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TRANSPORTES ESCOLARES | PROCEDIMENTOS 2021/2022 

 
Considerando que a partir do ano letivo 2020/2021 todos os alunos do ensino regular terão direito a 
transporte escolar gratuito, venho por este meio informar sobre os novos procedimentos a desenvolver, quer 
da parte dos alunos, quer por parte das escolas. 
 
Encarregado de Educação/ Aluno: 
  
Alunos que vão solicitar PASSE PELA 1ª VEZ: 
  

• Realizar a subscrição online de novo título em www.tub.pt/passeescolargratuito/ (será necessário e 
obrigatório a designação da escola e ano escolaridade). 
A foto submetida no link de inscrição, deve ser do tipo passe e permitir, de forma inequívoca, identificar o titular 
do mesmo. 

Nota: Esta tarefa poderá ser efetuada pelo Agrupamento de Escolas, caso tal seja entendido como pertinente. 
  

• Os cartões de transporte serão entregues aos alunos nas escolas. 
  

• O encarregado de educação, tutor ou o aluno devem entender que ao realizar o pedido de subscrição 
do titulo de transporte estão a aceitar na totalidade o Manual de Utilizador. 
(https://tub.pt/templates/frontoffice/enterprise/pdf/manualdoutilizador.pdf) e a Politica de Privacidade e 
Proteção de Dados  (https://tub.pt/informacaoinstitucional/). 

  
  
Alunos que já usufruíram de passe: 
 

• Deslocação a um Posto de Venda TUB, a partir de julho de 2021, de modo que o cartão seja carregado. 
 

• As boas condições do título serão verificadas no momento do carregamento, podendo ter de ser 
emitida uma segunda via mediante pagamento de acordo com o valor aprovado em tarifário. 

 
Escola: 
 

• Envio de listagem de alunos inscritos nas escolas do AE, por ano de escolaridade e localidade. Este 
envio está dependente da articulação entre as bases de dados dos AE e do Município. 

  
• Recolha dos cartões de transporte, emitidos pela 1ª vez, na Loja da Mobilidade (Central de 
Camionagem, Dias úteis: 08:30 às 18:00) para distribuição aos alunos. 

 
 

O Diretor, 
         Paulo Antunes 
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