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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

 
PERGUNTAS FREQUENTES sobre a plataforma de gestão de serviços municipais 
relacionados com a educação - SIGA - e sobre as refeições escolares – VERSÃO 1 
[informação para os/as encarregados/as de educação dos/as alunos/as a frequentar a educação 
pré-escolar e o 1. ciclo em estabelecimentos públicos no concelho] 
 
A Câmara Municipal de Vila do Conde irá disponibilizar a partir de setembro de 2022 uma nova 
plataforma de gestão dos serviços municipais relacionados com a educação (plataforma SIGA), 
a qual permitirá aos/às encarregados/as de educação de todos/as os/as alunos/as a frequentar 
os estabelecimentos de ensino público do concelho (desde a educação pré-escolar até ao 
ensino secundário) aceder diretamente aos serviços usufruídos pelo/a seu/sua educando/a 
(ex., refeições, programa de apoio à família, transportes), extrair faturas, consultar notificações 
do Município, entre outras funcionalidades. 
 
Importa destacar que, a partir do ano letivo 2022/2023, o agendamento das refeições passa a 
ocorrer através desta plataforma, deixando de estar em funcionamento a UnicardKids. 
 
Segue-se um conjunto de questões frequentes colocadas pelas famílias presentes na sessão de 
esclarecimento sobre a plataforma SIGA que decorreu online no dia 29 de agosto de 2022: 
 

1- Como posso aceder à plataforma SIGA? 
Para aceder à plataforma SIGA deverá escrever o endereço siga.edubox.pt na barra de 
endereços de um navegador de internet. 
 

2- A plataforma SIGA tem uma APP? 
De momento não. O acesso deve ser efetuado a partir de um navegador de internet. 
Pode ser feito através de computador ou telemóvel. 
 

3- Como vou receber as credenciais de acesso à plataforma SIGA? 
As credenciais de acesso vão ser enviadas para o endereço de e-mail de todos/as os/as 
encarregados/as de educação dos/as alunos/as a frequentar os estabelecimentos de 
ensino público do concelho (desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário). 
Os/as encarregados/as de educação não precisam de fazer qualquer pedido para este 
efeito. Alerta-se para a necessidade de manter os contatos atualizados no Agrupamento 
de Escolas. 
 

4- Quando vou receber as credenciais de acesso à plataforma SIGA? 
Até ao dia 9 de setembro de 2022. 
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5- Para as crianças e alunos/as que frequentam o jardim-de-infância / a escola pela 

primeira vez, como vai ser feito o acesso à plataforma SIGA? 
O acesso à plataforma SIGA é igual para todos/as os/as encarregados/as de 
educação (ver resposta à questão 1), quer tenha frequentado o jardim-de-infância / a 
escola no ano anterior ou não. 
 

6- O que acontece ao saldo que tenho disponível na plataforma UnicardKids?  
O saldo existente no UnicardKids será transferido para a conta do/a aluno/a na 
plataforma SIGA. 
 

7- É preciso fazer inscrição para refeições? 
Não. Todos/as os/as alunos/as constam na plataforma SIGA, pelo que para beneficiar 
da refeição apenas deve fazer a marcação para o/os dia/s pretendido/s na plataforma 
SIGA. 
 

8- O montante carregado no cartão digital fica imediatamente disponível? 
Sim. Após efetuar o carregamento do cartão digital (através de multibanco, payshop ou 
MBWay), o saldo fica imediatamente disponível para utilização. 
 

9- É cobrada taxa de carregamento aos/às encarregados/as de educação? 
A taxa de carregamento será assumida pelo município, não sendo cobrada aos/às 
encarregados/as de educação. 
 

10- Se a plataforma ainda não está disponível, como faço a marcação das refeições já a 
partir do dia 1 de setembro (aplicável apenas para as crianças da educação pré-escolar 
e os/as alunos/as do 1. Ciclo a frequentar o programa de apoio à família)?  
O agendamento das refeições entre os dias 1 e 9 de setembro de 2022 será efetuado 
por e-mail (educacao@cm-viladoconde.pt), conforme informação já enviada por email 
a todos/as os/as encarregados/as de educação que inscreveram os/as seus/suas 
educandos/as no programa de apoio à família a partir do dia 1 de setembro. 
 

11-  Como será efetuado o pagamento das refeições marcadas para os dias 1 a 9 de 
setembro (ver também questão 9)? 
O valor correspondente às refeições agendadas será debitado na conta do/a aluno/a, 
na plataforma SIGA, a partir do dia 12 de setembro de 2022. 
 

12-  Até que horas posso marcar a refeição na plataforma SIGA? 
A refeição pode ser marcada, sem taxa adicional, até às 24h00 do dia anterior ao 
consumo. 
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13- No caso de esquecimento de marcação de refeição, podemos marcar no próprio dia? 

A refeição pode ser marcada até às 10h00 do próprio dia, na plataforma SIGA, com uma 
taxa adicional de 0,30€. 
 

14- Caso me esqueça de marcar a refeição, receberei algum alerta? 
Até às 8h30 do próprio dia, receberá um alerta sempre que não tiver refeição agendada, 
podendo marcar até às 10h00 (ver questão 12). 

 
15- Se o/a aluno/a faltar dá para desmarcar a refeição? 

A refeição pode ser desmarcada até 8h30 do próprio dia. 
 

16- O pagamento do programa de apoio à família/prolongamento (AAAF e CAF) também 
é feito na plataforma SIGA? 
Sim. Ao dia 8 de cada mês, será debitado na conta do/a aluno/a o valor 
correspondente à modalidade em que o/a aluno/a está inscrito/a. 
 

17- É necessário entregar declaração de abono? 
Os/As alunos/as que já efetuaram inscrição para o programa de apoio à 
família/prolongamento (AAAF e CAF), caso já tenham entregue a declaração no ato da 
inscrição, não precisam de voltar a fazê-lo para efeito das refeições. A declaração 
entregue produz efeitos para o programa de apoio à família/prolongamento e para 
refeições.  
 
No caso dos/as alunos/as que pretendam apenas as refeições, os/as encarregados/as 
de educação devem submeter, a partir do dia 12 de setembro, a declaração de abono na 
plataforma SIGA, caso sejam beneficiários/as do 1.º ou 2.º escalão. 

 
[Sempre que se revele necessário, este documento será atualizado com mais questões e 
respostas]. 
 


