SERVIÇO DE TRANSPORTE
INFORMAÇÃO DETALHADA
Março de 2018

Estimados Encarregados de Educação,
Gostaríamos de agradecer o interesse e apoio demonstrado no serviço de transporte
disponibilizado aos educandos. Encontra-se disponível para análise a presente informação detalhada
relativa ao novo serviço que terá início em setembro de 2018.
Esperamos que os recentes ajustamentos dos custos, do método de serviço e a oferta de nova
tecnologia se encontrem de acordo com as vossas necessidades. De seguida, são apresentados os
serviços mencionados
ÁREAS DO SERVIÇO:
Área 1 (Carcavelos; Parede; Oeiras Vila):
Área 2 (Cascais; Estoril; S. João do Estoril; S. Pedro; S. Domingos de Rana; Tires;
Porto Salvo; Algés):
Área 3 (Lisboa, Parque das Nações/Lumiar; Carnaxide; Sintra; Beloura; Penha Longa;
Malveira da Serra; Areia; Alcabideche; área circundante à IC19):

Horário do Serviço de Transporte:
O horário da recolha no período da manhã nos diversos pontos será determinado
quando estiverem concluídas as inscrições dos alunos e respetivas moradas.
Horário de recolha durante o período da tarde a partir da escola.
1º Horário 3:15 / 15:15 (APENAS Nursery e Reception, Years 1-4)
2º Horário 4:05 / 16:05 (todos os alunos)
3º Horário 5:45/17:45 (APENAS alunos com atividade extracurricular)
Desconto para irmãos:
Na segunda inscrição será concedido um desconto de 5% e nas seguintes um desconto de
10%.
SERVIÇO EFICIENTE:
Todos os autocarros possuem o certificado do IMT (Instituto da Mobilidade dos Transportes,
I.P.) e encontram-se devidamente segurados, em conformidade com as normas nacionais.
Todos os motoristas estão devidamente habilitados para conduzir. Os autocarros dispõem de
manutenção permanente e possuem inspeção periódica válida.
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Serviços Prestados:
Pontos de Recolha:
Cada zona/área terá disponível diversos pontos de recolha específicos. Pretende-se que todos os
pontos de recolha fiquem relativamente próximos da morada de residência.
Os horários das rotas e dos pontos de recolha designados serão concluídos e entregues antes do início
do próximo ano letivo.
Term / Periodo

Zone 1 / Area 1

Zone 2 / Area 2

Zone 3 / Area 3

one way / um sentido

€260

€295

€325

round trip / ida e
volta

€520

€585

€650

Yearly / Annual

Zone 1 / Area 1

Zone 2 / Area 2

Zone 3 / Area 3

one way / um sentido

€780

€875

€975

round trip / ida e
volta

€1,560

€1,750

€1,950

Recolha e Entrega porta-a-porta
Esta opção só estará disponível para áreas específicas, dado que não é possível aos autocarros de
maiores dimensões realizarem determinadas manobras em algumas estradas.
E
1ª Horário da tarde 3:15/1515 partida da escola (APENAS a Nursery e Reception - Years 1-4)
Term / Periodo

Zone 1 / Area 1

Zone 2 / Area 2

Zone 3 / Area 3

one way / um sentido

€300

€350

€400

round trip / ida e
volta

€600

€700

€800

Yearly / Annual

Zone 1 / Area 1

Zone 2 / Area 2

Zone 3 / Area 3

one way / um sentido

€900

€1,050

€1,200

round trip / ida e
volta

€1,800

€2,100

€2,400

GPS, Aplicação de Localização e Seguimento
Após a realização da inscrição e assim que a totalidade das rotas esteja concluída será
disponibilizado o acesso ao website e à aplicação do serviço de transporte. O que permitirá receber
notificações, alertas de emergência e monitorização em tempo real da viagem de autocarro. O seu
educando será registado aquando da entrada e saída do autocarro. Terá a opção de cancelar o serviço
diário através da aplicação e inserir notificações ao serviço de transporte.
St. Julian’s School, Quinta Nova, 2775-588 Carcavelos • Portugal
Tel. (351) 21 458 53 00 • Fax. (351) 21 458 53 15
www.stjulians.com

NOTA IMPORTANTE:
No momento da inscrição deve indicar, dentre os três horários de partida da escola, qual será
o horário do seu educando. Caso, no momento da inscrição, ainda não tenha conhecimento se
o seu educando irá participar numa atividade extracurricular opte pelo segundo horário.
O departamento do serviço de transporte DEVE ser notificado até 28 de SETEMBRO de
2018 das atividades extracurriculares do seu educando para que possa proceder à correta
distribuição dos autocarros.
NÃO será permitido aos alunos alterar as horas de partidas. Caso haja uma razão válida
para alterar o horário, como por exemplo necessidades educacionais, deve ser dado aviso
prévio ao serviço de transporte, de outro modo não será permitida a entrada do aluno
noutro autocarro.
Pretende-se que o tempo máximo do percurso de autocarro seja de 45 minutos e não
ultrapasse os 60 minutos, com a chegada ao St. Julian’s programada para as 8:15 e não após
as 8:20, o período expectável de regresso para cada um dos horários de regresso programados
deve ser de 45 minutos e não deve ultrapassar os 60 minutos. Ainda não é possível garantir os
horários exatos, dada a natureza do serviço e o número de inscrições.
AVISO:
Informamos que, em caso de número de inscrições insuficientes, o St. Julian’s School não irá
disponibilizar o serviço em determinadas zonas/áreas ou rotas.
Termos e Condições:
1. A inscrição no Serviço de Transporte deve ter a duração de um ano letivo completo. O
cancelamento do serviço anual só é permitido no final de cada período. Na ausência de
notificação de cancelamento ao Departamento de Transporte NÃO SERÁ EMITIDO
QUALQUER REEMBOLSO. Os reembolsos serão concedidos mediante análise caso a
caso.
2. Os preços estão sujeitos a alteração dependente do número de inscrições no serviço de
transporte.
3. Após 31 de agosto de 2018, não serão garantidos quaisquer serviços. Qualquer inscrição
efetuada após 31 de agosto de 2018 deve ser compatível com as rotas existentes.

Inscrição no Serviço de Transporte:
Complete o formulário eletrónico através do seguinte LINK

Com os melhores cumprimentos,
Michael Torres
Serviço de Transporte
214 585 337
912 264 540
EMAIL: transportation@stjulians.com
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