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Atendendo a que este ano serão disponibilizados dois apoios no âmbito dos transportes aos alunos do 

concelho de Matosinhos, a saber o PASSE MOVE-TE e o TRANSPORTE ESCOLAR, serve o presente documento 

para clarificar as respetivas condições de acesso e operacionalização. Ambos os apoios permitem deslocações 

em todos os dias da semana (incluindo fins de semana e feriados). 

 

Cada estabelecimento de ensino deverá informar os alunos e respetivos encarregados de educação que se 
candidatem ao transporte escolar das condições relativas ao PASSE MOVE-TE e ao TRANSPORTE ESCOLAR, 
para que os beneficiários possam optar pela modalidade que considerem mais favorável. Este esclarecimento 
é fundamental, atendendo a que a utilização destas modalidades não é cumulativa, ou seja, só podem optar 
por um dos passes referidos. 

 

A. PASSE MOVE-TE 
 

1. Passes gratuitos para todos os alunos com mais de 13 anos e a frequentar as escolas da rede pública 

do concelho de Matosinhos, devendo os encarregados de educação assumir o pagamento pela 

emissão do respetivo cartão, de acordo com o seguinte preçário: 

a. Alunos com escalão C e sem escalão – 4,00€; 

b. Alunos com escalão B – 2,00€; 

c. Alunos com escalão A – Gratuito.  

 

2. Rede de transportes abrangida: todas as linhas da rede Maré (inclui Matosinhos, Valongo, Maia e 

Porto). A rede poderá ser consultada no site www.maredematosinhos.pt . Em anexo, segue 

documento com as linhas da Maré que servem cada estabelecimento de ensino para informação das 

escolas e encarregados de educação.  

 

3. Forma de acesso ao PASSE MOVE-TE:  

a. Inscrição efetuada no portal www.maredematosinhos.pt, pelo encarregado de educação; 

b. Os dados da inscrição efetuada pelos encarregados de educação serão enviados pela 

empresa transportadora para a Câmara Municipal de Matosinhos para prévia validação; 

c. A Divisão de Gestão da Rede Escolar enviará um ficheiro em Excel para os Agrupamentos de 

Escolas (AE) / Escolas Secundárias (ES) para validação do escalão da Ação Social Escolar, 

NIF do aluno, nome do encarregado de educação e NIF do encarregado de educação. Os 

AE/ES devolvem o ficheiro com a validação dos dados corretos e indicação dos dados a 

retificar. 

d. A empresa transportadora apenas emitirá os cartões dos alunos com os dados validados e 

contactará os encarregados de educação para a entrega dos mesmos. 

e. O levantamento dos cartões será efetuado no Edifício da Resende (Rua Conde S. Salvador, 

492, 4450-264 Matosinhos) pelos próprios encarregados de educação. 

 

4. Validade: o PASSE MOVE-TE poderá ser requisitado em qualquer altura do ano e será válido até 31 

agosto de 2020. 

http://www.maredematosinhos.pt/
http://www.maredematosinhos.pt/


 

B. TRANSPORTE ESCOLAR 
 

1. A Autarquia assegura o pagamento da totalidade do transporte escolar aos alunos do ensino básico 
e secundário da rede pública do concelho de Matosinhos, quando residam a mais de 3 km do 
estabelecimento de ensino que frequentam. A Autarquia assume igualmente os encargos com a 
primeira emissão do cartão para estes alunos, sendo que os alunos que já dispõem de cartão 
deverão dirigir-se às lojas Andante para alteração do perfil (sem custos adicionais). 
 

2. Rede de transportes abrangida: todas as linhas aderentes ao Andante, dentro do concelho de 
Matosinhos. 
 

3. Forma de acesso ao TRANSPORTE ESCOLAR: 
a. Os alunos e respetivos encarregados de educação formalizam nos AE/ES as candidaturas ao 

Transporte Escolar até 30 de setembro de 2019. 
b. Cada estabelecimento de ensino é responsável pela informação aos alunos, recolha e análise 

das inscrições e atribuição do transporte escolar, em conformidade com os critérios 
definidos no Plano de Transporte Escolar de 2019/2020 (em anexo). Esta atribuição fica 
dependente de validação da Divisão de Gestão da Rede Escolar, para a qual o AE/ES deverá 
enviar uma listagem com os alunos propostos a usufruir de transporte escolar, contendo os 
seguintes dados obrigatórios: 

i. Escola; 
ii. NIF do aluno; 

iii. Nome do aluno; 
iv. Morada do aluno; 
v. Ano de escolaridade. 

c. À semelhança dos anos anteriores, as requisições são efetuadas pelos estabelecimentos de 
ensino, mensalmente, através do envio de um ficheiro Excel para a Divisão de Gestão da 
Rede Escolar, até ao dia 10 do mês anterior, que habilita a realização das viagens por parte 
dos alunos, após correta validação pela Autarquia. Face ao ano letivo anterior, na coluna do 
“perfil” do referido ficheiro deverá ser indicado 4_12 ou 13_18, respetivamente, e na coluna 
“zonas andante” deverá ser indicado o concelho Matosinhos, conforme exemplo, em anexo. 

 
4. Validade: o TRANSPORTE ESCOLAR será válido até ao final do ano letivo 2019/2020. 

 

 

 


