
Transportes Escolares 

O Município de Azambuja é responsável pela rede de Transportes Escolares no Concelho, em 
especial a oferta do serviço de transporte quando residam a mais de 3 km do Estabelecimento 
de Ensino que frequentam, nos termos das regras definidas na legislação e no Regulamento 
Interno de Transportes Escolares em vigor. 

Em regra, o Transporte Escolar é gratuito para alunos que frequentam a Educação Pré-Escolar e 
o Ensino Básico, e é comparticipado para os alunos de Ensino Secundário ou equivalente. 

Tendo em conta a atual situação pandémica, as candidaturas no serviço de Transporte Escolar 
Municipal, serão realizadas exclusivamente online para os Transportes Escolares da Rede 
Municipal. O Serviço de Educação do Município irá disponibilizar credenciais de acesso à 
Plataforma SIGA/Edubox (plataforma de acesso para a candidatura), através de ofício e/ou SMS, 
a todos os Encarregados de Educação de alunos já matriculados nos Agrupamentos de Escolas 
do Concelho, para formalizar a candidatura. Para os alunos inscritos pela primeira vez, deverão 
aceder ao link em: 
https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&G
uid=334e4a45-3c3a-4642-91f8-9c5ec5ec29cb 

No que diz respeito aos alunos que utilizam a Rede Pública de transportes as 
candidaturas serão realizadas aos balcões das Unidades de Atendimento ao Público de 
Azambuja, Aveiras de Cima e Manique do Intendente, como habitual. 

Candidaturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidatura online para Transportes Escolares da Rede Municipal  

• Data-Limite de receção das candidaturas online - 30 de julho 2021. 

• Destina-se aos alunos do Ensino Pré-Escolar, 1.º ciclo e/ou alunos de outros ciclos de ensino 

residentes em locais não servidos por transportes públicos, e cujo Estabelecimento de 

Ensino da área de residência se encontre a mais de 3 km.  

• Os interessados devem anexar Atestado de Residência ou Certidão do Domicílio Fiscal do 

aluno (documento disponível no site da AT).  

• Entrega obrigatória do comprovativo do escalão A ou B para alunos não residentes no 

Concelho de Azambuja e que frequentem o Agrupamento do Alto de Azambuja. 

• Casos não abrangidos no Regulamento Interno de Transportes Escolares: o encarregado 

de educação deve elaborar pedido fundamentado com a situação pretendida para 

deferimento, e entregar documentação que achar tida como importante para esta 

fundamentação. 

• O encarregado de educação ou aluno maior de idade devem informar de imediato o 

serviço de Educação/Transportes Escolares caso o aluno seja transferido de escola, anule 

a matrícula, deixe de frequentar com regularidade o estabelecimento de ensino ou mude 

de residência.  

• Suspensão da utilização do Transporte Escolar - está previsto a suspensão do Transporte 

Escolar ao aluno de acordo com o Regulamento Interno, nomeadamente, quando o aluno 

pratique atos de vandalismo, manifeste com frequência comportamentos agressivos com 

colegas, vigilantes e motoristas, entre outros previstos em Regulamento. 

A candidatura online pode ser realizada diretamente pelos Encarregados de Educação através 

do acesso à plataforma SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, aceda em 

http://siga.edubox.pt utilizando para esse efeito, o código pessoal de que dispõem (dados de 

login fornecidos por ofício e/ou SMS enviados anteriormente pelo Município). 

Candidaturas online sem dados para login - Caso não disponha de código de acesso aceda em  
https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&G
uid=334e4a45-3c3a-4642-91f8-9c5ec5ec29cb 

https://www.cm-tvedras.pt/educacao/apoio-a-familia/transportes-escolares/
https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&Guid=334e4a45-3c3a-4642-91f8-9c5ec5ec29cb
https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&Guid=334e4a45-3c3a-4642-91f8-9c5ec5ec29cb
http://siga.edubox.pt/
https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&Guid=334e4a45-3c3a-4642-91f8-9c5ec5ec29cb
https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&Guid=334e4a45-3c3a-4642-91f8-9c5ec5ec29cb


 

 

 

 

 

 

 

 

Informações úteis  
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Formulário de candidatura para Transportes Escolares da Rede Pública  

• Data-limite de receção das candidaturas - 31 de julho 2021. 

• Destina-se aos alunos do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, e aos alunos do Ensino 
Secundário. 

• As candidaturas serão realizadas nos balcões das Unidades de Atendimento ao Público 
de Azambuja, Aveiras de Cima e Manique do Intendente, mediante agendamento 
prévio https://www.cm-azambuja.pt/servicos/unidade-de-atendimento-ao-publico 
Consulte os documentos necessários para entrega da candidatura na página 5 do 
Requerimento de Transportes Escolares, aceda ao mesmo em https://www.cm-
azambuja.pt/images/stories/Educacao/2021/2021_abril_form_transporte_escolar_re
dde_publica.pdf 

 

 

 

 

 

Alunos no Ensino Básico 

• Estão abrangidos pelo subsídio de Transporte Escolar, num montante igual a 100% do custo 
dos transportes, os alunos do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, e os alunos do Ensino 
Secundário e do Ensino Básico maiores de 18 anos com Escalão A, que corresponde ao 
escalão 1 do Abono de Família. 

• A frequência dos alunos em escolas do Concelho que não sejam as mais próximas da área 
de residência, deverá ser justificada pela falta de vaga ou pela inexistência dos Cursos CEF 
na escola mais próxima da área de residência, não podendo os alunos receber subsídio para 
transporte pago pelo estabelecimento de ensino. O mesmo se aplica aos alunos a 
frequentar estabelecimentos de ensino fora do Concelho. 

• Os alunos dos Cursos de Educação e Formação (CEF) que se encontrem a frequentar o nível 
1 ou 2 também serão contemplados, bem como o transporte para os estágios respetivos. 

 

Alunos no Ensino Secundário 

Estão abrangidos pelo subsídio de Transporte Escolar, de acordo com as seguintes 
comparticipações: os alunos que beneficiem de Escalão A de Abono de Família estão isentos do 
pagamento do Transporte, os alunos que beneficiem de Escalão B têm uma redução de 75%, e 
para os alunos dos restantes escalões de Abono de Família será aplicada uma comparticipação 
de 50% do valor mensal do passe escolar. 

Alunos a Estudar Fora do Concelho 

Os alunos que frequentem escolas fora do Concelho de Azambuja estão abrangidos pelo 
subsídio de Transporte Escolar, de acordo com as seguintes comparticipações: alunos que 
beneficiem de Escalão A de Abono de Família ficam isentos do pagamento do Transporte, alunos 
que beneficiem de Escalão B têm uma redução de 75%, aos restantes escalões de Abono de 
Família será aplicada uma comparticipação de 50% do valor mensal do passe escolar, nas 
situações a seguir indicadas: 

• Falta de vaga nas escolas do Concelho (exceto situações previstas em 
Regulamento); 

• Inexistência do Curso Tecnológico/Profissional pretendido nas escolas públicas 
de Ensino Regular do Concelho. 

 

https://www.cm-azambuja.pt/servicos/unidade-de-atendimento-ao-publico
https://www.cm-azambuja.pt/images/stories/Educacao/2021/2021_abril_form_transporte_escolar_redde_publica.pdf
https://www.cm-azambuja.pt/images/stories/Educacao/2021/2021_abril_form_transporte_escolar_redde_publica.pdf
https://www.cm-azambuja.pt/images/stories/Educacao/2021/2021_abril_form_transporte_escolar_redde_publica.pdf


 Alunos com Necessidades de Saúde Específicas  

Os alunos com Necessidades de Saúde Especiais estão abrangidos pelo subsídio de Transporte 
Escolar, de acordo com a legislação em vigor. 

No caso dos alunos com necessidade de Transporte Adaptado, o pedido de apoio será sempre 
realizado através dos respetivos Estabelecimentos de Ensino, para validação da autorização do 
transporte pela DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.  

O Transporte é da competência do Município de Azambuja. 

 

 


