
 
 

INFORMAÇÃO  

 

ASSUNTO:   Município de Oeiras – Cartão Escolar Pré-Pago e Plataforma SIGA  

 

Nome: NOME ALUNO                              

                                                                                                         

NIF:  123456789  

Utilizador:  LOGIN ALUNO                                          Escola:  «NomeEscola» 

Password:  XXXX  Turma:  X    Ano: «Ano» 

 

Exmo.(a). Sr.(a) Encarregado de Educação 

 

A Câmara Municipal de Oeiras assumirá a gestão integrada dos refeitórios e transportes de todos 

os estabelecimentos escolares da rede pública do Concelho, a partir do dia 1 de setembro de 

2022. 

A gestão destes serviços será efetuada pelos Encarregados de Educação/Alunos, de forma 

simples e imediata, na Plataforma SIGA, através das credenciais fornecidas pelo Município 

(identificadas no cabeçalho desta informação).  

A cada aluno será atribuído um Cartão Escolar Pré-Pago, que permitirá a utilização do refeitório 

escolar e de outros serviços disponibilizados pela escola. Futuramente, este cartão também 

poderá ser utilizado em serviços municipais como piscinas, bibliotecas, museus, entre outros.  

A Plataforma SIGA vai, igualmente, permitir a candidatura ao subsídio de transporte escolar, 

anualmente disponibilizado pelo Município.  

Os alunos que frequentaram o pré-escolar ou 1º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB) no ano letivo 

2021/22, nas escolas do Município de Oeiras, irão manter as credenciais atribuídas no ano letivo 

transato. 

No pré-escolar e 1.º CEB, o Cartão Escolar Pré-Pago é virtual. 

Nas Escolas Básicas Integradas, Escolas do 2.º e 3º CEB e Secundárias, o Cartão Escolar Pré-Pago, 

permitirá a identificação dos alunos, o acesso à escola, refeitório, bar, papelaria, reprografia e 

secretaria. 

   

O Cartão Escolar Pré-Pago, para uma maior comodidade, pode ser carregado através do 

Payshop, MB WAY e Multibanco, sem qualquer tipo de custo para o utilizador, ficando o saldo 

imediatamente disponível.  

Para saber como ativar o Cartão Escolar Pré-Pago, e utilizar a Plataforma SIGA, consulte o folheto 

informativo através do link XXXXXX. 
 



 
 
A Plataforma SIGA permitirá, aos Encarregados de Educação, um acompanhamento próximo da 

vida escolar dos seus educandos, possibilitando o acesso direto a qualquer informação relativa 

ao consumo de refeições, consulta de saldos, emissão de faturas ou recibos, entre outros. 
 

  

Para qualquer esclarecimento, contacte o Departamento de Educação, através do endereços de 

correio eletrónico daega@oeiras.pt ou do telefone 214 408 537, indicando o nome do aluno, 

estabelecimento de ensino que frequenta, ano de escolaridade, nome do Encarregado de 

Educação, contacto telefónico e assunto.  

  

Agradecemos a sua colaboração, certos de que a implementação deste sistema permitirá uma 

maior proximidade entre o Encarregado de Educação/Aluno, Escola e Câmara Municipal, assim 

como uma melhor gestão no funcionamento e organização dos serviços escolares.  

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

 

A Diretora do Departamento de Educação 

Maria Paula Rodrigues 
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