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Normas de Gestão dos Transportes Escolares - Ano Letivo 2021/2022 

 

NOTA JUSTIFICATIVA 

O Município de Esposende procura, no âmbito da sua política educativa e em conformidade com o 

enquadramento legal vigente, garantir a toda a comunidade escolar as melhores condições de igualdade 

de oportunidades no acesso a uma educação de qualidade, enquadrando-se, neste âmbito, o serviço de 

transporte escolar. 

 

O Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, estabelece os poderes de intervenção dos municípios na 

organização, funcionamento e financiamento dos transportes escolares tornando-se, contudo, necessário 

definir-se um conjunto de normas que, por um lado, permitam assegurar um eficaz e eficiente 

funcionamento dos transportes escolares e, por outro lado, possibilitar a todo e qualquer utilizador saber, 

a cada momento, quais os seus direitos e obrigações decorrentes da utilização dos mesmos. 

 

Assim, as presentes normas são elaboradas ao abrigo do disposto na alínea gg) do art.º 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro. 

 

CAPÍTULO I - OBJETO E PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Artigo 1.º - Objeto e Princípios Gerais 

1. As presentes normas destinam-se a assegurar a gestão dos transportes escolares no concelho de 

Esposende, no âmbito da transferência de competências legisladas previstas no Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro, salvaguardando sempre as questões de segurança e obedecendo aos 

seguintes princípios: 

a) Racionalização – dimensionar, quantitativa e qualitativamente, os meios de transporte em relação 

às necessidades; 

b) Eficiência – atuação devidamente programada entre a Câmara Municipal de Esposende, os 

Estabelecimentos de Ensino e as Empresas Transportadoras, potenciando a procura de soluções 

cada vez mais ajustadas, social e economicamente. 

2. O disposto nas presentes Normas aplicar-se-á, sem prejuízo das leis gerais e outros regulamentos 

específicos que respeitem ao serviço em questão. 



 

CAPÍTULO II – COMPETÊNCIAS 

 

Artigo 2.º - Competências da Câmara Municipal 

1. Para além da oferta do serviço de Transporte Escolar, compete à Câmara Municipal, em matéria de 

transporte escolar:  

a) Elaborar e aprovar o Plano de Transporte Escolar, após discussão e parecer do Conselho Municipal 

de Educação. 

b) Deliberar sobre a concessão de circuitos especiais; 

c) Reajustar as redes de transporte escolar já aprovadas, sempre que por razões pedagógicas, de 

pessoal ou de instalações o Ministério da Educação proponha alterações às referidas redes. 

2. A organização e o controlo de funcionamento do transporte escolar nos ensinos básico e 

secundário são da competência dos municípios da área de residência dos alunos, nos termos 

do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro. 

 

Artigo 3.º - Competência do Conselho Municipal de Educação 

1. A Câmara Municipal de Esposende promoverá, com a colaboração do Conselho Municipal de 

Educação, a análise e gestão da organização, funcionamento e financiamento dos Transportes 

Escolares. 

2. Caberá ao Conselho Municipal de Educação proceder à emissão de parecer sobre o Plano de 

Transporte Escolar proposto pela Câmara Municipal. 

3. Após a emissão do parecer referido no número anterior, a Câmara Municipal procederá à 

aprovação do Plano de Transporte Escolar. 
 

Artigo 4.º - Competência dos Estabelecimentos de Ensino 

Compete a cada estabelecimento de ensino localizado no concelho, com a colaboração da Câmara 

Municipal de Esposende, a organização do processo de acesso ao transporte escolar por parte dos seus 

alunos. 
 



 

CAPÍTULO III - ATRIBUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Artigo 5.º - Âmbito de atribuição 

1. A área abrangida pelo serviço de transporte escolar é o concelho de Esposende, só tendo 

direito a transporte gratuito e/ou comparticipado, os alunos cuja residência seja no concelho 

de Esposende. 

2. O regime de transporte escolar funciona exclusivamente durante os períodos letivos, de 

acordo com o calendário escolar, entre o local de residência e o estabelecimento de ensino 

que frequentam. 

3. A competência da Câmara Municipal consiste na oferta de serviço de transporte entre o local 

da sua residência e o local dos estabelecimentos de ensino que frequentam, a todos os alunos 

dos ensinos básico e secundário, quando residam a mais de 3 km dos estabelecimentos de 

ensino que frequentam. 

4. O serviço de transporte escolar não abrange os alunos que frequentam cursos noturnos, 

exceto quando hajam sido obrigatoriamente deslocados de cursos diurnos para a frequência 

destes. 

5. O transporte escolar dos alunos residentes no concelho de Esposende que terão de frequentar 

estabelecimentos de ensino localizados fora do concelho, cumprindo o disposto nas normas 

emanadas do Ministério da Educação respeitantes ao processo de matrícula e seu 

encaminhamento, será comparticipado pelo Município de Esposende. 

6. Como medida excecional, o Município de Esposende assegurará ainda transporte escolar a 

alunos que residam a mais de 2 km do estabelecimento de ensino, desde que cumpram o 

disposto no n.º 3 e, cumulativamente, desde que os encarregados de educação, declarem, na 

plataforma de candidatura do pedido de transporte escolar, que a distância casa-escola, pelo 

trajeto automóvel mais curto, é superior a 2 Km. 

7. Os alunos que frequentem a via de ensino profissionalizante serão abrangidos por este 

transporte escolar, desde que seja comprovada a inexistência de subsídio de transporte por 

parte do estabelecimento de ensino que frequentam. 
 

Artigo 6.º - Condições de atribuição 

1. O apoio concedido aos alunos é de caráter anual. 

2. O transporte escolar será gratuito para os alunos que cumpram as normas emanadas do 

Ministério da Educação respeitantes ao processo de matrículas e seu encaminhamento, nas 

seguintes situações: 

a) Frequência do ensino básico, quando residam a mais de 3 Km do estabelecimento de ensino que 

frequentam, salvo se se encontrarem nas situações previstas no número 6 do artigo anterior; 

b) Alunos com dificuldades de locomoção que beneficiem de medidas ao abrigo da educação 



 

inclusiva, independentemente da distância da sua residência ao estabelecimento de ensino que 

frequentam, sempre que a sua condição o exija. 

3. Para conseguir assegurar os encargos decorrentes da comparticipação a 100% do transporte 

escolar para os alunos do ensino secundário o Município de Esposende terá de continuar a 

beneficiar do financiamento do Programa de Apoio à Redução Tarifária dos Transportes Públicos 

(PART) num montante que permita tornar este apoio efetivo durante o ano letivo 2021/2022. 

 

Artigo 7.º - Pedido ou renovação de transporte escolar 

a) Os pedidos de transporte escolar, bem como as suas renovações, deverão ser efetuados todos os 

anos, através da Plataforma On-line com o endereço http://web.cm-esposende.pt/educacao/, 

durante o prazo estipulado para as matrículas e/ou renovações de matrícula. 

1. Durante o ano letivo de 2021/2022 só poderão ser apresentados novos pedidos de transporte 

escolar, em casos excecionais e devidamente justificados, até à data de 30 de outubro de 

2021. 
 

Artigo 8.º - Alteração ou cancelamento de transporte escolar 

1. Qualquer alteração à situação pessoal, escolar, ou ainda em caso de cancelamento ou anulação 

do transporte escolar, deverá ser comunicada ao Município de Esposende, através de 

requerimento próprio ou correio eletrónico para transporte.escolar@cm-esposende.pt.  

2. O Município de Esposende reserva-se ao direito de cancelar o pagamento do transporte escolar 

em situações excecionais, designadamente as decorrentes de uso indevido do transporte 

escolar, bem como nas situações em que fique comprovado que os alunos não efetuam, pelo 

menos, dez viagens em cada mês, tendo por base o calendário escolar aprovado, sem 

fundamentação. 

3. O número de viagens previsto no final do número anterior poderá ser inferior quando aquele 

número não corresponder a pelo menos um terço das viagens previstas no calendário escolar 

aprovado. 

mailto:transporte.escolar@cm-esposende.pt


 

CAPÍTULO IV - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REDE DE 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Artigo 9.º - Modalidades de transporte 

1. Na efetivação do transporte da população escolar serão utilizados, em princípio, os meios de 

transporte coletivo que sirvam os estabelecimentos de ensino e de residência dos alunos. 

2. Para os efeitos referidos no número anterior, serão considerados os meios de transporte 

coletivo cujos terminais ou pontos de paragem se situem a distância não superior a 3 km da 

residência dos alunos ou do estabelecimento de ensino e, bem assim, os que não obriguem os 

estudantes a tempos de espera superiores a 45 minutos relativamente à matriz horária 

regular, ou a tempos de deslocação superiores a 60 minutos, em cada viagem simples. 

 

Artigo 10.º - Utilização de transportes coletivos 

1. As empresas de transportes coletivos de passageiros concederão obrigatoriamente bilhetes de 

assinatura (passe escolar) aos estudantes abrangidos pelas presentes Normas. 

2. Os bilhetes de assinatura terão validade mensal, a utilizar somente em duas viagens nos dias 

letivos e para os troços das carreiras que ligam o local do estabelecimento de ensino ao local de 

residência do aluno. 

3. Os alunos que utilizam transporte escolar devem estar munidos de passe escolar válido ou 

declaração justificativa da falta do título de transporte. 

4. Os estudantes portadores de bilhete de assinatura têm direito a ocupação de lugares sentados 

nos termos da legislação geral. 

 

Artigo 11.º - Cartões para passes escolares 

1. Os primeiros cartões para os passes escolares serão requisitados às empresas transportadoras 

pela Câmara Municipal de Esposende, sendo entregues aos alunos a título gratuito.  

2. Em caso de extravio ou deterioração dos passes escolares, por facto imputável ao aluno, as 

segundas vias dos cartões deverão ser requisitadas diretamente na empresa transportadora por 

parte dos interessados. 

 



 

CAPÍTULO V - PENALIZAÇÕES 

 

Artigo 12.º - Falsas declarações 

Todas as situações de prestação de falsas declarações verificadas implicarão a anulação imediata do 

apoio atribuído. 

 

Artigo 13.º - Utilização do Transporte 

1. Não será atribuído transporte escolar a alunos que não o utilizem regularmente, de modo a evitar 

custos desnecessários. 

2. A Câmara Municipal poderá proceder à anulação do passe escolar até final do ano letivo nos casos 

em que se verifique uso indevido do transporte escolar ou utilização irregular, designadamente 

nas situações previstas no número 2 do artigo 8.º. 

3. A anulação prevista no número anterior será comunicada por correio eletrónico ao aluno e às 

respetivas escolas.  

4. Nos casos em que os alunos não procedam à regular utilização do transporte escolar, mas 

pretendam a sua ativação ou reativação, estas deverão ser solicitadas até ao dia 8 do mês anterior 

ao da utilização. 

5. Tendo em conta o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e os 

regulamentos internos dos Estabelecimentos de Ensino, os alunos deverão cultivar uma educação 

para a cidadania, pelo que, em caso de comprovada utilização abusiva, fraude ou vandalismo dos 

transportes utilizados ou incumprimento das regras previstas pelas presentes Normas, a Câmara 

Municipal de Esposende reserva-se no direito de cancelar de imediato o apoio concedido. 

6. Os alunos que não estejam munidos de passe escolar válido ou declaração justificativa da falta do 

título de transporte não podem utilizar o referido transporte sem o pagamento de bilhete simples 

de transporte coletivo de passageiros. 

7. Poderá não se aplicar o disposto no número 2 do presente artigo em casos de doença comprovada 

ou outros especialmente atendíveis, mediante requerimento a apreciar pelo Presidente da 

Câmara, com possibilidade de delegação no Vereador com a área funcional da Educação.  

 

CAPÍTULO VI - CASOS OMISSOS E ENTRADA EM VIGOR 

 

Artigo 14.º - Casos omissos 

As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Câmara 

Municipal, com possibilidade de delegação no Presidente da Câmara Municipal ou subdelegação no 

Vereador com a área funcional da Educação. 



 

 

Artigo 15.º - Entrada em vigor 

As presentes normas entram em vigor no dia seguinte à sua aprovação. 

 

 


