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Local

Município de Guimarães  

Passe

Passe
Estudante

(<3km)

1 de janeiro
a 31 de dezembro
de 2022 (exceto

agosto)

1 de janeiro
a 31 de dezembro
de 2022 (exceto

agosto)

1 de abril
a 31 de dezembro

de 2022

1 de abril
a 31 de dezembro

de 2022

1 de abril
a 31 de dezembro

de 2022

1 de maio
a 31 de dezembro

de 2022

agosto de 2022Passe Sub-18

Passe
Estudante

Ensino
Particular

Passe
para utentes

CP

Tarifa máxima
de 30€

Passe Estudante
Ensino Superior -

residentes
concelho Guimarães

Passe Estudante
Ensino Superior -

não residentes
concelho Guimarães

Período População abrangida e
critérios de elegibilidade

Documentação
suporte a anexar

Comparticipação
total

ao utlilizador

*No caso de residentes da CIM do Ave acresce à compaticipação de 50% do Passe Social da CIM do Ave, perfazendo uma comparticipação de 100% do valor
do passe mensal. 

100%

100%

100%

100%

50%

50% ou
100% *

distinta consoante
o valor do passe social,
com desconto de 50%,

por forma a que o utente
pague um valor 
máximo de 30€

Alunos do ensino básico e
secundário, que residem a uma

distância inferior a 3 quilómetros
do estabelecimento de ensino.

Alunos do ensino básico e
secundário, residentes em Guimarães,
e que frequentam estabelecimentos

de ensino particular,
no concelho de Guimarães.

Jovens ou crianças, residentes no
concelho de Guimarães, com idade 

até aos 18 anos (incluindo os 18 anos).

Estudantes residentes no concelho
de Guimarães e que

frequentam instituições
do ensino superior.

Estudantes que frequentam
instituições do ensino superior

do concelho de Guimarães.

Detentores do passe CP
 cuja origem

ou destino sejam as estações
de comboio do concelho

de Guimarães.

População em geral residente
em Guimarães.

· Comprovativo de matrícula
em estabelecimento de ensino

particular do concelho de Guimarães.
· Comprovativo do domicílio fiscal

do jovem.

· Cartão de cidadão (CC) do jovem ou 
criança.

· Comprovativo do domicílio fiscal
do jovem.

· Cópia do passe da CP - Comboios
de Portugal.

· Fatura/talão de pagamento mensal,
com indicação da origem/

destino em Guimarães.

· Comprovativo de matrícula
em estabelecimento de ensino

superior.
· Comprovativo do domicílio fiscal

do jovem.

· Comprovativo de matrícula
em estabelecimento de ensino

superior no concelho Guimarães.

· Comprovativo do domicílio fiscal.


