
 
 

 

Regulamento 
Transporte Solida rio 

Capítulo I 
Disposições Gerais 

 

O Projeto "Transporte Solidário" resulta de uma ação conjunta entre o CLDS 3G – Rede em 
Movimento regido pela portaria n.º179-B/2015 de 17 de junho, financiado pelo Fundo Social 
Europeu (Lisboa 2020) tendo como entidade coordenadora a Associação Luiz Pereira Motta, 
Instituição Particular de Solidariedade Social, e as entidades Executoras a Casa do Gaiato de 
Lisboa, O Saltarico e a Rodoviária de Lisboa, para responder a uma necessidade prioritária, 
"Solidão e Isolamento". Este novo serviço irá objetivamente combater o isolamento e 
disponibilizar o referido recurso na Freguesia de Loures, União de Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal e a União de Freguesias de Santo António dos Cavalheiros e Frielas. 
 

Artigo l.° 
Definição e Objetivo do Serviço 

 
Transporte de pessoas, para serviços de saúde, serviços de legalização, correios, finanças e 
outros devidamente fundamentados e previamente autorizados, gratuito, organizado em 
circuito pré definido. 
 

Artigo 2.° 
Destinatários 

 
Residentes na Freguesia de Loures, União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal e 
a União de Freguesias de Santo António dos Cavalheiros e Frielas, em situação de isolamento e 
com falta de mobilidade e recursos económicos. 
 

Artigo 3.° 
Âmbito de Intervenção 

 
1. Serviços de Estrageiros e Fronteiras 
2. Serviços Clínicos: 
3. Centros de Saúde 
4. Correios e Finanças 
5. CTT  
6. Outras situações devidamente fundamentadas poderão ser consideradas, desde que 

previamente avaliadas e autorizadas pelos serviços competentes.  

7. O "Transporte Solidário" não inclui o transporte de doentes urgentes ou de doentes 
não urgentes para serviços de urgência hospitalar ou equiparados. 

 
  



 
 

 

Artigo 4.° 
Processo de Admissão 

 
1. Preenchimento de uma ficha de inscrição pelo próprio, um familiar ou o técnico de 
acompanhamento que o apoia de forma regular. 

a) No ato da inscrição deverá proceder ao preenchimento da Ficha de Participante 
2. A entrega da documentação acima referida deverá ser efetuada na: 

Rua Cesário Verde 6A Urbanização das Urmeiras, 2670 Loures 

ou por correio eletrónico:  
CLDS3G@ALPM-LOURES.COM 

3. Após a entrega da documentação acima referida, o pedido será analisado pelos serviços 
competentes, sendo o utente informado da resolução do seu processo. 
4. Sempre que verifique e comprove que ocorreram alterações nas condições da admissão do 
utente, poderá ser anulada a sua inscrição, devendo a mesma ser fundamentada. 
 

 

 

Artigo 5.° 
Critérios de Seleção e Priorização 

 
1. Será dada prioridade às pessoas que se encontrem em situação de isolamento, bem 

como, de desvantagem psicossocial e económica. Neste sentido, serão atribuídos os 
seguintes critérios de seleção: 
1.1. Idade 
1.2. Isolamento Social (ausência de rede de suporte - formal e/ou informal) 
1.3. Grau de dependência 
1.4. Recursos Económicos 
 

Capítulo II 
Organização e Funcionamento 

 
Artigo 6.° 
Horário 

 

O serviço "transporte solidário" funciona, de Segunda a Sexta, das 8H00 às 12H30 e das 
13H30 às 18H00. 

 
Artigo 7.° 

Funcionamento 
 

1. Após a admissão do utente ao projeto, este será devidamente informado, podendo 
solicitar o transporte, através de telefonema ou correio eletrónico, devendo indicar o 
serviço pretendido e o dia. 

Correio electrónico: CLDS3G@ALPM-LOURES.COM - Telefone: 21 134 85 05 
2. O utente deve solicitar o serviço de transporte Social com a possibilidade de se fazer 

acompanhar por um familiar ou técnico, em caso de necessidade. 
3. Os pedidos deverão ser efetuados com um prazo mínimo de 15 dias antes da data 

solicitada. 
4. Os pedidos serão analisados conforme a disponibilidade do transporte (vagas 

existentes), o serviço a que se destina (sendo prioritários os serviços de saúde), a 
priorização atribuída de acordo com o artigo 5.° e a frequência do transporte social 
(Serviço Pontual). 
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5. O utente será avisado via telefone da disponibilidade de agendamento do pedido 
realizado, bem como do horário, local da partida, horário e local previsto de retorno. 

6. Sempre que não se verifique a possibilidade de prever com exatidão o horário de 
retorno será da responsabilidade do utente combinar com o motorista, a hora de 
regresso, a qual será sempre dentro do horário estabelecido para o transporte 
solidário. 

 
Capítulo III 

Direitos e Deveres 
 

Artigo 8.° 
Direitos do Utente 

 
Os utentes têm direito a: 

1. Ao transporte de forma segura; 
2. Ser abrangidos por um seguro de acidente pessoais. 

 
 

Artigo 9.° 
Deveres dos Utentes 

 
Os utentes devem: 

1. Cumprir as regras expressas neste regulamento; 
2. Em caso de desmarcação, comunicar ao CLDS 3G – Rede em Movimento, com a maior 

brevidade possível; 
 

3. Informar o CLDS 3G – Rede em Movimento, sempre que se verifique alguma alteração 
relativamente aos dados facultados no ato de inscrição; 

 
Artigo 10.° 

Deveres do Transporte Solidário 
 

O serviço "Transporte Solidário" deve: 
1. Comunicar ao utente, com a maior brevidade possível, se houver impossibilidade da 

realização do transporte previamente estabelecido; 
2. Cumprir as regras estabelecidas neste regulamento; 
3. Comunicar atentadamente ao utente a anulação da sua inscrição. 

 
Artigo 11.° 

Disposições Finais 
 

1. O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação e aplica-se 

sempre que um novo utente se inscreva no serviço, assumindo com a inscrição a total 
concordância com o mesmo. 

2. O presente regulamento estará afixado na Sede do Prjeto CLDS 3G – Rede em 
Movimento. 

 


