
 

SIGE3 
passo a passo 

 
 
 
 
O Agrupamento de Escolas do Algueirão procedeu à alteração do software para gerir os acessos 
ao recinto escolar e facilitar os pagamentos dentro da Escola Básica e Secundária Mestre 
Domingos Saraiva. 
 
Com os novos cartões escolares a aplicação controla as entradas e saídas da escola, conforme as 
permissões que cada aluno tem, o consumo das refeições e as despesas diárias na papelaria e 
bufete. 
 
No quiosque da escola ou fora da escola, no portal SIGE3, é possível consultar algumas 
informações sobre a utilização do cartão de aluno, nomeadamente as datas e horas em que se 
registaram entradas e saídas e marcar as refeições para o refeitório da escola. Pode aceder a este 
portal através da página electrónica do Agrupamento (www.emds.edu.pt), e clicar na seguinte 
imagem: 
 

 

Na página inicial do portal deverá escolher o separador UTILIZADOR, se é aluno, ou ENC. 
EDUCAÇÃO. 
 
Deverá introduzir o Nº do Processo e o PIN fornecido pela secretaria da escola. Deverá alterar o 
PIN de acesso no primeiro acesso ao portal. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.emds.edu.pt/


Depois de entrar fica disponível o seguinte menu: 
 
1. MOVIMENTOS  
Permite verificar os movimentos efetuados na conta normal ou na subsidiada: levantamentos e 
carregamentos. 
 

 
 
2. REFEIÇÕES  
Permite marcar e desmarcar refeições, verificar as refeições marcadas e verificar se as refeições 
foram ou não consumidas. 
 

 



Poderá anular a refeição, até ao dia anterior, clicando na refeição já marcada que deseja anular e 
clicar no botão “Anular Refeição”: 
 

 
 
3. ACESSOS  
Permite verificar as entradas e saídas do portador do cartão. Acesso negado significa que o dono 
do cartão não tem autorização para sair naquela hora. 
 

 
4. PIN  
Neste menu poderá alterar o pin do cartão. 
 

 
 



 
5. DADOS DO UTILIZADOR  
Permite verificar os dados do utilizador do cartão: horário, turma, autorização de saída atual, … 

 
 
 
 

CARREGAMENTO DE CARTÕES 
 
O carregamento dos cartões pode ser realizado, por via tradicional, na secretaria da escola ou na 
papelaria. Brevemente será ainda possível carregar os cartões via Multibanco. 
O sistema SIGE permite aos Encarregados de Educação realizarem o carregamento do cartão 
escolar através do multibanco, cartão de crédito ou homebanking. 
 
Adesão ao carregamento via Multibanco 

A adesão pode ser efetuada em qualquer momento do ano letivo: 

 através do Portal Multibanco, no qual deverá preencher os dados solicitados, indicando a 
instituição a que o seu Educando pertence e o número de processo. Ser-lhe-á enviado um 
e-mail com os dados de autenticação para aceder a este Portal 

 através do Portal SIGE, no separador "Carregar Cartão", preencher o formulário e clicar no 
botão "Aderir". 

Em ambos os casos, deverá aguardar um prazo máximo de um dia útil até que a sua referência 
esteja ativa e possa começar a efetuar carregamentos. 
 
Por uma questão de segurança, deve alterar a password na primeira vez que aceder ao portal, no 
separador "Alterar PIN". 
 
Custos 

A adesão ao serviço é gratuita, não tendo portanto, qualquer custo associado. 
O sistema permite um carregamento mínimo de 10€ e máximo de 1000€. 
Existe uma comissão por cada carregamento efetuado que é descontada no valor carregado no 
cartão, no instante do carregamento e depende da modalidade escolhida: 

 Para carregamentos usando o número de Entidade/Referência, o valor da taxa é de 3,75% 

 Carregamentos realizados via cartão de crédito estão sujeitos a uma taxa de 5%. 

Poderá obter mais informações na página eletrónica: 
http://www.microio.pt/carregamentos-mb/ 

 

http://www.microio.pt/carregamentos-mb/

