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Informação – Subsídio de Transporte Escolar – Candidaturas 2021-2022 – 

Câmara Municipal da Amadora 

 

Informamos que se encontra a decorrer, até 26 de julho de 2021, a inscrição para Subsídio 

de Transporte Escolar –  para o ano letivo 2021/2022. Os boletins de inscrição são 

disponibilizados na página Internet do AE Amadora Oeste – www.aeamadoraoeste.edu.pt 

Os alunos de todos os níveis de ensino, quando residam a mais de 3 km do estabelecimento 

de ensino que frequentam têm direito a transporte gratuito. 

A autarquia da Amadora inclui os alunos do ensino secundário e ensino profissional, no 

contexto do Plano de Transporte Escolar Municipal, na modalidade de adesão ao Passe 

4_18. 

Numa medida de descriminação positiva inclui ainda condições de acesso aos alunos 

residentes na zona habitacional de Carenque, localidade cuja distância ao estabelecimento 

de ensino, embora inferior a 3 Km, carece de segurança pelo percurso sem aglomerado 

populacional. 

Estão ainda abrangidos pelo subsídio de transporte escolar, os alunos com dificuldades de 

locomoção que beneficiem de medidas ao abrigo da educação inclusiva, 

independentemente da distância da sua residência ao estabelecimento de ensino que 

frequentam e desde que possam utilizar transporte público. 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

1. Residentes no Concelho 

2. Alunos com mais de 13 anos (considerando gratuidade até 12 anos) 

http://www.aeamadoraoeste.edu.pt/


3. Adesão ao passe 4_18 

4. Residentes com mais de 3Km de distância à escola que frequentam 

5. Alunos do ensino secundário/profissional 

 

Para usufruírem deste apoio, os alunos ou os encarregados de educação, devem 

descarregar, preencher a respetiva Ficha de Candidatura e enviar para o email: 

secretaria@aeamadoraoeste.edu.pt ou entregá-la presencialmente na escola sede do 

agrupamento, até dia 26 de julho 2021. Posteriormente, cabe à respetiva Autarquia a 

análise dos pedidos apresentados e a resposta às escolas que os alunos frequentam. 

Nota: Alunos provenientes dos concelhos de Sintra e Oeiras, podem igualmente descarregar 

os respetivos boletins de candidatura: 

- Boletim de candidatura – Apoios Transporte Escolar – Câmara Municipal da Amadora 

- Boletim de candidatura – Apoios Transporte Escolar – Câmara Municipal da Sintra 

- Boletim de candidatura – Apoios Transporte Escolar – Câmara Municipal da Oeiras 

 

        Amadora, 14 de junho de 2021 

                        O Diretor 

                      Rui Fontinha 
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