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1. Nota Introdutória 
 

 

 O sucesso escolar está relacionado com diversas variáveis que se cruzam, sendo cada 

uma delas primordial na formação de cada aluno. Neste contexto, o transporte escolar e a 

mobilidade por este proporcionada, constituí um fator determinante na promoção da igualdade 

de oportunidades no acesso à educação. 

 Nos termos da alínea gg) do ponto 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

é competência da Câmara Municipal “assegurar, organizar e gerir os transportes escolares”. 

 De acordo com o descrito no artigo 17º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro na 

sua atual redação, o plano de transporte escolar consiste no instrumento de planeamento da 

oferta de serviço de transporte entre o local de residência e o local de estabelecimentos de 

ensino da rede pública, frequentados pelos alunos da educação pré-escolar, do ensino básico e 

do ensino secundário. Este visa assegurar a igualdade de oportunidades de acesso à educação 

pré-escolar e escolar. 

 A presente proposta de Plano de Transportes para o ano letivo 2020/2021 é submetida 

à apreciação do Conselho Municipal de Educação, nos termos da alínea f) do ponto 1 do artigo 

56º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação, bem como à aprovação 

da Câmara Municipal, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 21º do mesmo decreto. O Plano 

de Transportes é aprovado até ao dia 1 de agosto de cada ano conforme o disposto no n.º 1 do 

artigo 22º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação. 
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2. Enquadramento Legal 
 

 

 Artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, alterado pelo artigo 164.º da Lei 

Constitucional n.º 1/97 e pelo artigo 184.º da Lei Constitucional n.º 1/82 - atribui o poder 

regulamentar às autarquias locais, de acordo com os termos da Constituição, das leis e dos 

regulamentos emanados das autarquias de grau superior ou das autoridades com poder 

tutelar; 

 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 do 

funcionamento dos transportes escolares; 

 Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual – Estabelece o quadro de 

competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios 

e das freguesias, o qual define na alínea m) do ponto 1 do artigo 64.º, a competência dos 

Municípios na organização e gestão dos transportes escolares; 

 Decreto-Lei n.º 3/2001, de 20 de janeiro – Define um novo regime jurídico de acesso à 

atividade dos transportes rodoviários de passageiros através de veículos com mais de nove 

lugares e de organização do mercado de transportes não regulares; 

 Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, alterada pela Lei n.º 17-A/2006, de 26 de maio, pelo 

Decreto-Lei n.º 255/2007, de 13 de julho, e pela Lei n.º 5/2013, de 22 de janeiro – Define 

o regime jurídico dos transportes coletivos de crianças e jovens até aos 16 anos; 

 Portaria n.º 1350/2006, de 27 de novembro – Regulamenta o licenciamento nas atividades 

de transporte coletivo de crianças em automóveis ligeiros; 

 Decreto-Lei n.º 186/2008, de 19 de setembro – Procede à criação do passe escolar ou 

“passe 4_18@escola.tp”;  

  Portaria n.º 138/2009, de 3 de fevereiro, na sua redação atual – Define as normas de 

atribuição do “passe 4_18@escola.tp” e os procedimentos relativos à operacionalização do 

sistema que lhe está associado; 

 Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de 

janeiro – Estabelece o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios 

no âmbito da ação social escolar, definindo no artigo 12.º que os transportes escolares 

constituem uma modalidade de apoio no âmbito da ação social escolar e estabelecendo no 

artigo 25.º, as normas para a sua atribuição; 

mailto:4_18@escola.tp
mailto:4_18@escola.tp
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 Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 65/2015, de 27 de agosto – 

Estabelece o regime de escolaridade obrigatória para as crianças e jovens em idade escolar 

e define a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 5 anos de 

idade; 

 Despacho Normativo n.º 1/2012, de 27 de janeiro – Procede à atualização dos tarifários 

dos transportes públicos, nomeadamente a redução da percentagem de beneficiação ou 

desconto para os títulos de transporte dos “passes 4_18@escola.tp”; 

 Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho que republica o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 

de abril – Aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário; 

 Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto, com a redação atualizada pelo Decreto-Lei n.º 

55/2018, de 06 de julho – Regulamenta 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, estabelecendo as medidas a adotar no contexto dos percursos escolares dos 

alunos, de forma a prevenir o insucesso e abandono escolares; 

 Despacho Normativo n.º 24-B/2012, de 19 de dezembro – Regulamenta no ponto 1 o 

aumento das tarifas dos títulos relativos aos transportes coletivos rodoviários interurbanos 

de passageiros até 50 km; 

 Despacho nº 16518/2012, de 28 de dezembro – Aprova os valores máximos de preços para 

as carreiras rodoviárias interurbanas de passageiros, em percursos inferiores a 50 km; 

 Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual – Estabelece o regime jurídico da 

transferência de competências do estado para as autarquias locais, definindo na alínea gg) 

do ponto 1 do artigo 33.º, a competência dos municípios em assegurar, organizar e gerir os 

transportes escolares, como referido na nota introdutória deste documento; 

 Circular: 023/2014-SA, de 17 de março da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

(ANMP) – Clarifica as competências municipais relativamente aos transportes escolares no 

ensino regular; 

 Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo Despacho Normativo n.º 

5/2020, de 21 de abril – Estabelece os procedimentos da matrícula e respetiva renovação, 

e as normas a observar na distribuição de crianças e alunos. 

 Decreto-Lei n.º 54/2018, de 06 de julho – Estabelece os princípios e as normas que 

garantem a inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades 

e potencialidades de todos e cada um dos alunos;  

mailto:4_18@escola.tp
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 Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 

10/2019, de 25 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho e pela 

Lei n.º 2/2020, de 31 de março – Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da educação; 

 Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março de 2020, que estabelece as medidas 

excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus – 

COVID-19; 

 Portaria n.º 107-A/2020, de 4 de maio, que estabelece a lotação máxima no transporte em 

táxi e no transporte em veículo descaraterizado a partir da plataforma eletrónica, no 

âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia COVID-19. 
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3. Enquadramento Territorial e Populacional do Concelho de Viana do 

Alentejo 
 

 

 O Concelho de Viana do Alentejo, localizado no Distrito de Évora, no Alentejo Central, 

ocupa uma área de 393,6 km2 e abrange três freguesias – Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 – Enquadramento Territorial do Concelho de Viana do Alentejo no País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2 – Enquadramento Territorial do Concelho de Viana do Alentejo no Distrito de Évora 
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Imagem 3 – Freguesias do Concelho de Viana do Alentejo: Aguiar, Alcáçovas e Viana do 

Alentejo 

 

 De acordo com os Censos 2011, o Concelho de Viana do Alentejo tem 5.743 habitantes. 

A freguesia de Aguiar conta com 890 habitantes. A freguesia de Alcáçovas tem 2.111 habitantes, 

sendo que a freguesia de Viana do Alentejo conta com o maior número de habitantes do 

Concelho, com 2.742 habitantes. 

 Os principais acessos do Concelho de Viana do Alentejo são realizados através das vias 

EN2, EN254 e EN257. É servido por uma rede de transportes públicos, a qual assegura a 

acessibilidade à cidade de Évora e entre as três freguesias do Concelho. 
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4. Rede Escolar do Concelho de Viana do Alentejo 
 

 No Concelho de Viana do Alentejo, no que respeita à Rede Pública, existe um 

Agrupamento de Escolas, que integra o Ensino Pré-Escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico em 

Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo. Este agrupamento agrega também o 2º e 3ºCiclos em 

Alcáçovas e Viana do Alentejo. A Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa em Viana do 

Alentejo inclui o Ensino Secundário e Vocacional. 

 A Rede Privada do Concelho é constituída por duas IPSS – Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, o Centro Imaculado Coração de Maria em Viana do Alentejo e o CATL – 

Centro de Atividade de Tempo Livre da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, os quais 

integram a valência de Creche e do Ensino Pré-Escolar. 

 

 

5. Plano de Transportes Escolares do Concelho de Viana do Alentejo 
 

 O presente Plano de Transportes Escolares (PTE) tem como base, além de todo o 

enquadramento legal em vigor à data, dados facultados pelo Agrupamento de Escolas de Viana 

do Alentejo, necessários para a sua realização. Nos termos do n.º 3 do artigo 21º do Decreto-Lei 

n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação e, considerando os dados necessários para 

elaboração do PTE a entidade terá de fornecer, a seguinte informação: 

 Previsão do número de alunos beneficiários do transporte escolar, com local de 

proveniência, grupos etários de menos e mais de 12 anos, grau de ensino e ano que 

frequentam discriminados; 

 Identificação das localidades que não são servidas por carreiras de serviço público, 

situados a mais de 3 km da Escola; 

 Levantamento das localidades servidas por carreiras públicas em que: 

 - As paragens estão localizadas a uma distância superior a 3 km da escola; 

 - Situações de tempos de espera superiores a 45 minutos; 

 - O tempo da deslocação seja superior a 60 minutos (nos casos aplicáveis). 

 

 Nos termos da Portaria n.º 138/2009, de 03 de fevereiro, na sua redação atual, para a 

elaboração deste Plano, é solicitado à Sociedade Rodoviária do Alentejo S.A, o valor da tarifa 

inteira dos passes mensais em vigor nas linhas incluídas. 
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 Quando os serviços das linhas de transporte público não permitem o acesso do local de 

residência dos alunos aos estabelecimentos de ensino no que concerne ao cumprimento dos 

horários escolares em vigor, designadamente, os tempos de espera superiores a 45 minutos ou 

o tempo de deslocação superior a 60 minutos, deverão ser asseguradas todas as diligências 

necessárias. Neste contexto, o Município deverá recorrer à adjudicação de circuitos especiais, 

com a precedência ao ano letivo que reporta o PTE, de acordo com o disposto no artigo 19º do 

Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro e nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

 

 

6. Normas Orientadoras do Funcionamento dos Transportes Escolares 

no Concelho de Viana do Alentejo 
 

6.1. Âmbito 
 

 Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual, 

é da competência dos Municípios a elaboração, aprovação e implementação do Plano de 

Transportes Escolares (artigo 21º), a deliberação sobre a concessão de circuitos especiais e o 

reajustamento da rede de transportes escolares sempre que necessário. 

 De forma a garantir o acesso de todos os alunos da educação pré-escolar, do Ensino 

Básico e Secundário, quando a residência se localiza a uma distância superior a 3 km dos 

estabelecimentos de ensino, as autarquias deverão assumir a sua competência. 

 Tendo por base a Circular: 023/2014-SA da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP), os municípios não têm responsabilidade de assegurar o transporte dos 

alunos que frequentem o ensino não regular, nomeadamente os cursos de formação 

profissional, os Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), Cursos de Educação e 

Formação (CEF) e os cursos vocacionais (sem prejuízo da sua contratualização com a 

Administração Central). 

 No que respeita aos alunos do ensino secundário que não estejam abrangidos pela 

categoria de NEE, de acordo com o artigo n.º 4 do Decreto-Lei n.º 186/2008, de 19 de setembro, 

devem ser comparticipados em 50% do valor do passe. 

 Embora especificado no disposto na Lei nº 85/2009, de 27 de agosto, no artigo 2º, no 

ponto 4, nas alíneas a) e b), referente ao âmbito da escolaridade obrigatória, a comparticipação 

do transporte escolar no ensino secundário não segue as linhas da escolaridade obrigatória até 
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aos 18 anos de idade ou no ato de conclusão do ensino secundário, mantendo a obrigação de 

comparticipar os alunos que frequentem o mesmo. 

 O funcionamento do serviço de transportes escolares estende-se, exclusivamente, 

durante os períodos letivos do ensino obrigatório e nos dias em que decorre a 1ª fase dos 

exames nacionais, unicamente para os alunos nestes inscritos. 

É igualmente assegurado o transporte dos alunos do 1º e do 2º ciclo do ensino básico que 

possam vir a ter acompanhamento extraordinário, embora atualmente não exista esta resposta 

no Concelho, em concordância com a alínea b) do ponto 1 do artigo 4º do Decreto-Lei 

nº176/2012, de 2 de agosto. 

  

 

6.2. Requisitos de acesso à Rede de Transportes Escolares 
 

 O direito ao acesso ao serviço de transportes escolares concelhio é estabelecido pelas 

seguintes normas: 

 A integração da Educação Pré-Escolar, do Ensino Básico ou Secundário no 

estabelecimento de ensino da sua área de residência, cuja localização seja superior a 3 

km, sendo que qualquer escola pública do Concelho tem disponível o serviço de 

refeitório, calculado a partir do percurso mais curto por estrada no percurso residência 

– escola; 

 A integração do Ensino Básico e Secundário em escolas situadas fora da área de 

residência, cuja localização seja superior a 3 km por inexistência de vaga ou de oferta 

formativa na área de estudo ou curso, que não possibilitem o prosseguimento dos 

estudos; 

 A integração no Ensino Básico e Secundário em escolas fora da área de residência, por 

motivo de alteração de residência, desde que o custo do transporte não seja superior 

ao estabelecido para a escola da área de residência. 

 

 

6.3. Modalidades e Comparticipação de Apoio de Transportes Escolares 
 

6.3.1. Modalidades de Apoio 
 

 De forma a rentabilizar os recursos existentes, o Município utilizará a rede de 

transportes públicos que serve o Concelho de Viana do Alentejo. Uma vez que esta rede não 
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satisfaz as necessidades existentes ao nível do transporte escolar, conforme disposto no n.º 1 

do artigo 25º do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, na alínea g) do n.º 1 do artigo 19º e no 

artigo 20º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, são previstas neste Plano de Transportes 

Escolares outras modalidades de transporte, nomeadamente a criação de circuitos especiais, 

tendo em conta as seguintes situações: 

a) A distância de residência do aluno à paragem do autocarro ou ao estabelecimento de 

ensino seja superior a 3 km; 

b) Os horários de transporte público não sejam compatíveis com o horário escolar; 

c) Outros dados, devidamente justificados e integrados no Plano de Transportes Escolares. 

 No presente ano letivo, tendo em conta o contexto de pandemia atualmente vivido, 

causado pela COVID-19 e, de forma a garantir a segurança dos alunos no transporte da sua área 

de residência para o estabelecimento escolar, o Município de Viana do Alentejo procede ao 

transporte dos alunos do Ensino Secundário residentes na freguesia de Alcáçovas, para a Escola 

Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa. Os deste estabelecimento escolar, residentes na 

freguesia de Aguiar são transportados no autocarro público, não havendo partilha de veículos 

entre as freguesias. Neste contexto, são ainda cumpridas todas as normas estabelecidas pela 

Direção Geral da Saúde, nomeadamente a desinfeção do veículo após cada utilização, bem como 

a o definido na alínea a) do ponto 1 do artigo 13.º - A, do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março de 2020, relativamente à lotação máxima de 2/3 da sua capacidade para o transporte 

terrestre, fluvial e marítimo. 

 

6.3.2. Comparticipação do Apoio aos Alunos para Transporte Escolar 
 

 A comparticipação do apoio aos alunos para transporte escolar rege-se pelos seguintes 

termos: 

a) Comparticipação a 100% da despesa com transporte aos alunos que frequentem o 

Ensino Básico no Concelho de Viana do Alentejo; 

b) Comparticipação num total de 80% (sendo 50% comparticipados pela Câmara Municipal 

de Viana do Alentejo e 30% comparticipados pela CIMAC através do Programa de Apoio 

à Redução Tarifária) do transporte dos alunos que frequentem o Ensino Secundário ou 

que tenham completado 18 anos de idade. Os alunos deverão responsabilizar-se pelos 

restantes 20%, através do pagamento do valor restante do preço do bilhete de 

assinatura mensal, quando utilizem os transportes públicos fora do Concelho de Viana 

do Alentejo e metade do custo do bilhete de assinatura mensal referente ao número de 
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quilómetros efetuado na utilização de circuitos especiais, nomeadamente os realizados 

pelos veículos de aluguer; 

c) No Concelho de Viana do Alentejo, o Município assume a totalidade do valor das 

despesas afetas ao transporte público e circuitos especiais para os alunos do Ensino 

Secundário que frequentem os estabelecimentos concelhios; 

d) No caso de seleção de estabelecimento de ensino por parte do encarregado de 

educação e/ou do aluno, que não integre a área de residência, com oferta formativa 

pretendida disponível na mesma, que contenha as especificações idênticas, todas as 

despesas associadas ao transporte escolar serão da sua responsabilidade. 

 

 

6.4. Procedimentos e Prazos 
 

6.4.1. Alunos a frequentar os Estabelecimentos de Ensino no Concelho de Viana do 

Alentejo 
 

 O aluno/encarregado de educação deverá preencher o requerimento (em anexo 1) de 

transporte escolar, e submeter o pedido online ou entregar no Balcão Único do Município. 

 

 

6.4.2. Alunos a frequentar os Estabelecimentos de Ensino fora do Concelho 
 

 O aluno entrega no Balcão Único do Município uma declaração emitida pelo 

estabelecimento de ensino que comprove a matrícula, juntamente com o requerimento (anexo 

1). 

 

 

6.4.3. Alunos que necessitam de Circuito Especial 
 

 Os requerimentos de transporte/circuitos especiais devidamente preenchidos são 

submetidos online ou entregues no Balcão Único do Município. 

Posteriormente, os serviços de educação do Município confirmam com o Agrupamento de 

Escolas de Viana do Alentejo a necessidade de transporte dos alunos e a comprovação da 

matrícula para que sejam remetidos para análise. 
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6.4.4. Análise dos Requerimentos 
 

a) Após análise das solicitações de transporte, a Autarquia informará o Agrupamento de 

Escolas e os encarregados de educação dos alunos da comparticipação dos transportes 

escolares, do deferimento/indeferimento do pedido, para benefício de circuitos 

especiais e das condições do apoio, através de comunicação escrita. 

b) A análise e a comunicação dos pedidos de apoio expostos dentro do prazo será realizada 

pelos serviços de educação do Município, até à primeira semana de setembro. 

c) No caso dos alunos identificados na alínea b) do 6.3.2., o Município estabelece o 

contacto por escrito com a empresa de transportes públicos, informando sobre os dados 

necessários, como o nome do aluno, do estabelecimento de ensino que frequenta e da 

freguesia de origem, para inclusão do aluno na rede de transportes escolares. 

d) Nas situações de integração de cursos profissionais com apoio para despesas com 

deslocação/transportes e/ou alojamento, o Município emite declaração a comprovar 

que o referido aluno não usufrui do serviço de transportes escolares da autarquia, a 

pedido do aluno ou do estabelecimento de ensino. 

 

 

6.4.5. Procedimento para os Alunos que Comparticipam o Transporte Escolar - Ensino 

Secundário 
 

1 - Os alunos identificados na alínea b) do 6.3.2., que utilizem os transportes públicos fora do 

Concelho, deverão, no que respeita ao pagamento da comparticipação do transporte escolar, 

cumprir os seguintes procedimentos: 

a) Deverão realizar o pagamento do transporte escolar no Balcão Municipal, referente ao 

mês que antecede, até ao 5º dia útil de cada mês; 

b) Caso não procedam ao pagamento, o passe em questão será anulado pela Câmara 

Municipal de Viana do Alentejo, até que volte a ser pago pelo aluno e comunicado à 

empresa fornecedora dos serviços de transporte escolar; 

c) O aluno poderá exercer o direito de prescindir do passe num determinado mês. Porém, 

para o efeito deverá informar a Autarquia até ao dia 20 do mês anterior. 
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2 - Os alunos identificados na alínea b) do 6.3.2. que utilizem os circuitos especiais, 

nomeadamente os realizados em veículo de aluguer deverão, no que respeita ao pagamento da 

comparticipação do transporte escolar, cumprir os seguintes procedimentos: 

a) Deverão realizar o pagamento do transporte escolar no Balcão Municipal, referente ao 

mês que antecede, até ao 5º dia útil de cada mês; 

b) Caso não procedam ao pagamento, o transporte será anulado pela Câmara Municipal 

de Viana do Alentejo, até o final do ano letivo em causa. Esta medida poderá ser 

revertida, através de apresentação de documento certificado (Ex: atestado médico ou 

declaração aceite pelo município). 

 

 

6.5. Falsas Declarações e Penalizações 
 

 As falsas declarações implicarão a anulação imediata do apoio atribuído e o reembolso 

do montante correspondente à comparticipação indevidamente auferida, bem como a 

impossibilidade de apresentação de nova candidatura no presente ano letivo em causa. 

 

 

6.6. Disposições Finais 
 

 Todas as situações não contempladas no presente Plano deverão ser expostas através 

de requerimento por escrito ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, 

analisadas pelos serviços de educação do Município e deliberadas pela Câmara Municipal de 

Viana do Alentejo. 
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7. Horários dos Estabelecimentos de Ensino 

 

Tabela 1 – Horários dos Estabelecimentos de Ensino por Nível de Escolaridade 

Fonte: Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo 

 

 

8. Rede de Transportes Escolares no Concelho de Viana do Alentejo 
 

 A rede de transportes públicos é assegurada pela única concessionária de transportes 

regulares de passageiros a atuar no Concelho de Viana do Alentejo, a Sociedade Rodoviária do 

Alentejo, S.A., que dispõe do serviço de carreiras urbanas, nomeadamente as carreiras 

interconcelhias, assegurando a mobilidade interna no concelho e externa deste à sede do 

distrito, Évora. 

 Contudo, existe um número de habitantes que reside em locais isolados, de difícil 

acesso. Neste contexto, dado que o serviço de transportes públicos não efetua estes circuitos, a 

população desloca-se em viaturas particulares ou através de veículos de aluguer, 

particularmente o serviço de táxi. 

 

 

 

 

  

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo 

Estabelecimentos de Ensino Grau de Ensino Horários 

Jardim de Infância de Aguiar Pré-Escolar 8h00 – 18h00 

Escola Básica de Viana do Alentejo 1º Ciclo 8h30 - 18h30 

Escola Básica de Aguiar 1º Ciclo 9h00 - 18h30 

Escola Básica de Alcáçovas 

1ºCiclo 9h00 - 17h00 

2ºCiclo 
8h30 - 17h00 

3ºCiclo 

Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de 

Sousa 

2ºCiclo 

8h30 - 17h00 3ºCiclo 

Secundário 
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8.1. Circuitos de Transportes Públicos 
 

 A Sociedade Rodoviária do Alentejo, S.A. assegura os seguintes circuitos rodoviários: 

 

Tabela 2 – Serviço de Transportes Públicos no Concelho de Viana do Alentejo 

 

Nota: Ver Tabelas nº 3 e nº 4. 

 

 

8.2. Circuitos Especiais 
 

 Devido à inacessibilidade dos serviços de transportes públicos aos locais isolados e à 

inexistência de recursos municipais para o transporte da população em idade escolar residente 

nestes locais, de difícil acesso, com caraterização rural (ex.: estradas de terra batida), existe a 

necessidade da realização de circuitos especiais, de forma a dar resposta às solicitações 

apresentadas. 

 Neste contexto, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, 

na sua redação atual, a Câmara Municipal procede à adjudicação, nos termos do Código dos 

Contratos Públicos, de serviços de empresas de veículos de aluguer (táxi), as quais deverão 

comprovar a sua idoneidade para o efeito, nos termos da legislação em vigor. 

 A rede viária utilizada para a realização dos circuitos especiais é constituída por estradas 

e caminhos rurais (de terra batida). 

 

Nota: Ver Tabela nº5. 

 

 

Circuito Rodoviário Rede Viária 

Évora => Viana do Alentejo => Évora R254 

Alcáçovas => Viana do Alentejo     
N257 

Viana do Alentejo => Alcáçovas 

Viana do Alentejo => Aguiar   
R254 

Aguiar => Viana do Alentejo 
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Tabela 3 – Circuito de Transportes Públicos 

Alunos Residentes no Concelho de Viana do Alentejo que Frequentam os Estabelecimentos de Ensino do Concelho 

  

N
º 

d
o

 C
ir

cu
it

o
 

C
ó

d
ig

o
 

Proveniência 

D
is

tâ
n

ci
a 

em
 k

m
 

Te
m

p
o

 d
e 

Tr
an

sp
o

rt
e 

V
al

o
r 

U
n

it
ár

io
 Nº de Alunos por Ciclo de 

Ensino 
Totais 

2º Ciclo 3ºCiclo Secundário Alunos 
Custo 

Mensal 

Custo Anual 
(10 Meses 

Letivos) 

Comparticipação 
dos alunos 

Comparticipação 
Anual da CMVA 

1 6 Alcáçovas 19 
24 

min. 
72,85 € 0 0 33 33 1 602,70 € 16 027,00 € 0,00 € 16 027,00 € 

2 2 Aguiar 8 
11 

min. 
40,15 € 13 19 13 45 1 766,60 € 17 666,00 € 0,00 € 17 666,00 € 

TOTAL 13 19 60 78 3 369,30 € 33 693,00 € 0,00 € 33 693,00 € 

 

Fonte: Ofício 78_2020 de 17 de fevereiro de 2020 do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo; E-mail do AEVA enviado a 06 de abril de 2020; Tabela com a tarifa inteira dos passes 

mensais da Sociedade Rodoviária do Alentejo, S.A., com as taxas em vigor no ano de 2020. 
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Tabela 4 – Circuito de Transportes Públicos: 

Alunos Residentes no Concelho de Viana do Alentejo que Frequentam os Estabelecimentos de Ensino em Concelhos Limítrofes - Évora 

 

N
º 

d
o

 C
ir

cu
it

o
 

C
ó

d
ig

o
 

Proveniência 
D

is
tâ

n
ci

a 
em

 K
m

 

Te
m

p
o

 d
e 

Tr
an

sp
o

rt
e 

V
al

o
r 

U
n

it
ár

io
 

Évora Totais 

Secundário Alunos Custo Mensal 
Custo Anual 
(10 Meses 

Letivos) 

Comparticipação 
dos alunos 

Comparticipação 
da CIMAC 

(PART) 

Comparticipação 
Anual da CMVA 

1 9 Alcáçovas 32 30 min. 101,90 € 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 7 
Viana do 
Alentejo 

31 30 min. 83,40 € 4 4 332,00 € 3 320,00 € 664,00 € 996,00 € 1 660,00 € 

TOTAL 4 4 332,00 € 3 320,00 € 664,00 € 996,00 € 1 660,00 € 
 

Fonte: Relação Mensal do mês de setembro de 2020 da Sociedade Rodoviária, S.A.; Tabela com a tarifa inteira dos passes mensais da Sociedade Rodoviária do Alentejo, S.A., com as taxas em 

vigor no ano de 2020. 
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Tabela 5 – Circuitos Especiais: Circuitos em Veículos de Aluguer 

N
º 

d
o

 C
ir

cu
it

o
 

Circuito: Proveniência 
(Estabelecimento de 

Ensino) 

Distância 
em Km 

Tempo de 
Transporte 

Lotação 
do 

Veículo 

Tipo de 
Veículo 

Nº de Alunos a Transportar 

Horário/ 
Periodicidade 

Custo Estimado 

Pré-
Escolar 

1ºCiclo 2ºCiclo 3ºCiclo Secundário Total km/dia 
Valor 

km 
Nº de 
dias 

Valor 
diário do 
percurso 

Valor ano letivo 
(180 dias letivos) 

1 

Viana do Alentejo: Monte 
Ruivo - Monte das Paredes - 
EB 2,3/S Dr. Isidoro de Sousa; 
vice-versa. 

4 x 12 21 min. 

5 

Li
ge

ir
o

 

0 0 1 1 0 2 

Diário:           
8h30 - 17h00 

48 

0,47 € 180 

22,56 € 4.060,80 € 

2 
Viana do Alentejo: Herdade 
do Sobral - EB 2,3/S Dr. 
Isidoro de Sousa; vice-versa. 

4x 11 8 min. 0 0 1 0 0 1 44 20,68 € 3.722,40 € 

3 

Viana do Alentejo: Quinta do 
Duque - Montinho do 
Palanque - Centro Escolar e EB 
2,3/S Dr. Isidoro de Sousa; 
vice-versa. 

4x 14 15 min. 0 2 0 2 0 4 56 26,32 € 4.737,60 € 

4 

Alcáçovas: Estação de 
Alcáçovas - Monte das 
Oliveiras - Escola Básica e 
Integrada de Alcáçovas; vice-
versa. 

4x 6 8 min. 0 2 0 0 0 2 24 11,28 € 2.030,40 € 

5 

Alcáçovas: Monte das Banhas 
- Monte de Canelas - Escola 
Básica e Integrada de 
Alcáçovas; vice-versa. 

6x 61 60 min. 0 1 0 2 0 3 366 172,02 € 30.963,60 € 

6 
Alcáçovas: Monte da Venda - 
Escola Básica Integrada de 
Alcáçovas; vice-versa. 

6x 15 30 min. 0 0 1 0 1 2 90 42,30 € 7.614,00 € 

7 

Viana do Alentejo: - Monte 
da Salvada - Escola EB 2, 3/S 
Dr. Isidoro de Sousa - Monte 
do Barrocal - Escola Básica de 
Aguiar – Jardim de Infância de 
Aguiar; vice-versa. 

4x 24 25 min. 1 2 0 1 0 3 96 45,12 € 8.121,60 € 

TOTAL 1 7 3 6 2 19   724   340,28 € 61.250,40 € 
Nota: As alterações efetuadas ao número de km/dia nos Circuitos n.º 5 e 6 prende-se com o facto dos horários de saída dos alunos a transportar não coincidirem, havendo a necessidade de realização do circuito 

mais uma vez. 

Fonte: Ofício 78_2020 de 17 de fevereiro de 2020 do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo; E-mail do AEVA enviado a 06 de abril de 2020; Tabela da Federação Portuguesa do Táxi. 
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Tabela 6 – Mapa Resumo:  

Plano de Transportes Escolares para o Ano Letivo 2020/2021 

 

Circuito  Área 
Nº de 
alunos 

Nº de 
circuitos 

Nº de 
km/dia 

Previsão 
Custo Anual 

da Rede 

Comparticipação/ 
alunos 

Comparticipação 
anual da CIMAC 

(PART) 

Comparticipação 
anual da CMVA 

Comparticipação 
CMVA por aluno 

(B) 

Transporte 
Público 

Concelho de 
Viana do 
Alentejo 

78 2 

(A) 

33.693,00 € 0,00 € 0,00 € 33.693,00 € 502,88 € 

Concelhos 
Limítrofes - 

Évora 
4 1 3.320,00 € 664,00 € 996,00 € 1.660,00 € 415,00 € 

Circuitos 
Especiais 

(Veículos de 
Aluguer) 

Concelho de 
Viana do 
Alentejo 

18 7 700 61.250,40 € 0,00 € 0,00 € 61.250,40 € 3.290,00 € 

TOTAL 100 10 700 98.263,40 € 664,00 € 996,00 € 96.603,40 € 4.207,88 € 

 

(A) Não está contabilizado o número total de quilómetros efetuados pelos transportes públicos. 

(B) Os valores apresentados referem-se à média da comparticipação anual da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, por aluno. 
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9. Previsão do Número de Alunos Utilizadores do Serviço de Transportes 

Escolares – Ano Letivo 2020/2021 
  

 A presente proposta assenta numa previsão facultada pelo Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo, em conformidade com os dados em anexo 3. Deste modo, poderá ser 

necessário o ajustamento do Plano de Transportes Escolares ao longo do ano letivo, decorrente 

da variação do número de alunos, devido a diversos fatores, como: transferência de alunos, 

novos residentes, nova residência, entre outros. 

 No ano letivo 2020/2021, estima-se que 87 alunos usufruam da Rede de Transportes 

Concelhia, de acordo com o seguinte: 

 

Tabela 7 – Número de Alunos Previsto para Utilização da Rede de Transportes 

Concelhia, por Grau de Ensino 

 
Grau de Ensino 

TOTAL 

 

Pré-
Escolar 

Ensino Básico Ensino 
Secundário 1ºCiclo 2ºCiclo 3ºCiclo 

Nº de Alunos 
a Transportar 

Transporte Público 0 0 13 19 50 82 

Circuito Especial 1 7 3 6 2 19 

TOTAL 1 7 16 25 52 101 

Fonte: Ofício 78_2020 de 17 de fevereiro de 2020 do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo; E-

mail do AEVA enviado a 06 de abril de 2020; Relação Mensal do mês de janeiro e fevereiro de 2020 da 

Sociedade Rodoviária, S.A. 

 

Tabela 8 – Número de Alunos Previsto para Utilização da Rede de Transportes 

Concelhia, por Estabelecimento de Ensino 

  Estabelecimentos de Ensino 

TOTAL 

  Concelho de Viana do Alentejo 

Concelhos 
Limítrofes 

  

Jardim de 
Infância 

de Aguiar 

Escola Básica 
de Aguiar 

Escola 
Básica de 
Alcáçovas 

Escola 
Básica de 
Viana do 
Alentejo - 

Centro 
Escolar 

Escola Básica 
e Secundária 

Dr. Isidoro 
de Sousa 

Nº de 
Alunos a 

Transportar 

Transporte 
Público 

0 0 0 0 78 4 82 

Circuito 
Especial 

1 2 7 2 7 0 19 

TOTAL 1 2 7 2 85 4 101 
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Fonte: Ofício 78_2020 de 17de fevereiro de 2020 do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo; E-

mail do AEVA enviado a 06 de abril de 2020; Relação Mensal do mês de janeiro e fevereiro de 2020 da 

Sociedade Rodoviária, S.A. 

 

Tabela 9 – Número de Alunos Previsto para Utilização do Circuito de Transportes 

Públicos, por Freguesia de Residência e Grau de Ensino 

 

Circuito de Transportes Públicos 

Grau de 
Ensino 

Aguiar Alcáçovas 
Viana do 
Alentejo 

TOTAL 

1ºCiclo 0 0 0 0 

2ºCiclo 13 0 0 13 

3ºCiclo 19 0 0 19 

Secundário 13 33 4 46 

TOTAL 45 33 4 78 

 

Fonte: Ofício 78_2020 de 17 de fevereiro de 2020 do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo; E-

mail do AEVA enviado a 06 de abril de 2020; Relação Mensal do mês de janeiro e fevereiro de 2020 da 

Sociedade Rodoviária, S.A. 

 

 

Tabela 10 – Número de Alunos Previsto para Utilização de Circuito Especiais, por 

Freguesia de Residência e Grau de Ensino 

 

Circuitos Especiais 

Grau de 
Ensino 

Aguiar Alcáçovas 
Viana do 
Alentejo 

TOTAL 

Pré-Escolar 0 0 1 1 

1ºCiclo 0 3 4 7 

2ºCiclo 0 1 1 2 

3ºCiclo 0 2 5 7 

Secundário 0 1 1 2 

TOTAL 0 7 11 19 

 

Fonte: Ofício 78_2020 de 17de fevereiro de 2020 do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo; E-

mail do AEVA enviado a 06 de abril de 2020. 
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10.  Conclusão  
 

 O Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2020/2021 prevê a integração de 101 

alunos do Concelho de Viana do Alentejo, dos quais 45 residem na freguesia de Aguiar, 40 

residem na freguesia de Alcáçovas e 16 residem na freguesia de Viana do Alentejo. 

Os alunos frequentam Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundário, localizados no Concelho 

de Viana do Alentejo (num total de 97 alunos) e, em Concelho Limítrofe, mais precisamente 

Évora (num total de 4 alunos). 

 No que respeita ao grau de ensino da previsão do número de alunos para utilização da 

Rede de Transportes Concelhia, 1 frequentará o Ensino Pré-Escolar, 7 irão frequentar o 1.º ciclo. 

No 2.º ciclo, registam-se 16 alunos, 25 no 3.º ciclo e 52 no secundário. 

 Para dar resposta às necessidades existentes, de acordo com a legislação em vigor, está 

prevista a criação de 10 circuitos, com a seguinte distribuição: 

 2 Circuitos de Transportes Públicos para os 78 alunos que frequentam os 

Estabelecimentos de Ensino do Concelho de Viana do Alentejo; 

 1 Circuito de Transportes Públicos para os 4 alunos residentes no Concelho de Viana 

do Alentejo, que frequentam Estabelecimentos de Ensino em Concelhos Limítrofes 

(Évora); 

 7 Circuitos Especiais, a realizar em Veículos de Aluguer (Táxi), para 19 alunos 

residentes em locais isolados, integrados na área geográfica do Concelho de Viana do 

Alentejo, que frequentam Estabelecimentos de Ensino do Concelho. Estes circuitos 

estão subdivididos em 3 circuitos para a freguesia de Alcáçovas (previsão de transporte 

de 7 alunos), 4 circuitos para a freguesia de Viana do Alentejo (previsão de transporte 

de 12 alunos). 

 Relativamente ao custo associado à comparticipação anual da autarquia, está previsto 

um total de 98.263,40€, dos quais 37.013,00€ serão para os alunos utilizadores dos Circuitos de 

Transportes Públicos e, 61.250,40€ serão para o pagamento da adjudicação de serviços com 

empresas de aluguer de viaturas, selecionadas a partir da abertura de Concurso Público, nos 

termos da lei. 

 O Plano de Transportes Escolares foi apresentado em reunião do Conselho Municipal de 

Educação, de acordo com as normas, para emissão de parecer, sendo remetido para deliberação 

de Reunião Pública de Câmara. 
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11. Anexos 
 

Anexo 1 – Requerimento de Transportes Escolares - Disponível no Ato de Matrícula no 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, no Balão Único da Câmara Municipal de 

Viana do Alentejo e/ou no link:  

https://www.cm-vianadoalentejo.pt/balcaoonline/odfrontend/online/formularios;servicos=3 

Anexo 2 - Ofício 78_2020 de 17 de fevereiro de 2020 do Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo 

Anexo 3 – E-mail do AEVA enviado a 06 de abril de 2020 

Anexo 4 – Relação Mensal do mês de janeiro e fevereiro da Sociedade Rodoviária, S.A.  

Anexo 5 – Tabela com a tarifa inteira dos passes mensais em vigor da Sociedade 

Rodoviária, S.A.  

Anexo 6 – Tabela da Federação Portuguesa do Táxi, em vigor 

Anexo 7 – Planta do Circuito dos Transportes Públicos 

Anexo 8 – Planta do Circuito Especial N.º 1 

Anexo 9 – Planta do Circuito Especial N.º 2 

Anexo 10 – Planta do Circuito Especial N.º 3 

Anexo 11 – Planta do Circuito Especial N.º 4 

Anexo 12 – Planta do Circuito Especial N.º 5 

Anexo 13 – Planta do Circuito Especial N.º 6 

Anexo 14 – Planta do Circuito Especial N.º 7 

Anexo 15 - Relação Mensal do mês de setembro de 2020 da Sociedade Rodoviária, S.A. 

 

 

https://www.cm-vianadoalentejo.pt/balcaoonline/odfrontend/online/formularios;servicos=3

















































