
Nota informativa sobre as refeições escolares no ano letivo 2022/2023 
A partir do dia 1 de setembro de 2022, por força da transferência de competências na Educação da 
administração central para os Municípios (Decreto-Lei 21/2019), é da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Vila do Conde assegurar as refeições escolares a todos/as os/as alunos/as que frequentam 
os estabelecimentos de ensino público do Concelho, desde a educação pré-escolar até ao ensino 
secundário. 
Por consequência, é necessário que a Câmara Municipal disponibilize um sistema único e articulado de 
registo e controlo das refeições escolares entre todos os estabelecimentos de ensino. Inevitavelmente, 
esta necessidade obriga à uniformização da plataforma em toda a rede do concelho no ano letivo 
2022/2023. Assim, o  sistema de agendamento das refeições escolares irá sofrer alterações, deixando de 
ser efetuado na plataforma Unicard Kids no caso da educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, e no 
caso das escolas do 2.º/3.º ciclos do ensino básico e nas escolas secundárias, o agendamento das refeições 
passará a ser efetuado em plataforma 
municipal.                                                                                                                                     
O sistema único e articulado de refeições escolares para todos/as os/as alunos/as do ensino público será 
então operacionalizado a partir do ano letivo 2022/2023 através da plataforma municipal SIGA. É uma 
plataforma atual, com uma experiência de utilizador/a mais simples, e que irá permitir integrar outros 
serviços municipais a nível da educação numa só plataforma (ex., prolongamento, transportes), entre 
outras vantagens.  
Neste momento, estão a ser ultimados os trabalhos de preparação da plataforma e respetivos 
procedimentos de utilização em conjunto com os Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária José Régio 
para que seja divulgada à comunidade educativa e esteja operacional a partir do dia 1 de setembro de 
2022. 
Considerando que a marcação de refeições escolares a partir do dia 1 de setembro passa a ser feita nesta 
plataforma, convida-se a comunidade educativa, em particular as famílias, a participar numa sessão 
online de esclarecimento sobre a nova plataforma: 
  
Dia 29 de agosto de 2022, 18 horas: sessão destinada às famílias das crianças a frequentar a educação 
pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico. 
Link de acesso à sessão online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWNkMDdjZWQtZDZlNi00ODU3LTg0YzctNzI4NTFjZTRhN2I1%40thread.v2/0?context=%
7b%22Tid%22%3a%22a4bb3bbe-62a1-4ea6-a089-d0246829e8f1%22%2c%22Oid%22%3a%22ac9de393-
3e46-48fa-a943-fa7e6e4b4111%22%7d 
  
Dia 5 de setembro de 2022, 18 horas: sessão destinada a famílias e aos/às alunos/as a frequentar o 
2.º/3.º ciclos do ensino básico ou ensino secundário. 
Link de acesso à sessão online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmE1ZDk0MGEtOTNmYS00MjY0LTgxZjktZWVkNjE5ZWE2NGM2%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%22a4bb3bbe-62a1-4ea6-a089-
d0246829e8f1%22%2c%22Oid%22%3a%22ac9de393-3e46-48fa-a943-fa7e6e4b4111%22%7d 
  
Adicionalmente, será divulgado brevemente, no site e redes sociais da Câmara Municipal e através das 
Associações de Pais e dos Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada, um manual de utilizador/a 
que apoiará também a utilização da plataforma. 
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