
 
 

 

 

MARCAÇÃO DE REFEIÇÕES NO PORTAL SIGA 

INSTRUÇÕES 

Exmo.(a) Senhor(a) 
Encarregado(a) de Educação do aluno: 

A Câmara Municipal de Lisboa está a implementar uma plataforma de gestão 

de refeições escolares, certos de que este sistema permitirá uma maior proximidade 
entre o Encarregado de Educação e a Câmara Municipal, assim como uma melhor gestão 
no funcionamento e organização do Serviço de Refeições Escolares. 

Esta plataforma informática (SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem) é 
uma ferramenta WEB, acessível em qualquer computador com ligação à internet. Será 
possível aos Encarregados de Educação acederem à plataforma SIGA através de: 

Passo nº1: Entrar no link: https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx 

Passo nº2: Introduzir o LSB.ED……… e palavra-chave facultada. O sistema vai solicitar 

uma nova palavra-chave. É absolutamente necessário que registe o LSB.ED e a nova 

palavra-chave para efetuar marcações das refeições. 

Anexo. nº1: 

 

Após efetuar login o Encarregado de Educação terá acesso à sua área de trabalho, sendo 
possível consultar, entre outros: 

 Os dados pessoais; 
 As ementas das refeições; 

Agrupamento de Escolas do Restelo 
Escola Secundária do Restelo 

 Escola Sede 

https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx


 A informação relativa ao agendamento/marcação de refeições e assiduidade 
nas refeições; 

 Os dados referentes a pagamento de serviços - Referência Multibanco, MB Way 
ou Payshop; 

 Os comprovativos de pagamento. 

Passo nº3: O Encarregado de Educação no separador do lado esquerdo deve entrar no 

item Cartão Escolar e atualizar os dados do Cartão de Cidadão e da validade do mesmo. 

Após a conclusão do mesmo de aceitar os termos e condições para que o cartão virtual de 

refeições possa ser emitido. 

Anexo nº2:  

 

Passo nº4: O Encarregados de Educação deve proceder ao pagamento das refeições no 

item cartão Escolar/ Carregar: 

Anexo nº3:  

 



Passo nº5: O Encarregados de Educação deve proceder ao pagamento optando pelas 

seguintes opções: 

A) Payshop; 
B) Multibanco; 
C) MBWay: opção recomendável, visto ser a mais rápida. Ao efetuar o 

carregamento deve aguardar a que o sistema valide o carregamento.  
 

Anexo nº4:  

 

 

Passo nº6: O Encarregados de Educação no item de Marcações procedem à marcação das 

refeições do seu (s) educando (s). 

Anexo nº5:  

  

Para qualquer esclarecimento ou dúvida, por favor comunique com Equipa de 

Projeto para a Qualidade da Alimentação Escolar através do correio eletrónico 
(epqae@cm-lisboa.pt), indicando sempre o nome do aluno, estabelecimento de ensino 
que frequenta, ano de escolaridade, nome do Encarregado de Educação, contacto 

mailto:epqae@cm-lisboa.pt


telefónico e identificação do problema e/ou alteração de dados para que possamos dar 
resposta à situação. 

Obrigado 


