
 
 

Refeições  
Plataforma de Gestão Municipal das Refeições Escolares (SIGA) 

Comunicado do Diretor do Departamento de Educação da CML às Escolas 
 
 
Caro(a) Diretor(a), 
  
  

Antes de mais desejo-vos um bom ano letivo e um agradecimento a todo o trabalho já 

desenvolvido com todos vós. 

Decorrente do DL n.º 21/2019 de 30 de janeiro, o Município de Lisboa assumiu a 

transferência de competências das refeições escolares, estando neste momento em 

articulação com as Unidades Orgânicas a uniformizar o sistema de apoio à marcação, 

pagamento e consumo, somente para as refeições nos refeitórios escolares 

(plataforma de gestão municipal das refeições escolares / SIGA). 

Reforça-se que a gestão das verbas provenientes da atividade dos bares e papeleiras 

continuam a ser da responsabilidade das direções escolares. 

A partir da presente data e nos cartões do vosso AE/ENA informa-se que nos vossos 

“kiosk” só poderão efetuar carregamentos para posterior consumo no bar ou 

papeleira, reprografia ou vending. 

Assim, alerta-se para informarem os Encarregados de Educação, e restante pessoal da 

escola, que só deverão realizar carregamentos para consumo no refeitório escolar 

após informação do Município que o “cartão escolar pré-pago” para o refeitório já 

entrou em funcionamento (https://edubox.pt/cartao-escolar). 

Os atuais cartões existentes na vossa unidade orgânica irão acomodar o cartão escolar 

pré-pago pelo que não existirão dois cartões físicos, mas somente um: o vosso do 

AE/ENA. 

Considerando que a ativação e carregamento da conta cartão municipal (cartão 

escolar pré-pago) que vai gerir o pagamento das refeições poderá demorar até final de 

setembro, vimos pelo presente solicitar que as seguintes medidas sejam 

implementadas nos sistema SIGE (sistema instalado nas Unidades Orgânicas) 

imediatamente: 
  

• O preço no produto refeição (almoço), independentemente do escalão, deve 
ser colocado a 0,00€. 

https://edubox.pt/cartao-escolar


 
  

• No dia de consumo da refeição os alunos só têm de passar o seu cartão no 
terminal do refeitório - obrigatório. 

  
  
Esta ação não significa que as refeições escolares são gratuitas mas sim que o 
aluno/EE, e restante pessoal da escola, irá pagá-las posteriormente. 
  
Posteriormente, os alunos terão de marcar as refeições no SIGA 
(https://youtu.be/UNm-Aos9VxY), pelo que, o município irá enviar acessos aos 
Encarregados de Educação para que possam aceder à plataforma (esta semana). 
  
Até lá será dada formação aos assistentes operacionais e técnicos das escolas que 
terão acesso ao sistema. 
  
Até o cartão municipal estar disponível o sistema permitirá o consumo com saldo 
negativo em sistema de pós-pago (até fim de setembro). No mês seguinte quando os 
alunos/EE efetuarem carregamentos, este liquidará a dívida existente. 
  
Os acessos será em: https://siga.edubox.pt; neste site existe manual de apoio ao 
acesso e vídeo exemplificativo de como efetuar as marcações. 
  

Suporte Técnico:        
suporte@edubox.pt                          
234 244 299 

  
Segue em anexo também brochura explicativa de como funcionará os carregamentos 
para pagamentos das refeições. 
  
Para outras informações e caso necessário poderão contatar: 

Equipa de Projeto para a Qualidade da Alimentação Escolar 

epqae@cm-lisboa.pt 

  
Com os melhores cumprimentos, 
  
      Paulo Alexandre Agostinho 
      Diretor de Departamento 
      Câmara Municipal de Lisboa 
      Departamento de Educação 
      Campo Grande 27, 8º E | 1749-099 Lisboa 
      Tel. 21 817 18 11 - TLM. 91 490 08 67 
      www.cm-lisboa.pt | email: paulo.agostinho@cm-lisboa.pt 
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Refeições  

Plataforma de Gestão Municipal das Refeições Escolares (SIGA) 
Comunicado do Diretor do Departamento de Educação da CML às Escolas 

 
 
Caro(a) Diretor(a), 
  
  

Informamos que neste momento a plataforma SIGA (https://siga.edubox.pt) já se 

encontra em funcionamento para acesso dos encarregados de Educação, e estes 

podem: 

•         carregar a conta do aluno para pagamento de refeições 

(https://edubox.pt/cartao-escolar/), 

•         consultarem ementas, bem como, 

•         fazer as marcação de refeições para os seus educandos 

(https://youtu.be/UNm-Aos9VxY). 

  

A partir de hoje irá passar uma equipa de técnicos em todos os agrupamentos e ENA 

para tirarem dúvidas que possam existir, atualizar os quiosques Unicard SIGE para que 

os utilizadores possam fazer marcação nos quiosques e estes estejam interligados com 

o SIGA. 

  

Assim, nesta fase de transição, devem manter-se em vigor exatamente as mesmas 

condições de marcação de refeições e respetivos consumos efetuadas nas semanas 

anteriores: 

1.      O aluno pode fazer marcação via quiosques ou outro método que a 

escola tinha em curso (exemplo em papel, papelaria, secretaria,…) e a partir 

de hoje os Encarregados de Educação já podem fazer as marcações 

no SIGA. 

2.      O aluno passará o seu cartão no leitor Unicard SIGE existente na cantina 

e será validado o seu consumo. 

3.      Os alunos podem continuar a fazer marcações e consumos sem ter 

saldo até dia 5 de Outubro. A partir dessa data é necessário ter 

regularizado os consumos anteriores e ter saldo para fazer marcações. 

  

Deste modo e caso queiram agendar marcações com a equipa técnica, para se garantir 

o correto e necessário apoio durante esta semana, indicamos abaixo os contatos de 

suporte bem como contatos dos técnicos que estão a visitar as escolas: 

Luis Silvério – 963270010 – luis.silverio@edubox.pt 

Fernando Almeida – 961368809 – fernando.almeida@edubox.pt 

https://siga.edubox.pt/
https://edubox.pt/cartao-escolar/
https://youtu.be/UNm-Aos9VxY
mailto:luis.silverio@edubox.pt
mailto:fernando.almeida@edubox.pt


 
João Campos – 966587646 -  joao.campos@edubox.pt 

Jesus Silva 

Daniel Terra 

 (Pedimos que entendam que as pessoas podem não atender logo naquele instante e 

tal acontecer pedimos que enviem SMS indicando quem ligou e o motivo. Serão 

contactados de seguida) 

  

Para questões técnicas poderá consultar as linhas de suporte disponíveis 

Suporte Técnico 

Plataforma SIGA - suporte@edubox.pt - 234 244 299 

  

Plataforma SIGE - suporte@microio.pt 

  

Pedimos a vossa compreensão e ajuda para que tudo possa ocorrer da forma mais 
funcional possível. 
   
Para outras informações e caso necessário poderão contatar: 

Equipa de Projeto para a Qualidade da Alimentação Escolar 

epqae@cm-lisboa.pt 
  

  

Com os melhores cumprimentos, 

  

      Paulo Alexandre Agostinho 

      Diretor de Departamento 
      Câmara Municipal de Lisboa 
      Departamento de Educação 
      Campo Grande 27, 8º E | 1749-099 Lisboa 
      Tel. 21 817 18 11 - TLM. 91 490 08 67 
      www.cm-lisboa.pt | email: paulo.agostinho@cm-lisboa.pt 
 

mailto:joao.campos@edubox.pt
mailto:suporte@edubox.pt
mailto:suporte@microio.pt
mailto:epqae@cm-lisboa.pt
http://www.cm-lisboa.pt/
mailto:paulo.agostinho@cm-lisboa.pt

