
 

  

 

 

 

INFORMAÇÃO  

Subsídio de Transporte Escolar 

Ano Letivo 2022/2023 

A Câmara Municipal de Oeiras atribui por ano letivo, um subsídio de transporte escolar, aos alunos do ensino 

básico e secundário, residentes no Concelho, abrangidos pelos critérios definidos no decreto-lei n.º 21/2019, 

de 30 de janeiro, redação conferida pelo decreto-lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, que concretiza o quadro 

de competências para os órgãos municipais. 

O subsídio de transporte escolar destina-se aos alunos munícipes dos 13 aos 18 anos, em escolaridade 

obrigatória, que frequentem o Estabelecimento de Ensino Público mais próximo da sua área de residência, ou 

outro por falta de vaga ou por inexistência da oferta formativa pretendida no Município. 

Os alunos que perfazem os 13 anos durante o ano letivo 2022/23 devem efetuar a candidatura ao subsídio 

dentro do prazo estipulado. 

Para usufruírem deste apoio, os Encarregados de Educação/aluno devem submeter a sua candidatura após a 
colocação no estabelecimento de ensino, através da Plataforma SIGA, disponível no Portal da Educação do 
Município de Oeiras http://www.educacao.cm-oeiras.pt, da seguinte forma: 

 

 

Documentos necessários para submeter a candidatura*: 

• Comprovativo de morada – certidão do domicílio fiscal do aluno (Portal das finanças); 

• Comprovativo de declaração de abono de segurança social para os alunos de escalão 1; 

• Comprovativo de IBAN da conta bancária do Encarregado de Educação;  

• Declaração comprovativa emitida pelo estabelecimento de ensino da área de residência que ateste a 
inexistência de vaga e/ou curso (quando aplicável); 

• Documento comprovativo da guarda partilhada e comprovativo de morada de ambos os progenitores 
(quando aplicável); 

• Cartão de passe lisboa viva normal (frente e verso); 

• Certificado de matrícula (alunos matriculados em escolas fora do concelho). 
 

1 - Plataforma SIGA 
2 - Menu 

candidaturas

3 - Candidatura ao 
serviço de trasporte 

escolar / Candidatura 

http://www.educacao.cm-oeiras.pt/


 
 

A preencher pelo Estabelecimento de ensino      

            
                                                                                                                                            Ano letivo: ______________________ 
       
A devolver ao aluno(a): ____________________________________________________________________________ 

 
Estabelecimento de Ensino: ________________________________________________________________________ 

                            Ano, Turma: ______________________________________ 

  
 Data de receção da candidatura: ______________________  
                                                                                                                                         ________________________________ 
                                                                                                                                       Assinatura e carimbo do Estabelecimento  
 

 
 

 

 

Documentos a anexar: 

(*) Anexar comprovativo de morada. 

   (**) Em caso afirmativo, anexar relatório mencionando o grau de incapacidade.  

(***) Número localizado acima da foto e fotocópia do cartão Lisboa Viva  

(****) Comprovativo IBAN  

 

Proteção de Dados: O Município de Oeiras assume como prioridade máxima a privacidade e a proteção dos dados pessoais registados, 

comprometendo-se a proceder ao tratamento dos mesmos em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral de Proteção de dados), relativo à proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e à circulação desses dados, bem como da legislação nacional aplicável. 

Os dados ora recolhidos têm como finalidade a candidatura ao transporte escolar, no  âmbito das  atribuições e competências municipais 

em matéria de ação social escolar. 

A licitude do tratamento de dados pessoais assenta no cumprimento de uma obrigação legal que o responsável pelo tratamento está sujeito, 

em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (Regulamento (UE) 

2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril), e nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de auxílios 

económicos no âmbito da Ação Social Escolar. 

Os dados fornecidos serão disponibilizados ao Estabelecimento de Ensino frequentado pelo menor titular dos dados. 

Para a execução do serviço de transporte escolar o prestador de serviços está obrigado ao cumprimento do dever de confidencialidade, e 

apenas tem acesso ao nome do aluno, número do cartão Lisboa Viva. 

Estão garantidos sistemas de segurança que impeçam a consulta, modificação, destruição ou adição dos dados por pessoa não autorizada e 

que permitam detetar desvios de informação intencionais ou não. Todos os colaboradores estão abrangidos por uma obrigação de 

confidencialidade. 

Os direitos de acesso, retificação, oposição, limitação, apagamento e portabilidade dos dados pessoais podem ser exercidos através do 
endereço de email: epd@cm-oeiras.pt, sem prejuízo do direito do titular apresentar reclamação a uma autoridade de controlo. 
 

 

 O não preenchimento de todos os dados invalida a candidatura. 

 

* O Município de Oeiras reserva-se ao direito de solicitar em qualquer momento do processo, quer aos estabelecimentos 

de ensino, quer ao próprio candidato, todas as informações e documentos que entenda convenientes com o intuito de 

proceder a uma avaliação objetiva do processo ou quando haja suspeita que as declarações apresentadas se encontram 

incompletas, omissas ou falsas. 

 

Prazos de candidatura: 

De 1 de julho a 10 de agosto; 

Excecionalmente, de 11 de agosto a 30 de setembro, apenas para alunos colocados entre o dia 11 de agosto e 30 de 

setembro, desde que justificado. 

 

Estado das candidaturas (consulte menu candidaturas na Plataforma SIGA): 

Guardado – Não procedeu ao envio; 

Submetido – Candidatura submetida com sucesso, aguarde informação; 

 

Carregamento de passes: 

O Encarregado de Educação/aluno deve adquirir o título de transporte aprovado pelo Município e submeter a 

fatura/recibo (com nome e NIF do aluno) na Plataforma SIGA, até ao dia 10 de cada mês, para ser ressarcido do respetivo 

valor. Para o mês de setembro, o valor corresponde a 50% do título de transporte, para os alunos que submeteram a 

candidatura entre o dia 1 de julho a 10 de agosto. 

 

Para qualquer esclarecimento adicional deverá contactar os serviços do Departamento de Educação através do 

endereço eletrónico transporteescolar@oeiras.pt e/ou 214 408 537/ 210 977 415. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Departamento de Educação 

 Divisão de Apoio às Escolas e Gestão Administrativa 

 

https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx
mailto:transporteescolar@oeiras.pt

