
 
 
 

 

 INFORMAÇÃO Nº 5/2021-2022 
 

Marcação das refeições na Plataforma SIGA 
 

Marcações Horário Refeição servida 

Pagamento 
(pais/EE/aluno) Adultos 

Multa - 0,30€ 
(valor acrescido 

independentemente 
do escalão) Escalão A/B/NEE Escalão C 

SIGA Pais/EE/aluno/adultos Até às 17h do dia anterior OK Almoço / lanche - 
1,46€ almoço 
0,34€ lanche 

4,10€ 
almoço 

- 

SIGA Pais/EE/aluno/adultos 
Após as 17h do dia anterior e 

até às 10h do próprio dia 
OK Almoço / lanche - 

1,46€ almoço 
0,34€ lanche 

4,10€ 
almoço 

acresce 0,30€ a todos 
b) 

SIGA Pais/EE/aluno/adultos Após as 10h do próprio dia NÃO - - - - - 

SIGA 
Com dívida no SIGA igual a 2,92€ 

 (2 refeições) 
- NÃO 

Situação ultrapassada 
assim que a dívida for 

liquidada 
- - - - 

Na linha self (não é possível) - NÃO - - - - - 

SIGA Professor/funcionário gestor SIGA Até às 17h do dia anterior OK Almoço / lanche - 
1,46€ almoço 
0,34€ lanche 

a) 
- - 

SIGA Professor/funcionário gestor SIGA 
Após as 17h do dia anterior e 

até às 10h do próprio dia 
OK Almoço / lanche - 

1,46€ almoço 
0,34€ lanche 

a) 
- 

acresce 0,30€ a todos 
b) 

SIGA Professor/funcionário gestor SIGA Até às 17h do dia anterior OK 
Pequeno almoço 

A/B/NEE 
- - - - 

SIGA Professor/funcionário gestor SIGA Após às 10h do próprio dia OK 
Aceitação pontual 

máximo 10 refeições 
ALMOÇO diárias/escola 

a) 
1,46€ almoço 

a) 
- 

acresce 0,30€ a todos 
b) 

Lista de nomes à mão 
entregues na cozinha 

(não é possível) - NÃO - - - - - 

a) Apenas com prévia autorização do EE, pois a refeição terá de ser paga;     

b) Atenção - inclusive aos escalões A/B/NEE.        
 

Outras NOTAS: 
  

 Obrigatório marcar na Plataforma SIGA ([siga1.edubox.pt]siga1.edubox.pt) para almoçar / lanche.              

 Os alunos novos estão a receber credenciais via email / via correio. 

 Os alunos, que marcam e não irão consumir, terão de desmarcar obrigatoriamente até 10h do próprio dia. Caso não o façam, e sendo escalão C, a refeição fica cobrada sem lugar a reembolso. 

 Para qualquer esclarecimento: epqae@cm-lisboa.pt ; telef: 218 17 02 81 / 91 024 00 91. 

 

Lisboa, 15 de setembro de 2021 

A Diretora, Jesuína Pereira 
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