartão de identificação e à gestão da relação de prestação de serviços de transporte, aqui se incluindo 
emissão de faturas e inserção na agenda de contactos. Este tratamento dos seus dados tem por fundamento a relação 
contratual que estabeleceu com a nossa empresa. O fornecimento dos seus dados é necessário, e caso não os forneça 
não será possível prestar-lhe os nossos serviços, nos moldes aqui apresentados, sendo apenas o transporte do Aluno 
possível contra a aquisição de senhas de transporte por viagem. 
 
 

REQUISIÇÃO (preencher em letra maiúscula e legível) 

ESCOLA: FUNDAÇÃO SALESIANA DE MANIQUE 

ORIGEM/DESTINO: ________________________________________ 

NOME DO ALUNO: __________________________________________________________________________ 

Nº SECRETARIA: __________________ 

PERÍODO PRETENDIDO:  Manhã + Tarde  Manhã  Tarde  

CASO NECESSITE DE FATURA: 

NIF: __________________ 

Morada completa: ___________________________________________________________ 
 

Documentos entregues: 
Fotografia –       SIM  NÃO  
(Em caso de não entrega de fotografia, agradecemos o envio da mesma em formato .JPEG, com identificação do Nº de 

Secretaria do Aluno, para o seguinte endereço: escalas.cascais@rodest.pt.) 

CONSENTIMENTO 

Para os efeitos previstos no artigo 5º nº2 da LPDP, autorizo a digitalização da fotografia do meu educando, para efeitos de 
emissão do cartão de identificação, bem como a recolha dos dados pessoais descritos nesta requisição e o seu respectivo 
uso, no âmbito do processo de inscrição/renovação do título de transporte. 

SIM  NÃO  

Autorizo o uso dos dados do meu educando para subsequentes processos de inscrição/renovação de transportes 
escolares. 

SIM  NÃO  

Li e aceito todas as condições de utilização, que fazem parte integrante desta requisição. 

SIM  NÃO  
 

Data: ____ / _____ / _______ Assinatura: _____________________________________________________________ 

FOTOGRAFIA 
DIGITALIZADA 

 


