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Normas de utilização do transporte municipal, para estudantes 
do ensino, secundário, universitário e profissional (Beja e Faro) 
 

 

Nota Justificativa: 

Nos anos letivos anteriores, o município tem disponibilizado transporte em veículos 

municipais, para os estudantes que se encontram a frequentar o ensino 

superior/secundário/cursos profissionais, nas localidades de Faro e Beja.  

A necessidade de assegurar este serviço prende-se com vários fatores 

designadamente: 

 Inexistência de transportes públicos que estabeleçam a ligação regular entre 

Almodôvar e as localidades de Beja e Faro; 

 Elevado número de alunos a frequentar os estabelecimentos de ensino 

localizado em Beja e Faro; 

 Disponibilidade de recursos, por parte do município, para poder realizar o 

serviço aos domingos e sexta-feira. 

Os circuitos dos referidos transportes fazem-se aos domingos no sentido Faro e Beja e 

às sextas-feiras de Faro e Beja com destino a Almodôvar. 

1- Destinatários: 

Podem usufruir do transporte disponibilizado pelo município, todos os estudantes, 

residentes no concelho de Almodôvar que se encontrem a frequentar os 

estabelecimentos de ensino que se localizam nas localidades de Beja e Faro. 

 

2- Condições de acesso: 

Os alunos interessados, deverão apresentar um requerimento, em anexo, dirigido ao 

presidente da câmara, através do qual solicitam a utilização deste transporte. 

O requerimento deverá vir acompanhado do comprovativo de matrícula assim como 

do comprovativo da residência. 

Para os alunos que se encontram a frequentar o ensino secundário ou profissional é 

exigido a apresentação de comprovativo da inexistência da área/ curso no 

agrupamento de escolas de Almodôvar.  
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Os alunos serão notificados, da decisão que recaiu sobre o requerimento através de 

contacto telefónico, email ou correio. 

 

3- Funcionamento do serviço: 

Serão assegurados dois circuitos de transporte, que funcionarão nos locais datas e 

horários a seguir descriminados: 

√ Circuito Beja: 

Domingo: 20:00H - Almodôvar (centro coordenador de transportes) - Beja (residência 

de estudantes e polo universitário); 

Sexta-feira: 19:00H- Beja (residência de estudantes e polo universitário) - Almodôvar 

(centro coordenador de transportes). 

√ Circuito Faro: 

Domingo: 19:00H - Almodôvar (centro coordenador de transportes) - Faro (residência 

de estudantes e polo universitário da penha na rotunda e polo Universitário das 

Gambelas); 

Sexta-feira: 20:00H- Faro (residência de estudantes e polo universitário da penha na 

rotunda e polo Universitário das Gambelas) - Almodôvar (centro coordenador de 

transportes). 

4- Datas de funcionamento: 

Este serviço funcionará no decorrer do ano letivo de acordo com o calendário escolar 

publicado pelo ministério da educação para os estabelecimentos de ensino básico e 

secundário. Sendo a data de início e fim do mesmo, estabelecida em reunião de 

câmara, através de proposta elaborada pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico e Social e o Encarregado do Parque de Viaturas, do Município. 

5- OBRIGAÇÃO DO ESTUDANTE: 

Os alunos devem Informar semanalmente à quinta-feira, através de SMS, o 

encarregado do parque de viaturas acerca da utilização do transporte, para o regresso 

à sexta-feira e ida ao domingo, em qualquer um dos circuitos. (966087125 

encarregado do parque de viaturas).  

A SMS deverá conter a identificação do aluno (primeiro e último nome) e localidade 

onde se encontra a estudar. 
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6- Organização do serviço: 

Este serviço será organizado pelo Parque de viaturas em articulação com o Gades. 

Compete ao Gades elaborar uma listagem com o nome dos estudantes que irão utilizar 

o transporte, esta listagem deverá ser atualizada sempre que se verifiquem 

desistências ou novos estudantes a requerer o transporte. 

7- Disposições finais: 

Situações não previstas neste documento serão analisadas e decididas superiormente. 

 


