Autorização pontual de transporte de menores de idade não
acompanhados (idades entre 4 e 12 anos).
Este documento deve ser preenchido em duplicado, devendo uma cópia ser entregue ao
condutor da viatura aquando do embarque. A segunda cópia deve ser guardada pela
mãe/pai/tutor responsável pela criança.
Sra./Sr._________________________________________________________, com Cartão
Cidadão/NIF/Passaporte número___________________, morada
em__________________________________________________________ e contacto
telefónico nº ____________, como Mãe/Pai/Encarregado de Educação da/do menor com
nome completo_________________________________________________________, com
Cartão Cidadão/NIF/Passaporte número__________________, AUTORIZA expressamente e
sob sua inteira responsabilidade a deslocação do referido menor não acompanhado no
serviço de transporte operado pela Rede Expressos/restantes operadores do website
www.rede-expressos.pt , com partida em________________________ às __H__ do dia
__/__/__ e chegada prevista à localidade__________________________às__H__ do dia
__/__/__ .
O menor será recebido no destino por
Sra./Sr._____________________________________________, com Cartão
Cidadão/NIF/Passaporte número___________________ e contacto telefónico
nº____________.






Este documento é válido exclusivamente para o dia e serviço de transporte indicado.
Não serão admitidos menores de 4 anos sem acompanhamento de adultos.
A Rede Expressos salienta que este serviço de transporte não dispõe de assistente de
bordo que de alguma forma se encarregue do menor. Este transporte é realizado sob
a inteira responsabilidade da Mãe, Pai ou encarregado de educação.
A Rede Expressos recomenda que escolham serviços com o mínimo de paragens
possíveis e sem trocas (ligações) de viaturas.

Data:

Assinatura Mãe/Pai/Encarregado de Educação

______________

______________________________________

A Rede Expressos utilizará estes dados exclusivamente para a finalidade e horizonte temporal a que se destinam: transporte de menores não acompanhados nas datas aqui
firmadas. Uma vez finalizado o serviço, o documento será destruído nas 72 horas seguintes. A RNE – Rede Nacional de Expressos, Lda. (doravante designada como RNE) é a
entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais, podendo, no âmbito da sua atividade, recorrer a entidades por si subcontratadas para a prossecução das
finalidades aqui indicadas. O exercício dos seus direitos deverá ser realizado através do seguinte endereço de correio eletrónico privacidade@rne.pt ou para o endereço
Terminal Rodoviário de Sete Rios / Praça Marechal Humberto Delgado 1500-423 Lisboa.
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