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I. Introdução
1. Caracterização geográfica e demográfica
O concelho de Esposende situa-se no Norte de Portugal, na região
do Minho, pertencendo ao distrito de Braga, sub-região do Cávado.
Deste distrito, com 14 concelhos, é o único com território litoral.
Limitam-no a norte o concelho de Viana do Castelo, a sul o da
Póvoa de Varzim, e a nascente o de Barcelos. O Oceano Atlântico
banha-o a poente numa extensão aproximada de 17 km. É
atravessado pelos rios Cávado, mais a sul, e pelo Neiva a norte.
O concelho de Esposende tem registado, desde os Censos de 1981,
um aumento crescente de população, aproximando-se atualmente
dos 35.254 habitantes (INE, Censos 2011). Sendo o segundo
concelho mais pequeno do distrito de Braga, com uma área de
95,4Km2, apresenta uma densidade populacional de 359
habitantes/Km2. A área urbana de Esposende tem cerca de 1.357
ha e 9.148 habitantes.
Com a reorganização administrativa do território

No contexto regional e nacional, o Município de

das freguesias, o concelho de Esposende passou

Esposende demarca-se pela sua política de

de 15 para 9 freguesias: União das Freguesias de

qualidade e ambiente, assumindo e cumprindo o

Apúlia e Fão, União das Freguesias de Belinho e

seu papel efetivo de principal responsável pela

Mar, União das Freguesias de Esposende,

promoção do desenvolvimento harmonioso e

Marinhas e Gandra, União das Freguesias de

sustentável do concelho, da qualidade de vida dos

Fonte Boa e Rio Tinto, União das Freguesias de

seus munícipes, procurando, assim, ser uma

Palmeira de Faro e Curvos, Antas, Forjães,

referência de dignidade, de modernidade e

Gemeses e Vila Chã.

eficiência dos seus serviços públicos.
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2.Transportes e mobilidade
Ao nível dos transportes e mobilidade, o concelho de Esposende está servido por uma rede de circulação
interna satisfatória. A criação de novas vias principais - IC1/A28 - veio descongestionar todas as vias de
categorias inferiores (Estradas Nacionais, Estradas e Caminhos Municipais) facilitando a circulação
rodoviária, especialmente no que se refere à EN 13, hoje aglutinada pelo desenvolvimento urbano da cidade
e do concelho e transformada numa via de circulação interna, pese embora ter-se assistido a um aumento
recente de tráfego com a implementação de cobrança de circulação na A28. Todavia, a A28 tornou-se num
eixo fundamental de circulação rodoviária, assegurando a ligação aos grandes centros urbanos a sul (Áreas
Metropolitanas do Porto e Lisboa) e a norte (região da Galiza). Estas vias também servem como sistema de
ligação interconcelhia aos concelhos da Póvoa do Varzim (a Sul), Viana do Castelo e Caminha (a Norte).
Existe ainda, entre Braga e Esposende, a IC14/A11, via fundamental de ligação ao interior do Vale do Cávado.
Esta ligação veio reduzir em muito o tempo de viagem entre Esposende, Barcelos e Braga.
Os serviços de transportes rodoviários no interior do concelho de Esposende são assegurados por duas
companhias de transportes, assumindo o transporte escolar a maior parte do seu volume de circulação. Já
no que respeita ao transporte rodoviário externo, este tem uma mais eficiente resposta para as cidades do
Porto e Viana do Castelo, relativamente, por exemplo, à cidade de Braga.

2

II. Enquadramento
A organização e gestão do transporte escolar constituem competência dos Municípios desde 1984. O Plano
de Transporte Escolar é o instrumento de gestão por excelência desta atividade, devendo-se conjugar com
os princípios e políticas inerentes aos planos e redes de transportes públicos locais, constituindo-se como
um complemento destes.
A sua implementação obedece a um conjunto de preceitos legais, com base nos quais se elaborou o
presente Plano de Transporte Escolar para o ano letivo 2021/2022.

1. Orientações legislativas
A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de
setembro, pela Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto e pela Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto) determina, no n.º 1
do seu artigo 2.º, que “Todos os portugueses têm direito à educação e à cultura, nos termos da Constituição
da República Portuguesa”. De acordo com o n.º 4 do mesmo artigo “o sistema educativo responde às
necessidades resultantes da realidade social…”.

A Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, estabelece o regime de escolaridade obrigatória para crianças e jovens
entre os 6 e os 18 anos e, “no âmbito da escolaridade obrigatória o ensino é universal e gratuito”, determina
ainda que a referida gratuitidade “abrange propinas, taxas e emolumentos relacionados com a matrícula,
frequência e certificação do aproveitamento, dispondo ainda os alunos de apoios no âmbito da ação social
escolar, nos termos da lei aplicável”.

Conforme o disposto no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, “aos alunos que frequentam
estabelecimentos dos ensinos básico e secundário que não sejam acessíveis a pé, a partir do lugar da sua
residência, e que não possam utilizar transportes públicos coletivos para efeitos da deslocação entre a
residência e o estabelecimento de ensino, é facultado um serviço adequado de transportes escolares”, sendo
que, em conformidade com o nº 4 do artº 25º, “o acesso ao serviço de transportes escolares é gratuito para
os alunos do ensino básico, podendo ser comparticipado para os do ensino secundário”.
Refere ainda este artigo que “é assegurado o transporte escolar dentro da área de residência aos alunos com
dificuldades de locomoção ou necessitem de se deslocar para frequência de modalidades de educação
especial”.
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Desde 2019 que Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, veio concretizar a transferência de competências
para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da educação, ao abrigo dos artigos
11.º e 31.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.
Nos termos do artigo 17.º “o plano de transporte escolar é, a nível municipal, o instrumento de planeamento
da oferta de serviço de transporte entre o local da residência e o local dos estabelecimentos de ensino da
rede pública, frequentados pelos alunos da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário,
salvo quando existam estabelecimentos de ensino que sirvam vários concelhos, casos em que tal instrumento
assume nível intermunicipal”.
Este Plano, em conformidade com o nº 2 do artigo 18º, “conjuga e complementa a rede de transportes
públicos e outros planos de transportes em vigor na respetiva área de abrangência.”
Por seu turno, o artigo 18.º dispõe que “o plano de transporte escolar visa assegurar a igualdade de
oportunidades de acesso à educação pré-escolar e à educação escolar, incluindo os alunos abrangidos por
medidas adicionais no âmbito da educação inclusiva”. Este instrumento conjuga e complementa a rede de
transportes públicos e outros planos de transportes que possam coexistir.
O artigo 19.º elenca os elementos obrigatoriamente incluídos no plano de transporte escolar e que são os
seguintes “(…):
a) A área abrangida, representada em planta a escala adequada;
b) Os itinerários dos meios de transporte coletivo de passageiros;
c) A numeração e classificação oficiais, ou designação toponímica, das vias de comunicação a percorrer;
d) A distribuição geográfica dos estabelecimentos de ensino, devidamente assinalados;
e) A projeção quantificada da procura por locais de origem;
f) Os meios de transporte a utilizar;
g) Os circuitos especiais, existentes ou a criar, sempre que os meios de transporte coletivo não
satisfaçam regularmente as necessidades de transporte no que se refere ao cumprimento dos horários
escolares, ou que impliquem, para os alunos, tempos de espera superiores a 45 minutos ou deslocações
superiores a 60 minutos, em cada viagem simples”.
Nos termos do número 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 21/2019 já referido, “a elaboração do plano de
transporte escolar baseia-se nos seguintes pressupostos:
a) Gratuitidade para os alunos da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário,
quando residam a mais de 3 km do estabelecimento de ensino que frequentam;
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b) Gratuitidade para os alunos com dificuldades de locomoção que beneficiam 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;
c) Inelegibilidade para os benefícios previstos nas alíneas anteriores dos alunos que se matriculem
contrariando as normas estabelecidas de encaminhamento de matrículas”.
A gratuitidade referida nas alíneas a) e b) do número 1 do aludido artigo 20.º “abrange, exclusivamente,
duas viagens nos dias letivos e para os percursos que ligam o local do estabelecimento de ensino ao local de
residência do aluno”.

No entanto, a Lei do Orçamento de Estado para 2020 (LOE 2020) - Lei nº 2/2020, de 31 de março veio alterar
o art.º 67º do já mencionado Decreto-Lei nº 21/2019, determinando que, “Até à entrada em vigor da
portaria referida no n.º 1 do artigo 68.º, o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º é circunscrito ao
ensino básico, mantendo-se a aplicação do previsto no Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro”
Nos termos do disposto no art.º 36º do Decreto-Lei nº 21/2019, “A organização e o controlo do
funcionamento dos transportes escolares são da competência das câmaras municipais da área de residência
dos alunos, nos termos definidos no plano de transportes intermunicipal respetivo, cabendo-lhes
especificamente:
a) Organizar o processo de acesso ao transporte escolar para cada aluno;
b) Requisitar às entidades concessionárias dos serviços de transporte coletivo os bilhetes de assinatura (passe
escolar) para os alunos abrangidos, nos termos a fixar por portaria dos membros do Governo com
competência na matéria;
c) Pagar as faturas emitidas mensalmente pelas entidades concessionárias dos serviços de transporte
coletivo;
d) Contratar, gerir e pagar os circuitos especiais.”
O Decreto-Lei nº 1-A/2020, de 3 de janeiro, dá continuidade, em 2020, ao Programa de Apoio à Redução
Tarifária nos transportes (PART).
O Município de Esposende, desde abril de 2019, tem aplicado o financiamento que lhe foi atribuído no
âmbito do PART na comparticipação da totalidade do custo do transporte escolar para os alunos do ensino
secundário.

2. Enquadramento organizacional
O transporte escolar é um instrumento fundamental para a garantia de uma educação de qualidade.
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À semelhança dos anos transatos, serão aprovadas normas para a atribuição do transporte escolar para o
ano letivo 2021/2022, documento que define e clarifica os procedimentos a observar e a fazer cumprir pela
câmara municipal no âmbito dos transportes escolares, salvaguardando sempre as questões de segurança e
obedecendo aos princípios de racionalização e eficiência.

A gestão do serviço de transporte escolar é efetuada no Serviço de Recursos e Ação Socioeducativa da
Divisão de Educação. É da responsabilidade deste, entre outros:


Assegurar o disposto no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, de acordo com as políticas da
autarquia, em matéria de organização, financiamento e controlo de funcionamento dos transportes
escolares;



Realizar diagnósticos ao nível do transporte escolar concelhio, tendo em vista a definição de políticas
educacionais e de transporte mais adequadas à realidade social concelhia;



Colaborar no levantamento de necessidades da comunidade com o fim de propor as medidas de
intervenção adequadas;



Contribuir para uma educação de qualidade para todos, garantindo não só o acesso e a permanência
de crianças e jovens na escola, mas também a igualdade de oportunidades para um
desenvolvimento humano integral;



Reduzir custos desnecessários com o serviço de transporte escolar;



Intervir de forma integrada e participada, de maneira a garantir a implementação de iniciativas de
desenvolvimento local com vista a uma maior eficácia das respostas e da racionalização de meios.

Os Estabelecimentos de Ensino localizados no concelho colaboraram com a Câmara Municipal de Esposende
na elaboração deste Plano, tendo fornecido os seguintes elementos:
a. Previsão do número de alunos que utilizarão o transporte escolar, discriminados por freguesia de
proveniência, grupos etários de “até” e de “mais de 12 anos”, respetivo grau de ensino e ano de
frequência;
b. Levantamento das localidades que não são servidas por carreiras de serviço público, e que se situem
a mais de 3 km dos pontos de paragem ou terminais das mesmas;
c. Horário escolar previsto para o ano letivo 2021/2022.
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III. Parque escolar do concelho de Esposende
1. Níveis de educação e ensino
Ao nível da educação formal, o concelho de Esposende apresenta uma oferta desde a Educação Pré-Escolar
até ao Ensino Secundário, incluindo o ensino profissional e o ensino vocacional de música.
Os respetivos estabelecimentos do parque escolar do concelho de Esposende organizam-se da seguinte
forma:

REDE PÚBLICA
Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio
DESIGNAÇÃO

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

TIPOLOGIA

Escola Básica de Forjães

Forjães

Rua da Pedreira, nº 207, 4740-446 Forjães

EB com JI, 1º, 2º e 3º CEB

Escola Básica de Guilheta

Antas

Rua da Escola, Lugar de Guilheta, 4740-013
Antas

EB com JI e 1º CEB

Escola Básica de Belinho

U.F. Belinho e Mar

Rua do Cruzeiro, 4740-165 Belinho

EB com JI e 1º CEB

Escola Básica de Mar

U.F. Belinho e Mar

Largo 25 de Abril, Lugar de Cima, 4740-512
Mar

EB do 1º CEB

Escola Básica de Vila Chã

Vila Chã

Rua da Igreja, 4740-634 Vila Chã

EB do 1º CEB

Escola Básica António Rodrigues
Samapaio

U.F. Esposende, Marinhas e Gandra

Av.ª João Paulo II, nº 388, 4740-532 Marinhas EB do 2º e 3º CEB

Escola Básica de Góios

U.F. Esposende, Marinhas e Gandra

Rua da Escola, 4740-538 Marinhas

EB com JI e 1º CEB

Escola Básica de Pinhote

U.F. Esposende, Marinhas e Gandra

Rua 15 de Agosto, 4740-574 Marinhas

EB com JI e 1º CEB

Escola Básica de Rio de Moinhos

U.F. Esposende, Marinhas e Gandra

Rua Joaquim Regado, 4740-577 Marinhas

EB do 1º CEB

Jardim de Infância de Cepães

U.F. Esposende, Marinhas e Gandra

Rua da Escola Nova, 4740-522 Marinhas

JI
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Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira
DESIGNAÇÃO
Escola Básica de Curvos

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

TIPOLOGIA

U.F. Palmeira de Faro e Curvos

Rua da Escola, 4740-181 Curvos

Escola Básica do Barral - 1º CEB

U.F. Palmeira de Faro e Curvos

Rua Carlos Barbosa Vila Chã, Lugar do Barral,
EB do 1º CEB
4740-591 Palmeira de Faro

Escola Básica do Barral - JI

U.F. Palmeira de Faro e Curvos

Rua das Oliveiras, Lugar de Santo António

Escola Básica António Correia de Oliveira U.F. Esposende, Marinhas e Gandra

Rua Poeta António Correia de Oliveira, 4740285 Esposende
Av. Dr. Henrique Barros Lima, 4740-203
Esposende
Rua José Azevedo dos Santos Portela, 4740
Gandra
Av. da Igreja, Lugar do Calvário, 4740-494
Gemeses

EB com JI e 1º CEB

JI
EB do 2º e 3º CEB

Escola Básica de Esposende

U.F. Esposende, Marinhas e Gandra

EB do 1º CEB

Escola Básica de Gandra

U.F. Esposende, Marinhas e Gandra

Escola Básica de Gemeses

Gemeses

Escola Básica de Fão

U.F. Apúlia e Fão

Rua da Caixa de Água, 4740-364 Fão

EB com JI e 1º CEB

Escola Básica de Fonte Boa

U.F. Fonte Boa e Rio Tinto

Rua da Cultura, 4740-415 Fonte Boa

EB com JI e 1º CEB

Escola Básica de Rio Tinto

U.F. Fonte Boa e Rio Tinto

Rua Padre Cândido Rodrigues Saloio, Lugar da
EB com JI e 1º CEB
Igreja, 4740-612 Rio Tinto

Escola Básica de Apúlia

U.F. Apúlia e Fão

Av. da Praia, 4740-033 Apúlia

EB do 1º, 2º e 3º CEB

Escola Básica de Criaz

U.F. Apúlia e Fão

Rua da Aldeia, 4740-103 Apúlia

EB com JI e 1º CEB

Escola Básica do Facho

U.F. Apúlia e Fão

Beco 11 de Março, 4740-055 Apúlia

EB com JI e 1º CEB

EB com JI e 1º CEB
EB com JI e 1º CEB
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Escola Não Agrupada
DESIGNAÇÃO
Escola Secundária Henrique Medina

FREGUESIA
U.F. Esposende, Marinhas e Gandra

LOCALIZAÇÃO
Av. Dr. Henrique Barros Lima, 4740-203
Esposende

TIPOLOGIA
ES com 3º CEB

REDE PRIVADA
DESIGNAÇÃO

FREGUESIA

LOCALIZAÇÃO

TIPOLOGIA

J.I. do Centro Paroquial e Social de Vila
Chã

Vila Chã

Lugar da Igreja, 4740-634 Vila Chã

JI

J.I. do Centro Social da Juventude de Mar

U.F. Belinho e Mar

Rua Estrada Real, nº 91, 4740-512 Mar

JI

Rua da Várzea, 4740 Marinhas

JI

Rua do Centro Social, 4740-593 Palmeira de
Faro

JI

Rua Narciso Ferreira, 4740-281 Esposende

JI

U.F. Esposende, Marinhas e Gandra

Rua São João, 4740-249 Esposende

JI

J.I. da Santa Casa da Misericórdia de Fão

U.F. Apúlia e Fão

Rua de Santa Bárbara, Lugar de Ramalhão,
4740-352 Fão

JI

J.I. da Associação Social, Cultural e
Recreativa de Apúlia

U.F. Apúlia e Fão

Rua da ASCRA, 4740-141 Apúlia

JI

Escola Profissional de Esposende

U.F. Apúlia e Fão

J.I. do Centro Social da Juventude Unida de
U.F. Esposende, Marinhas e Gandra
Marinhas
J.I. do Centro de Intervenção Cultural e
U.F. Palmeira de Faro e Curvos
Social de Palmeira de Faro
Creche e J.I. Rainha Santa Isabel - Santa
U.F. Esposende, Marinhas e Gandra
Casa da Misericórdia de Esposende
J.I. "A Gaivota" - ASSINJEPE

Rua Amorim Campos, 4740-335 Fão

Escola Profissional

Escola Profissional de Esposende - pólo do
U.F. Apúlia e Fão
Ramalhão

Rua de Santa Bárbara, Lugar de Ramalhão

Escola Profissional

Escola de Música de Esposende

Av. Dr. Henrique Barros Lima nº 123, 4740-203
Escola de Ensino Artístico
Esposende

U.F. Esposende, Marinhas e Gandra

2. Agrupamentos de Escolas
Ao nível da rede pública, os estabelecimentos de educação e ensino desde a Educação
Pré-Escolar até ao 3.º CEB encontram-se distribuídos por dois Agrupamentos de Escolas: o AE António
Rodrigues Sampaio, a norte, com sede na EB António Rodrigues Sampaio, e o AE António Correia de Oliveira,
a sul, com sede na EB António Correia de Oliveira.
O ensino secundário da rede pública é assegurado pela Escola Secundária Henrique Medina, localizada na
cidade de Esposende, a qual integra também turmas do 3.º CEB.
No esquema seguinte apresentam-se as respetivas áreas de influência, por freguesia.

Forjães

Antas
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Belinho

Mar

Vila Chã
AE António Rodrigues Sampaio
Curvos
AE António Correia de Oliveira

Marinhas

Palmeira
de Faro

Figura n.º 1 | Área de influência dos

Esposende

Agrupamentos de Escolas
Gandra
Gemeses
Fão
Fonte Boa
Rio Tinto

Apúlia

IV. Alunos
Nos quadros que se seguem apresenta-se o número de alunos que frequentam, no ano letivo 2020/2021, a
rede pública, por Agrupamento de Escolas, freguesia, estabelecimento e nível de escolaridade.

Quadro nº1: Nº de alunos no ano letivo 2020/2021 - Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico
Agrupamento

Freguesia

N.º de alunos
E. PréEscolar

1.º

2.º

3.º

4.º

1.º CEB

Total

Apúlia

EB Criaz

16

5

6

6

14

31

47

Apúlia

EB Apúlia

0

10

21

14

19

64

64

Apúlia

EB Facho

33

19

24

24

23

90

123

Fonte Boa

EB Fonte Boa

22

6

14

12

11

43

65

Rio Tinto

EB Rio Tinto

19

5

5

6

5

21

40

EB Curvos

36

8

7

10

9

34

70

Esposende

EB Esposende

0

48

50

45

70

213

213

Fão

EB Fão

44

25

17

26

23

91

135

Gandra

EB Gandra

51

20

23

24

15

82

133

Gemeses

EB Gemeses

16

5

2

11

7

25

41

Palmeira de Faro

EB Barral

16

18

23

24

19

84

100

Belinho

EB Belinho

46

15

14

19

16

64

110

Mar

EB Mar

0

13

19

22

16

70

70

Marinhas

EB Góios

25

20

24

25

24

93

118

Marinhas

EB Rio de Moinhos

0

14

18

10

6

48

48

EB Pinhote

19

13

12

17

13

55

74

Marinhas

JI Cepães

76

0

0

0

0

0

76

Vila Chã

EB Vila Chã

0

1

13

9

11

34

34

Antas

EB Guilheta

10

6

5

4

13

28

38

Forjães

EB Forjães

74

33

31

32

35

131

205

503

284

328

340

349

1301

1804

AE António Correia Curvos
de Oliveira

AE António
Marinhas
Rodrigues Sampaio

Total

Estabelecimento de
Ensino
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Quadro nº 2: Nº de alunos no ano letivo 2020/2021 - 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário
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V. Horários escolares previstos
Quadro nº 3: Tempos letivos, por Escola
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VI. Localidades não servidas por carreira pública
De acordo com as comunicações provenientes dos Estabelecimentos de Ensino, não foi identificada qualquer localidade que não seja servida por
carreiras de serviço público e se situe a mais de 3 km dos pontos de paragem ou terminais da mesma.

VII. Previsão de procura de transporte escolar
Quadro nº 4: Previsão da procura de transporte escolar
EB Esposende

Freguesias de
origem

Esc. Ob.
≤12

EB ACO

EB Apúlia

Esc. Ob.

>12

Esc. Ob.

≤12

>12

Antas

6

4

Apúlia

4

4

Belinho

2

4

EB ARS

EB Forjães

Esc. Ob.

≤12

>12

153

170

≤12

16

Esc. Ob.

ES Henrique Medina

Esc. Ob.

Sec

EP Esposende

Esc. Ob.
≤12

>12

2

14

4

8

52

8

2

406

44

5

3

36

2

1

113

5

5

32

7

1

10

53

118

5

3

15

38

47

3

12

3

14

22

5

5

23

40

3

6

29

34

2

14

26

4

12

37

3

36

12

Mar

3

2

Marinhas

39

9

1

Palmeira

54

24

1

14

Rio Tinto
Vila Chã
Total

30

15

7

213

195

2
1

0
1

426

170
596

408

19

16

33

2

43

76

1

11

41

86

206
292

Total

5
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Gemeses

Sec
>12

4

5

11

Sec
>12

40

20

2

Sec
>12

13

1

50

Sec
>12

11

71

Gandra

Sec
>12

>12

7

Forjães

Sec
>12

>12

68

1

S M Maior

≤12

25

Fão

ES Monserrate

>12

131

Fonte Boa

ES Rocha
Peixoto

≤12

Curvos

3

ES Eça
Queirós

>12

Esposende

3

ES Barcelos

43

62
105

34

70

5

42

77

3

3

6

17

2

11

35

294

657

1050

81
6

393

3

206
83
1

137

90

7

3

99

130

22

99

1

1

1

1

114
286

1

224

1

51
103

0

45
45

0

2

10

4

1

2

2516

2

10

4

1

2

2516
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Pelos dados supra indicados, prevê-se a atribuição de transporte escolar a 2516 alunos residentes neste
concelho, mais 118 que no ano letivo 2020/2021, sendo que:


16,14 % dos alunos são provenientes da extinta freguesia de Apúlia, 15,62 % da extinta freguesia
de Esposende e 11,37 % da extinta freguesia de Marinhas;



Cerca de 0,76% dos alunos irão frequentar Estabelecimentos de Ensino localizados fora do
concelho, menos 0,49% que no ano letivo transato.

VIII. Oferta de Transporte Escolar
De acordo com o determinado no Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro, encontram-se identificados nas
plantas em anexo os itinerários das carreiras de transporte público por escola e empresa operadora no
concelho.

IX. Circuitos de Transporte Escolar
Os circuitos de transporte escolar são elaborados de acordo com os dados supra referidos. Poderão ser
integrados nos circuitos estabelecidos alunos residentes em freguesias que não estejam referidas nestes e se
localizem no percurso dos mesmos.
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1. Previsão de circuitos de transporte escolar em regime de carreira regular de passageiros
Quadro nº 5: Previsão de circuitos de transporte escolar em regime de carreira regular
EB Esposende
Circuito
1
Forjáes, Antas, Belinho, Mar, Marinhas, Esposende
2
Vila Chã, Marinhas, Esposende
3
Curvos, Palmeira de Faro, Marinhas, Esposende
4
Gemeses, Gandra, Esposende
5
Apúlia, Fão, Esposende

Empresa Transportadora
AVminho
AVminho
AVminho
AVminho
Avminho e Minho Bus

EB António Correia de Oliveira
Circuito
1
Forjáes, Antas, Belinho, Mar, Marinhas, Esposende
2
Vila Chã, Marinhas, Esposende
3
Curvos, Palmeira de Faro, Marinhas, Esposende
4
Gemeses, Gandra, Esposende
5
Apúlia, Fão, Esposende
6
Rio Tinto, Fonte Boa, Fão, Esposende

Empresa Transportadora
AVminho
AVminho
AVminho
AVminho
AVminho e Minho Bus
Minho Bus

EB Apúlia
Circuito
Empresa Transportadora
7
Apúlia (Criaz), Apúlia (EB Apúlia)
AVMinho
8
Rio Tinto, Fonte Boa, Fão, Apúlia (Praia), Apúlia (Cedovém), Apúlia (EB Apúlia) Minho Bus
EB António Rodrigues Sampaio
Circuito
1
Forjáes, Antas, Belinho, Mar, Marinhas, Esposende
2
Vila Chã, Marinhas, Esposende

Empresa Transportadora
AVMinho
AVminho

EB Forjães
Circuito
9
Esposende, Marinhas, Mar, Belinho, Antas, Forjães

Empresa Transportadora
AVMinho

ES Henrique Medina
Circuito
1
Forjáes, Antas, Belinho, Mar, Marinhas, Esposende
2
Vila Chã, Marinhas, Esposende
3
Curvos, Palmeira de Faro, Marinhas, Esposende
4
Gemeses, Gandra, Esposende
5
Apúlia, Fão, Esposende
10
Rio Tinto, Fonte Boa, Fão, Esposende

Empresa Transportadora
AVMinho
AVMinho
AVMinho
AVMinho
AVMinho e Minho Bus
Minho Bus

Escola Profissional de Esposende
Circuito
5
Apúlia, Fão, Esposende
11
Antas, Belinho, Mar, Marinhas, Esposende, Fão
12
Gemeses, Gandra, Fão

Empresa Transportadora
AVMinho e Minho Bus
AVMinho
AVMinho

ES Barcelos
Circuito
14
Esposende, Fão, Fonte Boa, Rio Tinto, Barcelos

Empresa Transportadora
Minho Bus

ES Eça de Queirós
Circuito
11
Antas, Belinho, Mar, Marinhas, Esposende, Fão, Apúlia, Póvoa de Varzim

Empresa Transportadora
AVMinho

ES Rocha Peixoto
Circuito
11
Antas, Belinho, Mar, Marinhas, Esposende, Fão, Apúlia, Póvoa de Varzim

Empresa Transportadora
AVMinho

ES Monserrate
Circuito
16
Esposende, Marinhas, Mar, Belinho, Antas, Viana do Castelo
17
Forjães, Viana do Castelo

Empresa Transportadora
AVMinho
AVMinho

ES Santa Maria Maior
Circuito
16
Esposende, Marinhas, Mar, Belinho, Antas, Viana do Castelo

Empresa Transportadora
AVMinho
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2. Previsão de circuitos especiais
No âmbito do Despacho n.º 8452-A/2015, publicado a 31 de julho, alterado pelo despacho n.º 5296/2017, de
16 de junho, que regula as condições de aplicação das medidas de ação social escolar, da responsabilidade do
Ministério da Educação e Ciência e dos municípios, ao nível do transporte dos alunos com necessidades
educativas especiais, este é da competência do Ministério da Educação.
Nos termos da Portaria n.º 283-A/2017, de 15 de setembro, a contratação, por ano letivo, dos serviços
necessários a assegurar o transporte escolar dos alunos com necessidades educativas especiais é efetuada
por cada escola/agrupamento, sendo os correspondentes encargos financeiros suportados por verbas a
transferir pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares para aqueles Agrupamentos de Escolas.

X. Previsão orçamental
No que concerne ao transporte em regime de carreira regular de passageiros, as empresas de transportes
coletivos de passageiros concederão obrigatoriamente bilhetes de assinatura (passe escolar) aos estudantes
que frequentem o Ensino Básico e Secundário.

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.

De acordo com o disposto na Portaria n.º 161/85, de 23 de março, o preço dos bilhetes de assinatura mensal
será determinado com base no preço dos bilhetes simples e no correspondente número de viagens mensais
previamente requisitadas, beneficiando de uma redução de:
- 50%, para alunos com idade igual ou inferior a 12 anos;
- 25%, para alunos com idade superior a 12 anos.

Para a elaboração deste plano, previu-se a realização, para cada estabelecimento de ensino, de um total
anual de 354 viagens, exceto para a EPE, cuja previsão é de 398 viagens, devido ao calendário escolar mais
alargado deste estabelecimento de ensino.
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1. Despesas por Circuito em Carreira Regular
No quadro seguinte apresentam-se os valores da despesa prevista com o transporte de alunos em carreira
regular, por estabelecimento de ensino.
Quadro nº 6: Despesa prevista por estabelecimento de ensino

Estabelecimento de Ensino

Despesa prevista

EB Esposende
EB António Correia de Oliveira
EB Apúlia
EB António Rodrigues Sampaio
EB Forjães
ES Henrique Medina
EP Esposende

185,85 €
128 347,13 €
33 559,20 €
119 227,20 €
31 346,70 €
399 595,20 €
20 103,98 €

ES Barcelos

1 340,78 €

ES Eça de Queirós

7 380,90 €

ES Rocha Peixoto

3 318,75 €

ES Monserrate

1 393,88 €

ES Santa Maria Maior
TO TAL

650,48 €
7 4 6 4 5 0 ,0 3 €

2. Receitas
2.1. Comparticipações de alunos a frequentar o ensino secundário
Considerando o disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, o plano de transporte
escolar deverá prever:
a) “Gratuitidade para os alunos da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário, quando
residam a mais de 3 km do estabelecimento de ensino que frequentam;
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b) Gratuitidade para os alunos com dificuldades de locomoção que beneficiam 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;
c) Inelegibilidade para os benefícios previstos nas alíneas anteriores dos alunos que se matriculem
contrariando as normas estabelecidas de encaminhamento de matrículas”.

A gratuitidade referida nas alíneas a) e b) do número 1 do artigo 20.º do citado diploma abrange,
exclusivamente, duas viagens nos dias letivos e para os percursos que ligam o local do estabelecimento de
ensino ao local de residência do aluno.
No entanto, a Lei do Orçamento de Estado para 2020 (LOE 2020) - Lei nº 2/2020, de 31 de março veio alterar
o art.º 67º do já mencionado Decreto-Lei nº 21/2019, determinando que, “Até à entrada em vigor da portaria
referida no n.º 1 do artigo 68.º, o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º é circunscrito ao ensino básico,
mantendo-se a aplicação o previsto no Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro”.

Conforme já foi referido, o Decreto-Lei nº 1-A/2020, de 3 de janeiro, dá continuidade, em 2020, ao Programa
de Apoio à Redução Tarifária nos transportes (PART), tendo o Município de Esposende, durante o ano de
2020, aplicado o financiamento que lhe foi atribuído no âmbito do PART na comparticipação da totalidade do
custo do transporte escolar para os alunos do ensino secundário, dando continuidade ao sucedido em 2019.

Na condição de ser possível manter uma comparticipação financeira por parte do Estado que permita
assegurar a continuidade do apoio para além de dezembro de 2021, o que implica a continuidade do
Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes, os alunos do ensino secundário não terão de
suportar quaisquer custos com o transporte escolar durante o ano letivo 2021/2022.

3. Transferências de verbas através do Orçamento de Estado
O Decreto-Lei nº 1-A/2020, de 3 de janeiro, prevê, no seu artigo 4.º, o financiamento do Programa de Apoio à
Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART), “acesso ao financiamento do PART está sujeito a uma
comparticipação mínima dos municípios que integram as AM e CIM, nos seguintes termos:
a) Em 2020, a comparticipação mínima é de 10 % da verba transferida pelo Estado;
b) Em 2021 e anos seguintes, a comparticipação mínima é de 20 % da verba transferida pelo Estado.
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Caso seja possível manter o financiamento do PART em níveis que permitam assegurar gratuitidade de
transporte escolar para o ensino secundário, esta prolongar-se-á durante todo o ano letivo e não apenas até
dezembro de 2021, como atualmente se encontra previsto.

XI. Anotações finais

De acordo com o disposto no número 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, a
elaboração e a aprovação do plano de transporte escolar é da competência da Câmara Municipal, após
discussão e parecer do Conselho Municipal de Educação.

Assim, deverá o presente documento ser submetido a parecer dos membros do Conselho Municipal de
Educação e, posteriormente, ser proposta a sua aprovação em reunião do Órgão Executivo do Município de
Esposende.

De acordo com o estabelecido no número 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, o
plano de transporte escolar é aprovado até ao dia 1 de agosto de cada ano, vigorando no ano letivo seguinte,
sendo remetido para os municípios e para os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas por ele
abrangidos e para os departamentos governamentais com competência de regulamentação técnica,
licenciamento, coordenação, fiscalização e planeamento no setor dos transportes terrestres

Nos termos do número 2 do artigo 22.º supra referido, sempre que se verifiquem alterações conjunturais, o
plano de transportes escolares pode ser objeto de ajustamentos no decurso do ano letivo a que respeita,
sendo dado conhecimento de tais ajustamentos a todas as entidades acima referidas.

O presente documento e eventuais alterações posteriores serão também disponibilizados na página da
Internet do Município.
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XII. Atividades-chave
Decorrente da aprovação deste instrumento de gestão, e mediante o supra mencionado, torna-se necessária
a execução de algumas atividades, a saber:

1. Organização do processo de pedidos e renovações
Será elaborado um documento com a organização do processo de pedidos de transporte e renovações de
pedidos, bem como com a proposta de calendarização dos procedimentos mensais.

2. Apresentação de proposta de normas e procedimentos
Para um eficaz e eficiente funcionamento dos Transportes Escolares torna-se necessário definir um conjunto
de normas que possibilitem a todo e qualquer utilizador saber, a cada momento, quais os seus direitos e
obrigações decorrentes da utilização daquele serviço.
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Assim, é fundamental determinar normas e procedimentos, salvaguardando sempre as questões de
segurança e obedecendo aos princípios de racionalização (dimensionar, quantitativa e qualitativamente, os
meios de transporte em relação às necessidades) e 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.

ANEXOS

Plantas de localização, que contêm:


Itinerários dos meios de transporte coletivo de passageiros utilizados para efeitos de transporte
escolar;



Distribuição geográfica dos estabelecimentos de ensino, devidamente assinalados;



Circuitos de transporte escolar discriminados por estabelecimento de ensino e empresa
transportadora.

