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Portal Sige - Unicard 

  

No Portal Sige - Unicard poderá ter acesso a diversas 

funcionalidades como exemplo a consulta 

de Movimentos e Mensagens, a marcação 

de Refeições, o controlo de Acessos e a realização 

de Carregamentos. 

 

 

 

 

 

Credenciais de Acesso 

O Portal Sige permite entrar de duas formas: 

Como Utilizador (aluno) e neste caso deverá entrar com o número do Cartão e com o PIN do cartão que no 

caso de não ter sido mudado é o 1234. 

Como Encarregado de Educação e neste caso deverá entrar com o número do Processo do aluno e com 

o PIN padrão que é o 1234. 

   

Carregamento de cartões dos alunos  

O Cartão do Aluno pode ser carregado na Papelaria da Escola. 

Para além disso, na tentativa de garantir maior comodidade a todos, o Agrupamento de Escolas Severim de 

Faria disponibiliza uma funcionalidade de carregamento dos cartões de aluno. 

 

Esta funcionalidade é facultativa, podendo ser utilizada pelos pais e encarregados de educação que o 

pretendam. 

A funcionalidade consiste no carregamento através da plataforma UNICARD WALLET, na qual o encarregado 

de educação pode carregar a conta do cartão SIGE comodamente, de forma eficaz e segura. 
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O serviço permite o acesso a vários meios de carregamento online: 

Multibanco 

Cartões de crédito (Visa e MasterCard) 

Meo Wallet 

MB WAY 

 

A adesão a este novo sistema implica, por parte do Encarregado de Educação, o pagamento de uma taxa, 

imposta pela SIBS, de 3,75% ou 5% sobre o valor carregado, conforme a modalidade de carregamento 

escolhida. 

  

Exemplo de um carregamento/pagamento de 15€ por MB, ou seja, com uma taxa de 3,75%: 

- O Enc. De Educação efetua um pagamento de MB de 15€ 

- O cartão do aluno recebe 14,44€ de saldo 

- A escola recebe uma transferência de 14,44€. 

 

Importa esclarecer que a taxa cobrada é da exclusiva responsabilidade da SIBS e nada é imputado a este 

Agrupamento de Escolas. 

Para aderir ao serviço UNICARD WALLET, basta aceder normalmente ao Portal SIGE, entrar e clicar no 

separador “Carregar Cartão”.  

Depois, deve preencher os campos solicitados, clicar em “Aderir” e concordar com as “Condições de 

utilização”. 

 

Dificuldades de acesso? 

Se tiver dificuldades em aceder aos nossos serviços digitais entre em contacto com os nossos serviços para 

o podermos ajudar. 

Pode fazê-lo pelo e-mail:  sase@ae3evora.edu.pt  

 


