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NORMAS DE TRANSPORTES ESCOLARES 

MUNICÍPIO DE FARO 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Desde a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro, foi atribuído às 

autarquias locais competências no âmbito dos transportes escolares o que permite assegurar o 

transporte dos alunos do Ensino Básico e Secundário entre o local de residência e o local do 

estabelecimento de ensino que frequentam. 

As presentes normas têm por objetivo definir e clarificar os procedimentos no âmbito 

dos transportes escolares, nomeadamente, a nível de apoios contemplados na legislação em 

vigor, estando a sua operacionalidade a cargo da Divisão de Educação, com a colaboração dos 

Agrupamentos de Escolas. 

Pretende-se uma atuação conjugada e devidamente programada entre o Município, os 

Estabelecimentos de Ensino e demais entidades, de onde resultará uma melhoria dos serviços 

a prestar aos estudantes, bem como economias significativas na exploração dos transportes 

escolares, através da criação de soluções cada vez mais ajustadas, social e economicamente, às 

realidades locais. 

Considerando que constitui responsabilidade do Município de Faro comparticipar nas 

despesas de aquisição de passe escolar/bilhetes a empresas de transporte coletivo de 

passageiros, seja na criação de circuitos especiais de transporte bem como de transporte 

assegurado por viaturas municipais. Trata-se de uma comparticipação que é da totalidade do 

custo até ao final do 3º ciclo do ensino básico, e de metade quando o aluno frequente o ensino 

secundário. 

 

Artigo 1º 

Enquadramento legal 

 

A organização e gestão da ação social escolar constituem competência dos Municípios 

desde o ano 1984. A sua implementação obedece a um conjunto de preceitos legais definidos 
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pelo legislação em vigor, bem como determinações decorrentes dos apoios concedidos 

pelo município com caráter facultativo. 

Os preceitos legais são definidos nos seguintes diplomas: 

 - Decreto-lei nº 299/84, de 5 de setembro – que regula a transferência para os 

Municípios das novas competências em matéria de organização, financiamento e controle de 

funcionamento dos transportes escolares de acordo com o disposto do n.º 5 de artigo 47º da 

Lei n.º 42/83 de 31 Dezembro e no Decreto-Lei n.º 77/84 de 8 de Março (alterado pelo 

Decreto-lei nº 7/2003, de 15 de setembro) 

- Lei nº 13/2006, de 17 abril - A presente lei define o regime jurídico do transporte 

coletivo de crianças e jovens. 

- Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de agosto - Regula o regime de matrícula e de frequência 

no âmbito da escolaridade obrigatória das crianças e dos jovens com idades compreendidas 

entre os 6 e os 18 anos e estabelece medidas que devem ser adotadas no âmbito dos 

percursos escolares dos alunos para prevenir o insucesso e o abandono escolares e altera 

(quinta alteração) o Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro. 

- Lei nº 75/2013, de 12 setembro – Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência 

de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e 

aprova o regime jurídico do associativismo autárquico 

 

Artigo 2º 

Âmbito de Aplicação 

 

As presentes normas aplicam-se ao serviço de transportes escolares, obedecendo aos 

seguintes princípios: 

1. O serviço de transportes escolares é uma modalidade de ação social escolar 

que visa apoiar a deslocação dos alunos que frequentam o ensino básico e secundário, 

cuja distância da sua residência ao estabelecimento de ensino seja superior a 3km ou 

4km, consoante se tratar de estabelecimento de ensino, sem ou com refeitório, 

respetivamente. 

2. A área abrangida pelo serviço de transporte escolar é o Concelho de Faro, só 

tendo direito ao transporte gratuito ou comparticipado, os alunos que residam dentro do 

concelho. 

A rede de transportes escolares do Município de Faro, engloba: 



 
 

3 
 

 

a) Transporte coletivo de passageiros. 

b) Circuitos especiais 

c) Transportes municipais 

3. O regime de transportes escolares funciona, exclusivamente, durante os 

períodos letivos/estágios, entre o local de residência e o estabelecimento de ensino que 

frequentam. 

 

Artigo 3º 

Alunos abrangidos 

 

1. Têm direito a transporte escolar: 

a) Alunos do ensino básico, secundário e profissional que frequentam a escola 

mais próxima da área de residência, e cuja distância se situe a mais de 3 km do 

estabelecimento de ensino; 

b) Alunos matriculados compulsivamente em estabelecimentos de ensino 

situados fora da área de residência, por falta de vaga e/ou pela inexistência do curso 

pretendido; 

c) Alunos que frequentam escolas fora do concelho, que tenham beneficiado no 

ano letivo anterior de transporte escolar e por motivo de continuidade dos estudos 

nesse estabelecimento de ensino (mantêm-se as condições do beneficiário até finalizar 

o ciclo escolar); 

d) Alunos com necessidades especiais de caráter permanente que frequentam o 

ensino regular, bem como, escolas de referência ou unidades de ensino estruturado e 

de apoio especializado; 

2. Estão ainda abrangidos pelo disposto no número anterior outras situações especiais, a 

analisar caso a caso, pela Divisão de Educação, e que mereçam ser acauteladas. 

 

Artigo 4º 

Alunos não abrangidos 

 

Não são abrangidos pelo apoio de transportes escolares: 

1. Crianças que frequentam os estabelecimentos de educação pré-escolar; 
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2. Alunos que por opção, frequentem estabelecimentos de ensino fora da sua área de 

residência; 

3. Alunos que frequentam o ensino noturno, exceto nos casos em que tenham sido 

matriculados compulsivamente; 

4. Alunos que, por opção, frequentam escolas de outros concelhos sem que estejam 

esgotadas as possibilidades de frequentar uma escola do Concelho de Faro; 

5. Alunos que frequentem cursos financiados, e que recebam do estabelecimento de 

ensino subsídio para efeitos de transporte; 

6. Alunos que residam a menos de 3km dos estabelecimentos de ensino. 

 

Artigo 5º 

Deveres do Município 

 

Compete ao Município de Faro: 

1. Organizar e aprovar o Plano de Transportes Escolares para cada ano letivo, de acordo 

com a legislação em vigor; 

2. Assegurar a avaliação do processo para emissão e/ou renovação dos passes escolares 

solicitados junto dos agrupamentos, de modo a que os alunos possam usufruir do transporte 

desde o início do ano letivo; 

3. Informar os estabelecimentos de ensino sobre os resultados dos pedidos efetuados; 

4. Articular e cooperar com os agrupamentos de escolas no planeamento, organização e 

implementação do serviço de transporte escolar; 

 

Artigo 6º 

Deveres dos Estabelecimentos de Ensino/Agrupamentos 

 

Sem prejuízo de outras competências expressamente fixadas nas presentes normas ou 

em normas legais ou regulamentares, aos estabelecimentos de ensino compete: 

1. Prestar informações e esclarecimentos aos alunos e encarregados de educação 

relativamente ao processo de transportes escolares; 

2. Após receção dos impressos deverá atestar as informações prestadas nos mesmos e 

preencher e carimbar o espaço destinado aos estabelecimentos de ensino. Sem todos estes 

elementos o boletim será considerado incompleto; 
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3. Solicitar à EVA Transportes os novos cartões, no início do ano letivo e após receção dos 

mesmos, introduzir na plataforma o nº e código do cartão, sendo que, o custo (€5,00) 

do cartão eletrónico será faturado junto à mensalidade aos respetivos alunos. 

4. Avisar, atempadamente, o Município de Faro por escrito, sobre alterações dos horários 

escolares ou encerramento da escola devido a situações pontuais; 

5. Deverão dar conhecimento, através de mail, à Divisão de Educação de qualquer 

solicitação, junto das empresas transportadoras, seja ela para novo passe/bilhete, revalidação, 

bloqueio, desbloqueio do mesmo. 

6. Informar os alunos da resposta ao pedido efetuado; 

7. Atualizar qualquer alteração dos alunos/encarregados de educação na plataforma, 

atualizações estas que só deverão ser efetuadas presencialmente pelos encarregados de 

educação junto dos serviços administrativos dos agrupamentos. 

8. Informar quando o aluno deixe de necessitar de utilizar o apoio dos transportes 

escolares, por transferência de escola, desistência ou outra situação a que a escola tenha 

conhecimento; 

9. Colaborar com o Município de Faro na elaboração do Plano de Transportes Escolares, 

fornecendo, até ao dia 15 de fevereiro de cada ano, a previsão do número de alunos para o 

ano letivo seguinte; 

10. Inserir na Plataforma SIGA os dados dos alunos que detêm transporte, tendo 

ciente da data em que inserem, uma vez que é com base nesta que o mesmo será faturado. 

 

Artigo 7º 

Deveres dos alunos e respetivos encarregados de educação 

 

1. Proceder ao pagamento (50% - alunos do secundário) do passe escolar após receber a 

sms, ou se por qualquer falha não a receba, proceder ao pagamento junto do Balcão da 

Câmara na Loja do Cidadão. 

2. Salienta-se ainda que a aquisição do título de transporte passa a ser anual e não 

mensal, ou seja, o aluno pretende ou não o passe para o ano letivo, sendo que não havendo o 

pagamento mensal passará a existir uma fatura em dívida, que poderá ter consequências 

fiscais, ao fim de dois meses sem pagamentos o passe será bloqueado para o ano letivo a que 

diz respeito, sendo que após regularização dos valores em dívida poderá o aluno solicitar 

novamente ativação do mesmo, salientando-se que ao segundo bloqueio, o aluno perde o 

direito ao passe para esse ano letivo. 

3. No caso de alunos com matrícula compulsiva (por inexistência do curso pretendido nas 

escolas do nosso concelho) e que frequentam escolas fora do Concelho de Faro, deverão 
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apresentar junto da Divisão de Educação declarações das nossas escolas em como não 

lecionam ou não têm vaga para o curso pretendido, bem como declaração de matrícula do 

estabelecimento de ensino que frequenta, uma fotografia recente e preencher os impressos 

que serão facultados na Divisão de Educação. 

4. Suportar os encargos com a emissão do novo cartão sempre que os alunos necessitem 

de requisitar, junto da EVA Transportes, uma segunda via do passe escolar, por extravio, mau 

uso do mesmo e/ou alteração de morada. 

5. Entregar o passe no final de cada ano letivo junto dos serviços responsáveis pelos 

transportes escolares no agrupamento. 

6. Responsabilizar-se pela deslocação do seu educando, entre a sua residência e o local 

de paragem do transporte escolar; 

7. Respeitar os demais utilizadores durante o percurso escolar, assim como as 

orientações e recomendações dos motoristas; 

8. Comunicar situações de desistência da utilização do transporte escolar, bem como 

atualizar, presencialmente, junto dos serviços administrativos do agrupamento, qualquer 

alteração (telemóvel, morada, etc.) do aluno/encarregado de educação. 

9. Aceitar e respeitar as presentes normas. 

 

Artigo 8º 

Comparticipações 

 

As comparticipações a conceder, serão distintas, consoante o nível de escolaridade do 

aluno, nos seguintes termos: 

1. Transporte comparticipado a 100%: 

a) Alunos matriculados no 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico, de acordo com os 

critérios definidos no artigo 3º; 

b) Aluno com necessidades educativas especiais de caráter permanente, que 

frequentam o ensino regular, bem como escolas de referência ou unidades de ensino 

estruturado e de apoio especializado; 

c) Alunos matriculados no ensino secundário ou profissional que aleguem 

situação de carência económica, que seja devidamente comprovada pelos serviços da 

Ação Social do município, e autorizada superiormente; 

2. Transporte comparticipado a 50%: 

a) Alunos que frequentem o ensino secundário, de acordo com os critérios 

definidos no artigo 3º; 
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b) Alunos que frequentem cursos profissionais, com equivalência ao ensino 

secundário, desde que o transporte não seja comparticipado por qualquer outra 

entidade; 

 

Artigo 9º 

Processo de acesso ao transporte escolar 

 

1. Compete aos estabelecimentos de ensino do Concelho de Faro organizar o processo de 

pedido do transporte escolar por parte dos seus alunos, divulgar junto da comunidade 

educativa os requisitos necessários para que os alunos possam beneficiar de apoio em 

transporte e a notificação do deferimento do pedido. 

2. O processo de candidatura, para efeitos de benefício de transporte escolar, é realizado 

anualmente no ato da matrícula ou renovação de matrícula, para o ano escolar seguinte, pelo 

preenchimento de impresso próprio destinado ao efeito. 

3. Os pedidos de transporte só serão considerados até às datas abaixo indicadas: 

• 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico – 30 de julho; 

• Ensino Secundário – 11 de agosto. 

4. Após a data prevista no número anterior apenas serão aceites candidaturas para 

concessão de transporte escolar, até ao dia 30 de novembro, nas seguintes situações: 

a) Transferência de escola, por motivo de alteração de residência do agregado 

familiar do aluno ou curso. 

b) Matrícula realizada tardiamente por motivos atendíveis. 

5. Os pedidos apresentados fora dos prazos referidos no nº3 ou nº4 só serão aceites em 

casos devidamente fundamentados e em conformidade com as presentes normas. 

6. Os estabelecimentos de ensino validarão as informações constantes na ficha, em 

espaço reservado para o efeito. 

7. As falsas declarações implicarão, independentemente de participação criminal, a 

suspensão do transporte escolar e reembolso do montante correspondente ao beneficiado 

auferido. 
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Artigo 10º 

Análise dos pedidos 

 

1. Os estabelecimentos de ensino ficam encarregues do envio dos respetivos impressos 

dos pedidos de transporte para que estes possam ser analisados pelos serviços municipais até 

31 de julho, no caso do ensino básico e até 12 agosto, no caso do ensino secundário. 

2.  São motivo de indeferimento: 

a) O não preenchimento dos critérios de atribuição; 

b) A incorreção no preenchimento dos dados; 

c) Falsas declarações; 

d) Outros motivos atendíveis devidamente fundamentados; 

3. No caso de indeferimento, a Divisão de Educação notificará a direção do agrupamento, 

bem como os funcionários responsáveis pelo processo, o motivo de exclusão, sendo concedido 

ao encarregado de educação o prazo de 5 dias para se pronunciar. 

4. Após o prazo definido no número anterior o membro do executivo com competência 

delegada na área da Educação, determinará o deferimento ou indeferimento do pedido. 

 

Artigo 11º 

Modalidade de transporte 

 

1. Os alunos beneficiários serão transportados em transportes públicos coletivos (cujos 

terminais ou pontos de paragem se situem a distância superior a 3km da residência dos alunos 

ou do estabelecimento de ensino) 

2. Em casos especiais, que não possam ser assegurados com recurso às carreiras públicas 

existentes no Concelho de Faro, a Câmara Municipal poderá criar circuitos especiais a serem 

efetuados por veículos próprios ou veículos em regime de aluguer, ou protocolado. 

3. Consideram-se abrangidos pelo disposto no número anterior: 

a) Alunos que residam em localidades/sítios sem acesso a transportes públicos; 

b) Alunos com necessidade educativas especiais de carácter permanente que 

residam a menos de 3km dos estabelecimentos de ensino, assim como a alunos que 

frequentam as escolas de referência ou as unidades de ensino estruturado e de apoio 

especializado a que se referem as alíneas a) e b) dos números 2 e 3 do artigo 4º do 

Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro; 



 
 

9 
 

 

 

Artigo 12º 

Circuitos Especiais 

 

1. Os circuitos especiais apenas são utilizados por alunos onde a rede de transportes 

públicos não exista ou não seja adequada às necessidades dos alunos a frequentar o ensino 

básico ou o ensino secundário e que não usufruam de outro apoio em transporte; 

Aos encarregados de educação compete respeitar as seguintes condições: 

a) O local de embarque e desembarque e os horários previstos; 

b) Acompanhar os alunos na entrada e saída da viatura; 

c) Avisar previamente o agrupamento de escolas ou estabelecimento de ensino 

no caso de ausência do aluno; 

d) Responsabilizar-se por quaisquer danos de pessoas ou bens ocorridos 

durante o transporte escolar, provocados pelo seu educando; 

 

Artigo 13º 

Requisição de títulos de transporte 

 

1. A requisição dos títulos de transporte é efetuada anualmente, conforme artigo 6º 

destas normas, pelos agrupamentos de escolas junto da EVA Transportes, em impresso próprio 

para o efeito e sempre com conhecimento à Divisão de Educação; 

2. O preço do transporte da rede de transportes públicos é fixado pela entidade 

concessionária (Eva Transportes, SA). 

 

Artigo 14º 

Suspensão do serviço 

 

1. O Município reserva-se o direito de suspender a comparticipação financeira sempre 

que não for cumprido o disposto nas presentes normas; 

2. Os alunos a quem tenha sido concedido transporte escolar poderão perder o direito a 

usufruir do mesmo, em qualquer altura do ano letivo, caso se alterem os pressupostos da 
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atribuição, designadamente por deixarem cumprir os requisitos legais dos quais a mesma 

depende. 

 

 

Artigo 15º 

Dúvidas e omissões 

 

As dúvidas e omissões que se suscitem na aplicação destas normas serão resolvidas por 

deliberação do Município, tendo em consideração a legislação aplicável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: 

1 – Requerimento para utilização de transporte municipal; 

2 – Requerimento para utilização de transporte em carreiras públicas/circuitos especiais; 

3 – Requisições de cartões eletrónicos – EVA Transportes; 

4 – Relação de cartões eletrónicos para revalidação – EVA Transportes; 


