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SISTEMA DE GESTÃO DE REFEIÇÕES  (PA)

Trata-se de uma aplicação informática através da qual será gerido o Programa 
Alimentar do Município que abrange as crianças do Pré-escolar e do 1º ciclo do 
Ensino Básico. Poderá consultar todos os dados e registos das refeições/lanches do 
seu educando, incluindo as ementas, entre outras funcionalidades.

ACESSO AO SGR

  Para ter acesso ao SGR deverá aceder a uma das seguintes páginas: 

 http://refeicoes.cmcascais.maiseducacao.pt

 http://www.cm-cascais.pt 
 (ir à área de “residente”, optar por “educação” e Sistema de Gestão de Refeições)

A primeira vez que aceder terá de fazer “novo registo” e indicar um endereço de 
e-mail. Se tiver o seu e-mail associado ao educando receberá, quase de imediato, 
uma mensagem para finalizar o acesso, caso contrario deverá aguardar uns dias para 
que a Central de Matriculas/Rede Educativa faça essa associação.

 Ao Iniciar a sessão deve introduzir as suas credenciais de acesso: Nome de     
   utilizador e palavra- chave

 Após carregar em iniciar fica com a sessão ativa.

Nesta página terá, do lado esquerdo, um novo link para Gestão de Refeições. Ao 
carregar neste link acede ao sistema de Gestão de Refeições, já com a sessão ativa

FUNCIONALIDADES DO SGR

O Encarregado de Educação terá disponíveis as seguintes funcionalidades

DETALHES  Opção que permite ao Encarregado de Educação visualizar os seus 
dados e do(s) seu(s) educando(s).

REFERÊNCIAS MULTIBANCO  Poderá visualizar a Entidade, Referência do Multibanco 
a utilizar para pagamento das refeições.

PAGAMENTOS  Poderá consultar todos os pagamentos efetuados por Multibanco e 
na Loja Cascais.

Nota: os pagamentos de dívidas não são visualizados neste relatório.

PLANO DE CONSUMO  Área que permite consultar as refeições do seu educando, 
através de um formato de calendário.

EMENTAS  Área onde o Encarregado de Educação, pode visualizar as ementas 
semanais da escola do(s) seu(s) educando(s).

“LOG OUT”  Opção onde o utilizador termina a sessão na aplicação.



PAGAMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHE 

O PAGAMENTO DO LANCHE DEVE SER PRÉVIO AO SEU CONSUMO.

A aquisição de refeições e lanches passará a ser feita por multibanco, Homebanking 
ou na Loja Cascais Atendimento Municipal, na Rua Manuel Joaquim Avelar, em 
Cascais.

ATRAVÉS DE MULTIBANCO ou HOMEBANKING
Os dados para pagamento das refeições serão os seguintes:

 Entidade: 21599

 Referência Multibanco: _ _ _ _  (9 dígitos) que corresponde ao NIF do seu educando.

 Montante: em aberto, o que significa que poderá fazer pagamentos do montante   

   que entender, através do ATM ou na Loja Cascais.

 Não poderá efetuar dois carregamentos de igual montante no mesmo dia.

DECLARAÇÃO DE IRS

A emissão da declaração anual para efeitos de IRS é automática e entregue na escola 
do seu educando, salvo se o aluno tiver passado para o 2ºciclo. Neste caso, será 
enviada por correio.

As declarações são geradas tendo por base o NIF do aluno, sendo por isso 
imprescindível que esse dado tenha sido fornecido corretamente à escola.

Os pagamentos efetuados para liquidar faturas emitidas de valores em dívida ou 
processos de Execução Fiscal, não irão constar na Declaração.

DÍVIDAS
Será enviada uma mensagem (SMS) para o telemóvel do Encarregado de Educação 
que avisa a proximidade do saldo negativo. Caso por lapso não seja feito novo 
pagamento, será enviado novo SMS e mensagem por correio eletrónico. 

No final de cada ano letivo, as situações de dívida serão informadas aos Encarregados 
de Educação, para pagamento voluntário da mesma. Caso a dívida não fique 
regularizada, no prazo estipulado, irá transitar para Execução Fiscal.

FÉRIAS E INTERRUPÇÕES LETIVAS
Não há fornecimento de lanches durante o período de férias e interrupções letivas.

REFORÇO ALIMENTAR / O LANCHE 

 O reforço alimentar caracteriza-se por um lanche a meio da manhã, e um lanche a 
meio da tarde, composto na sua totalidade por três peças (iogurte ou sumo; fruta; 
pão com manteiga, queijo ou fiambre ou bolacha maria). A 1ª inscrição para o lanche, 
é feita através da entrega do destacável, disponível neste folheto. O Lanche terá 
início em Janeiro de 2016.

 O lanche dirige-se aos alunos do pré-escolar e 1ª ciclo das escolas públicas do 
Concelho. Este surge como complemento da refeição já fornecida nas escolas, o 
almoço, e pretende ir ao encontro de um plano nutricional mais equilibrado, bem 
como fazer face às exigências da vida quotidiana das nossas crianças que, muitas 
vezes, se traduz no prolongamento da sua permanência no estabelecimento escolar. 

 A comparticipação no custo destes lanches, tal como na refeição do almoço, é 
feita mediante a situação socioeconómica dos agregados familiares, de acordo com 
o Escalão de Ação Social Escolar: para o escalão A é gratuito, para o escalão B - 0,25€ 
e finalmente para o escalão C – 0,50€.

 À semelhança dos almoços, o pagamento dos lanches poderá ser feito através do 
sistema Multibanco, com a mesma referência (MB), ou diretamente na Loja Cascais.

 Este reforço alimentar em nenhuma situação excluí a já existente oferta gratuita do 
leite escolar a meio da manhã, que continuará a ser distribuído diariamente a todas 
as crianças.

 Só são aceites as inscrições ao fornecimento de lanches, a quem não tenha dívida 
de refeições/almoços.

LANCHE INSCRIÇÃO / DESTACÁVEL

Caso esteja interessado no lanche preencha o seguinte destacável e 
entregue ao coordenador de escola até ao dia 17 de dezembro de 2015. 
A falta de entrega pressupõe que não estão interessados no serviço.

Escola: 

Nome do aluno:  

Nif:   Escalão:  

Relembramos que este lanche tem um custo conforme o escalão do seu 
educando: A- 0,0€, B-0,25€, C-0,50€.


