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Nota Introdutória 

 

Integrado na Área Metropolitana do Porto, o concelho de Valongo atualmente está 

dividido em 4 freguesias: Alfena, Campo e Sobrado, Ermesinde e Valongo. Trata-se de 

um território caraterizado por contrastes, onde coexiste ambiente rural e urbano, zonas 

de grande e baixa densidade populacional, servido por uma rede de transportes 

(operadores públicos e privados) que serve convenientemente todas as localidades.  

O parque escolar do concelho, é constituído por 28 estabelecimentos integrados com 

1.º CEB e EPE, 1 estabelecimento unicamente com pré-escolar, 5 escolas de ensino 

básico do 2.º e 3.º ciclos, 2 escolas básicas e secundárias e 2 escolas secundárias, 

estando agregadas em 6 Agrupamentos de Escolas.  

O documento que se apresenta constitui o Plano de Transporte Escolar do Concelho 

de Valongo para o ano letivo 2018/2019, o qual foi elaborado com base nos elementos 

fornecidos pelos agrupamentos do Concelho e na legislação em vigor, nomeadamente 

o Decreto-Lei n.º 299/84 de 5 de setembro, que enquadra a rede de transportes 

escolares. É competência da Câmara Municipal assegurar a organização, 

financiamento e controlo de funcionamento dos transportes escolares, devendo 

garantir o transporte de alunos entre o local da sua residência e os estabelecimentos 

de ensino. 

Tendo em conta a legislação em vigor em matéria de transporte escolar, a rede de 

transportes existente e as necessidades expressas pela população escolar, o 

Município de Valongo tem vindo a incentivar a utilização dos transportes coletivos 

rodoviários nas deslocações entre local de residência e estabelecimento de ensino. 

No presente Plano de Transporte Escolar, existe uma atuação programada entre o 

município e os estabelecimentos de ensino. À semelhança do ano transato procedeu-

se à recolha de informação junto dos agrupamentos de escolas, no sentido de se 

apontarem previsões de alunos utentes para os transportes escolares. Deste modo, 

constam informações fornecidas pelos Agrupamentos do concelho, de acordo com as 

alíneas a), b) e c) do ponto 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de 

setembro, ao qual devem fornecer, até dia 15 de fevereiro de cada ano, a previsão do 

n.º de alunos que utilizarão transporte escolar no ano letivo subsequente, 

discriminados nomeadamente por:  

 Local de proveniência;  

 Grupos etários de menos e mais de 12 anos, 

  Grau de ensino;  

 Ano que frequentam;  



 

 

 Horário escolar previsto por cada estabelecimento de ensino;  

 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 

da mesma. 

 

São considerados requisitos de acesso ao transporte escolar, os alunos residentes no 

Concelho de Valongo que:  

- Frequentem o Ensino Básico ou Secundário no estabelecimento de ensino da 

sua área de residência e cuja distância se situe a mais de 4km (uma vez que 

qualquer escola pública do Concelho oferece serviço de refeitório); 

- Frequentem o Ensino Básico e Secundário em escolas fora da área de 

residência e cuja distância se situe a mais de 4km por inexistência de vaga, 

área de estudo ou curso na escola da área de residência para prosseguimento 

dos estudos, legalmente designados por “alunos compulsivos”. 

- Nas situações comprovadas pela Direção do Agrupamento, que no âmbito da 

candidatura do CEF, não foi aprovado o apoio para transporte e que, cuja 

distância entre a área de residência e estabelecimento de ensino se situe a 

mais de 4km. 

 

O município cumpre a legislação em vigor, assegurando o pagamento da totalidade do 

custo do transporte aos alunos do ensino básico e comparticipando com 50% do custo 

aos alunos do ensino secundário, sendo usadas exclusivamente as carreiras de 

transporte público de passageiros que servem as áreas de residência dos estudantes 

e os estabelecimentos de ensino. 

Para o município, a distância entre a residência do aluno e estabelecimento de ensino 

assim como a matrícula compulsiva, constituem as principais condições de acesso ao 

transporte escolar.  

Tratando-se de um instrumento de promoção de coesão social e da igualdade de 

oportunidades no acesso à escola, bem como um instrumento de gestão por 

excelência manifesta a preocupação de se adequar à realidade física, social, cultural e 

educativa do município.  

 

Da auscultação efetuada às Direções dos Agrupamentos de Escolas, para o ano letivo 

2018/2019 obtivemos o seguinte resultado:  

  



 

 

Previsão do nº de alunos a beneficiar de subsídio de transporte- Ano letivo 2018/2019 

 

 

Apresenta-se assim o Plano de Transporte Escolar para o ano letivo 2018/2019 que 

nos termos da alínea e) do ponto 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de 

janeiro, será submetido à apreciação do Conselho Municipal de Educação e 

consequentemente à aprovação da Câmara Municipal até 15 de abril, de acordo com o 

ponto 3 do artigo 4.º e artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro. 

 

 

FREGUESIA DE ALFENA 

 

1. Têm direito à comparticipação de subsídio de transporte, correspondente a 100% do 

seu custo, os alunos do 7º, 8.º e 9.º anos, que frequentem a Escola Secundária de 

Alfena, residentes na freguesia de Alfena à distância igual ou superior a 4 Km ao 

estabelecimento de ensino, nas seguintes ruas: 

 

Ferraria  Rua a partir do 1426 

N. Sr.ª Amparo Rua a partir do 1998 

S. Bartolomeu  Rua a partir do 100 

 

  

Estabelecimento 
de Ensino 

Zona de 
Proveniência 

Nível Ensino Ano Número de Alunos 

Escola Básica S. 

João de Sobrado 
Zona da Balsa 

2º CEB 
5º 5 

9 
6º 4 

3º CEB 

7º 2 

13 8º 5 

9º 6 

Escola Secundária 

de Valongo 

Todas as zonas 

da área geográfica 

de Sobrado 

Secundário 

10º 70 

122 11º 32 

12º 20 

CEF 2º 2 2 

Total 146 

Entrada Saída 

 
8h20 

18h30 

Previsão do horário escolar- Ano letivo 2018/2019 



 

FREGUESIA DE CAMPO E SOBRADO 

 

1. Têm direito à comparticipação de subsídio de transporte, correspondente a 100% do 

seu custo, os alunos do 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos, que frequentem a Escola Básica S. 

João de Sobrado, residentes na área geográfica de Sobrado, à distância igual ou 

superior a 4 Km ao estabelecimento de ensino, nas seguintes ruas: 

 

Balsa Rua  

Filipa de Lencastre Rua e Travessa 

Maria da Fonte Rua e Travessa 

Nova Quinta dos Muros Travessa  

Ponte da Balsa Rua  

Prior do Crato Rua 

Quinta da Balsa  

Quinta dos Muros Rua a partir do 200 e Travessa  

S. João de Sobrado Rua a partir do 4820 

 

2. Têm direito à comparticipação de subsídio de transporte, correspondente a 50% do 

seu custo, todos os alunos que frequentem o 10º, 11º e 12º ano, na Escola Secundária 

de Valongo, residentes na área geográfica de Sobrado. 

 

 

CANDIDATURA À COMPARTICIPAÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTE 

 

Para os alunos que frequentam escola da sua área de residência 

1. Os alunos que se candidatam à comparticipação de subsidio de transporte, que 

frequentam o ensino básico e/ou secundário, beneficiam do subsidio de transporte 

desde que não usufruam de outro apoio destinado a transporte. 

2. A candidatura à comparticipação de subsídio de transporte deverá ser 

requerida/instruída, mediante preenchimento de Boletim de Candidatura e entrega da 

documentação exigida, nos respetivos estabelecimentos de educação e ensino, até 31 

de Julho de 2018. 

 

Para alunos compulsivos 

 

1. São considerados alunos compulsivos, os alunos que tenham sido matriculados 

compulsivamente em estabelecimentos de ensino situados fora da sua área de 

residência, por inexistência do curso pretendido ou vaga nas escolas da sua área de 

residência. 



 

 

2. Os alunos compulsivos, que frequentam o ensino básico e/ou secundário, 

beneficiam do subsidio de transporte desde que não usufruam de outro apoio 

destinado a transporte. 

3. Os alunos compulsivos, que frequentam o ensino básico até ao 3º ciclo, têm direito 

à comparticipação de subsídio de transporte, correspondente a 100% do seu custo.  

4. Os alunos compulsivos, que frequentam o ensino secundário, têm direito à 

comparticipação de subsídio de transporte, correspondente a 50% do seu custo.  

5. A candidatura a subsídio de transporte é requerida/instruída, mediante 

preenchimento de Boletim de Candidatura e entrega da documentação exigida, nas 

instalações da Divisão de Educação, Ação Social e Desporto, da Câmara Municipal de 

Valongo, Av. 5 de Outubro, 160, em Valongo, de 1 a 30 de setembro de 2018. 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

A organização e gestão dos transportes escolares constituem competência dos 

Municípios desde o ano de 1984, obedecendo a um conjunto princípios legais 

estabelecidos nos seguintes diplomas: 

 
 Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro - Regula a transferência para os 

municípios das novas competências em matéria de organização, financiamento 

e controle de funcionamento dos transportes escolares;  

 Portaria n.º 181/86, de 6 de Maio - Estabelece os termos em que os 

estudantes do ensino secundário abrangidos pelo transporte escolar 

comparticiparão nos respetivos custos; 

 Lei n.º 13/2006, de 17 de Abril - Transporte coletivo de crianças;  

 Decreto-Lei 7/2003, de 15 de Janeiro - Conselhos Municipais de Educação e 

Carta Educativa (o artigo 25.º prevê que as competências exercidas pelo 

Conselho Consultivo dos Transportes Escolares, nos termos do Decreto-Lei n.º 

299/84, de 5 de Setembro, passem a ser exercidas pelos Conselhos Municipais 

de Educação);  

 Lei n.º 41/2003, de 22 de agosto -1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 7/2003, de 

15 de janeiro, que regulamenta os conselhos municipais de educação e aprova 

o processo de elaboração de carta educativa, transferindo competência para as 

autarquias; 



 

 

 Lei n.º 17 – A/2006, de 26 de Maio - 1.ª alteração à Lei n.º 13/2006, de 17 de 

Abril (transporte coletivo de crianças);  

 Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março – Estabelece o regime jurídico 

aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social 

escolar, definindo no artigo 12º que os transportes escolares constituem uma 

modalidade de apoio no âmbito da ação social escolar e estabelece no artigo 

25º critérios e regras para a sua atribuição; 

 Lei nº 85/2009, de 27 de agosto - Estabelece o regime da escolaridade 

obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em idade escolar e 

consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir 

dos 5 anos; 

 Lei nº 6/2012, de 10 de fevereiro – 2ª alteração ao Decreto-Lei n.º 7/2003, de 

15 de janeiro, que regulamenta os conselhos municipais de educação e aprova 

o processo de elaboração de carta educativa, transferindo competência para as 

autarquias; 

 Decreto-Lei n.º 176/2012, de 02 de agosto de 2012, que no seu artigo 15º 

prevê a alteração ao Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, no artigo 3º,  

alterado pela Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, e pelos Decretos-Leis n.ºs 7/2003, 

de 15 de janeiro, 186/2008, de 19 de setembro, e 29-A/2011, de 1 de março. 

 Lei nº 75/2013 de 12 de 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. 

 Decreto-Lei nº 72/2015, de 11 de maio – 3ª alteração ao Decreto- Lei nº 

7/2003, de 15 de janeiro, alterado pelas Leis n.os 41/2003, de 22 de agosto, e 

6/2012, de 10 de fevereiro, que regulamenta os conselhos municipais de 

educação e aprova o processo de elaboração de carta educativa. 

 


