
 
 

REEMBOLSO DA DESPESA COM TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

1.º PERÍODO LETIVO 

Informa-se que a partir do dia 10 de dezembro ficará disponível no Portal da 
Educação o formulário para pedido de reembolso da despesa com transporte 
ferroviário referente aos meses de setembro,outubro, novembro e dezembro 
de 2020. 
 
O pedido de reembolso deverá ser efetuado obrigatória e exclusivamente 
através do Portal da Educação, e deverá obedecer às seguintes regras, conforme 
estabelecido no Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2020/2021: 
 
          a.  O pedido de reembolso de despesa, referente aos meses do primeiro 
período letivo,deverá ser entregue durante os 11 dias úteis após o fim das 
atividades letivas do 1º período, juntamente com os seguintes documentos: 
fotocópia do passe e dos respetivos comprovativos de pagamento; certidão de 
matrícula (no caso de alunos a frequentar escolas fora do concelho), 
comprovativo de morada e comprovativo do IBAN. Não obstante o previsto no 
Plano de Transportes Escolares, e de modo a facilitar aos encarregados de 
educação o acesso e o esclarecimento de eventuais dúvidas, serão aceites 
pedidos de reembolso submetidos no Portal da Educação entre os dias 10 de 
dezembro e 8 de janeiro, inclusive. 
 
           b.  O reembolso será efetuado por transferência bancária. 
 
           c.  Caso sejam apresentados recibos de despesa referentes a 
«passe  4_18@escola.tp» ou andante, o valor a reembolsar será calculado da 
seguinte forma: 
                         i.     Alunos até ao 3º ciclo do ensino básico, com 
«passe 4_18@escola.tp»:será reembolsada a totalidade da despesa presentada, 
desde que cumpram os requisitos previstos no Plano de Transportes Escolares 
do ano letivo 2020/2021; 
                       ii.     Alunos até ao 3º ciclo do ensino básico, com passe andante: 
será reembolsada a totalidade da despesa apresentada, desde que cumpram os 
requisitos previstos no Plano de Transportes Escolares do ano letivo 2020/2021 e 
desde que o valor não seja superior ao valor se tivesse adquirido o 
«passe4_18@escola.tp». Caso seja superior, o cálculo para apurar o reembolso 
seráefetuado sobre o menor valor; 



 
 

                       iii.     Alunos do ensino secundário, com «passe 4_18@escola.tp» 
ou passe único: 
                                    1.       caso já tenham através do 
«passe 4_18@escola.tp» um desconto de 25%, será efetuado um reembolso de 
25% do valor do passe. 
                                    2.       caso já tenham através do passe único um desconto 
de 25%, será efetuado um reembolso de 25% do valor do passe, desde que o 
valor não seja superior ao valor se tivesse adquirido o «passe 4_18@escola.tp». 
Caso seja superior, o cálculo para apurar o reembolso será efetuado sobre o 
menor valor. 
                                    3.       caso já tenham através do «passe 4_18@escola.tp» 
ou do passe único um desconto de 60% correspondente ao escalão A de abono 
de família não será efetuado qualquer reembolso por parte do Município. 
  
Se ainda não efetuou o registo no Portal da Educação do Município deverá 
fazê-lo com a maior brevidade possível. Em caso de dúvidas deverá entrar em 
contacto com os nossos serviços. 
 


