
Exmo.(a) Senhor(a),   

DadosdoEducando: 

Nome: 

NIF 

Escola:  

Turma:  

Ano: 

DadosdeAcesso: 

Utilizador:  

Código de Acesso:  

  

A Câmara Municipal de Palmela tem implementada a plataforma SIGA, a qual tem 

associado um Cartão Escolar Municipal, que permite identificar o aluno, efetuar o 

pagamento de refeições, bar e papelaria.  

A partir do próximo dia 1 de novembro, todas as plataformas até aqui utilizadas pelas 

escolas (GIAE) ficarão inoperacionais, passando a ser utilizada exclusivamente a 

SIGA. 

Assim, deverá aceder à plataforma SIGA com o seu utilizador e password, remetidos no 

email enviado em setembro, ou efetuar a recuperação do acesso (pode consultar o 

procedimento AQUI). 

Deve aderir ao Cartão Escolar Municipal (cartão virtual a que corresponderá o cartão 

escolar físico do aluno) seguindo as instruções disponibilizadas no panfleto informativo 

(que pode visualizar/descarregar clicando AQUI). 

 

Posteriormente, se não for isento do pagamento de refeições (escalão A) deverá carregar 

o cartão escolar. 

Todos os alunos (isentos ou não do pagamento de refeição) têm obrigatoriamente de 

proceder à marcação prévia das refeições (até às 17h00 do dia anterior). 

Caso não tenha criado e carregado o cartão escolar municipal, agradecemos que procedam 

ao seu carregamento, de forma a cobrir o pagamento das refeições marcadas e/ou 

consumidas, durante os meses de setembro e outubro. 

Como referido no início do ano letivo, estas refeições serão agora faturadas e cobradas na 

plataforma SIGA.  

A não existência de saldo suficiente originará saldo negativo, que poderá impedir a 

marcação das refeições futuras (porque nesta plataforma funciona em modalidade de pré-

pagamento). 



Para qualquer esclarecimento ou dúvida adicionais, por favor comunique com a Divisão 

de Educação - através do correio eletrónico DECS@cm-palmela.pt, indicando sempre o 

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

encarregado de educação, contacto telefónico e dúvida em questão. 

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 do Serviço 

de Refeições Escolares. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Vereadora do Pelouro 

Maria João Camolas 
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