
Alunos com cartão UnicardSige: 

(Escola JI da Sobreda, Escola Miquelina Pombo e Escola Elias Garcia) 

  

Exmos.(as) Senhores(as) encarregados(as) de educação, 

Com vista à uniformização dos softwares de gestão de conteúdos na área da educação 
e considerando a transferência de competências para as autarquias locais e entidades 
intermunicipais, o Município de Almada disponibilizará, a partir de 2 de fevereiro de 
2023, a plataforma SIGA, que irá permitir um novo o acesso à gestão das refeições 
escolares das crianças e alunos que frequentam os estabelecimentos de educação e 
ensino da rede pública do concelho de Almada. 

  

Através desta nova plataforma, terá disponível um conjunto de ferramentas que lhe 
permitem a consulta de faturas, ementas e/ou notificações, mas também, efetuar 
e gerir carregamentos do cartão escolar virtual do(a) seu/sua educando(a), ficando o 
saldo disponível de imediato. 

  

Atendendo à presente alteração, brevemente será enviado, via e-mail, o link de acesso 
à nova plataforma, as suas credenciais e as do(s) seu(s) educando(s), assim como as 
instruções para ativação do cartão escolar virtual, que irá permitir o acesso a serviços, 
carregamentos e consumos de refeições, papelaria, bar e reprografia. 

  

Nota Informativa: Com a proximidade da implementação da nova plataforma, alerta-se 
que o saldo disponível, no atual cartão do(a) aluno(a), irá transitar automaticamente, 
no entanto este valor servirá apenas para utilização no serviço de bar, papelaria e 
reprografia, pelo que se sugere que seja efetuada uma gestão racional dos 
carregamentos realizados durante o mês de janeiro, no atual cartão. Para o serviço de 
refeições, bar, papelaria e reprografia, a partir de 2 de fevereiro de 2023, os 
carregamentos deverão ser efetuados a partir da nova plataforma, através das 
modalidades disponíveis para o efeito e divulgadas oportunamente. 

  

Agradecemos desde já a sua colaboração, na expetativa que a nova plataforma 
simplifique a gestão do serviço de refeições, para todos. 

  

Procedimentos Obrigatórios: 

Tendo por base toda esta informação, fornecida pela Câmara Municipal de Almada, o 
AEEG, solicitará aos Encarregados de Educação, numa 1.ª fase, a atualização de dados 
no Inovar Consulta (Questionários – Pedido de Atualização de dados) e numa 2.ª fase, 
realizará um tutorial de utilização que será enviado aos Encarregados de Educação e 
disponibilizado na página do agrupamento (http://www.agrupamentoeliasgarcia.com/) 

http://www.agrupamentoeliasgarcia.com/


  

Assim, pede-se a todos os Encarregados de Educação que acedam à plataforma Inovar 
Consulta entre os dias 14 e 18 de janeiro e aí procedam à atualização dos seus dados e 
do(s) seu(s) educando(s), em especial e-mail, contactos e autorização de saída da 
escola (*). 

(*) Importante: De acordo com o regulamento interno do AEEG apenas poderão 
escolher as opções de autorização de saída da Escola: 

•         Ao último tempo 

•         À hora de almoço 

•         Acompanhado 

Nota: os acessos ao InovarConsulta e procedimentos estão disponíveis na página do 
agrupamento. O acesso dos alunos / EE é realizado exclusivamente 
pelo InovarConsulta (https://agrupamentoeliasgarcia.inovarmais.com/consulta/app/in
dex.html#/login) 

 

https://agrupamentoeliasgarcia.inovarmais.com/consulta/app/index.html#/login
https://agrupamentoeliasgarcia.inovarmais.com/consulta/app/index.html#/login

