
1. Quem tem direito a beneficiar de transporte escolar?
A Câmara Municipal de Palmela assegura o acesso ao trans-
porte escolar a todos os alunos residentes no concelho, en-
tre o local de residência e o local do estabelecimento de en-
sino básico e secundário público do concelho, desde que a 
distância casa-escola seja igual ou superior a 2 Km.
Para os alunos que frequentam escolas fora da área do mu-
nicípio matriculados, designadamente em cursos profissio-
nais, técnico-profissionais e artístico, em situações de inexis-
tência de vaga ou oferta formativa no concelho, o município 
assegura também o acesso ao transporte, através do paga-
mento do respetivo título de transporte. 

5. Como se disponibiliza o transporte escolar (o carre-
gamento mensal do passe escolar) para os alunos que 
estudam em escolas fora do concelho?
Estes alunos que frequentem o ensino secundário em es-
colas fora do município de Palmela passam também a re-
ceber um SMS, com uma referência multibanco indicando 
o valor que deverá sem pago, (o qual corresponde à com-
participação que é devida por parte das famílias: 50% do 
valor total do passe escolar). Após o pagamento do valor, 
deverão dirigir-se a um Centro de Recursos para a Juven-
tude – CRJ, da Câmara de Palmela, (Pinhal Novo, Palmela 
e Quinta do Anjo) munidos do comprovativo do pagamen-
to no multibanco, para aí, efetuarem o carregamento do 
título de transporte. Para os alunos residentes na Fregue-
sia de Poceirão e Marateca, o carregamento do título de 
transporte é efetuado na Junta de Freguesia. Os alunos 
que frequentam a escola Profissional de Setúbal efetuam 
o carregamento do título de transporte na própria escola.
Para os alunos do ensino básico, basta dirigirem-se aos 
referidos locais de carregamento, e fazerem prova da sua 
identificação, para efetuarem o carregamento do respeti-
vo título de transporte.
Por regra, o período de carregamento mensal dos transpor-
tes escolares é entre o dia 26 e o dia 10 do mês seguinte. 

4. Como se disponibiliza o transporte escolar (o carrega-
mento mensal do título de transporte escolar) para os alu-
nos que estudam em escolas do concelho de Palmela?
Os alunos do 2º, 3ºciclos do ensino básico (que utilizam cir-
cuitos públicos da empresa dos TST) têm que efetuar carre-
gamento eletrónico mensal dos cartões Lisboa Viva, na sua 
escola. 
Os alunos que frequentam o ensino secundário nas esco-
las do concelho de Palmela passam a receber um SMS, com 
uma referência multibanco indicando o valor que deverá sem 
pago, (o qual corresponde à comparticipação que é devida 
por parte das famílias: 50% do valor total do passe escolar). 
Após o respetivo pagamento, deverão dirigir-se às escolas 
que frequentam, munidos do comprovativo do pagamento 
no multibanco, para aí, efetuarem o carregamento do passe 
escolar.
Por regra, o período de carregamento mensal dos transpor-
tes escolares é entre o dia 26 e o dia 10 do mês seguinte. 
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3. Como se pode solicitar transporte escolar?
A realização de candidaturas para os Transportes Escolares da 
rede pública e municipal passou a ser exclusivamente digital. O 
Município de Palmela disponibiliza o acesso à plataforma ele-
trónica de gestão municipal de educação – SIGA da EDUBOX, 
para a sua realização. 
Para além da realização da candidatura, o encarregado de edu-
cação tem acesso à informação do seu educando sem ter ne-
cessidade de se deslocar pessoalmente aos serviços de atendi-
mento ao público do município, ou estabelecimentos de ensino.
Assim, de forma cómoda, poderá efetuar a qualquer hora e em 
qualquer lugar, a partir de um dispositivo com ligação à internet, 
a candidatura ou candidaturas do seu educando.
Apenas tem de solicitar ao município as credenciais de aces-
so (utilizador e respetivo código de acesso) através de envio de 
email para DECS@cm-palmela.pt 

2. Qual o valor a pagar pelo transporte escolar?
Para os alunos do ensino básico a utilização do transporte 
escolar é gratuita (ou seja, é comparticipado na íntegra pelo 
município), desde que cumpram o estabelecido em regula-
mento municipal.
Para os alunos do ensino secundário o município de Palmela 
comparticipa em 50% sendo a restante parte assumida dire-
tamente pelas famílias.
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