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ESCOLAS EUGÉNIO DOS SANTOS E RAINHA DONA LEONOR 

 

REFEIÇÕES ESCOLARES 

 

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 escolas 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). 

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. Assim, só deverão realizar 

carregamentos para consumo no refeitório escolar após informação do Município  de que o 

“cartão escolar pré-pago” para o refeitório já entrou em funcionamento 

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

Os atuais cartões existentes na escola irão acomodar o cartão escolar pré-pago pelo que não 

existirão dois cartões físicos, mas somente um: o do Agrupamento. 

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 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. 

https://edubox.pt/cartao-escolar
https://youtu.be/UNm-Aos9VxY
https://youtu.be/UNm-Aos9VxY
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O acesso será em: https://siga.edubox.pt; neste site existe manual de apoio ao acesso e vídeo 

exemplificativo de como efetuar as marcações. 

 Durante o mês de Setembro os carregamentos efectuados são para posterior consumo no bar, 

papeleira ou reprografia. 

Até o cartão municipal estar disponível as refeições serão marcadas, até à véspera do consumo,  

com o cartão de aluno do agrupamento na papelaria, quiosque do piso 0 ou através do programa SIGE, 

cujo link está no site do agrupamento, separador alunos.  

A refeição tem de ser marcada até à véspera e tem o seguinte custo: 

 Escalão A ou B, ou com RTP é grátis e para os restantes alunos 1.46 euros.  

No próprio dia só será possível marcação de um número reduzido de refeições e até às 10h00m, com um 

custo de 1.76 euros. 

A desmarcação de refeições deve efectuar-se até às 15h do dia anterior ao do consumo. 

 

Códigos de acesso ao SIGE: login - número de cartão do aluno (canto inferior esquerdo do cartão do 

aluno) password inicial – 1234 

 

 

15 de Setembro de 2020 

 

A Diretora 

  

 

 

 

 

https://siga.edubox.pt/

