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NOVOS MÉTODOS DE CARREGAMENTO DO CARTÃO SIGE 

Agora pode carregar o cartão SIGE através da plataforma Unicard Wallet. 

 

Este é um serviço disponibilizado para facilitar o carregamento das contas virtuais e 

para realização de pagamentos online através da rede Multibanco, Cartão de Crédito 

(Visa e Mastercard), Meo Wallet ou MB Way. 

 

 

CÓMODO | SIMPLES | RÁPIDO | SEGURO 

 
 

Um serviço de carregamento de conta disponível 24/7, a partir de sua casa ou de 

qualquer outro local com acesso à Internet. 

As taxas inerentes ao serviço são calculadas mediante os valores transferidos e não 

são da responsabilidade sua escola. 
 

 

 

** Os carregamentos efetuados por esta via serão processados até 24h (dias úteis) após o pedido. 

Este tempo deve-se aos prazos impostos pela SIBS, que ao abrigo do nosso serviço, disponibiliza a 

informação 3 vezes por dia (excluindo sábados, domingos e feriados) 

*** Os carregamentos efetuados por esta via, serão processados de imediato, salvo se ocorrer falha 

na ligação entre a plataforma e o Portal UNICARD SIGE. 
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Acesso e autenticação 
Aceda ao portal SIGE da sua escola e autentique-se utilizando o seu número de cartão e PIN. 

 

 

Carregar cartão 
Aceda ao menu “carregar cartão” preenchendo o formulário com os seus dados pessoais. No 

final clique em “Aderir” para que as suas informações sejam gravadas.  
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Para avançar é necessário que leia e concorde com as condições de utilização. 

 

 

Opções de carregamento 
Selecione a opção que pretende utilizar: 
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  Multibanco referência dinâmica e de utilização única 

(Carregamento mínimo - 15€ / Disponibilização imediata do dinheiro) 

Indique o montante a carregar e clique em “calcular taxa” para confirmar o valor que será 

transferido para o cartão SIGE. Por fim, clique em “Prosseguir para carregamento”. 

  

Para efetuar o carregamento através da rede Multibanco (ATM e Homebanking) selecione a 

operação “Pagamentos” – Pagamentos de Serviços/Compras. Utilize os dados fornecidos no 

portal SIGE – entidade e referência e guarde comprovativo da operação como prova de 

carregamento. 

 



MANUAL DE UTILIZAÇÃO                    PORTAL UNICARD WALLET              

 MB Way 

(Carregamento mínimo - 15€ / Disponibilização imediata do dinheiro) 

Indique o montante a carregar e clique em “calcular taxa” para confirmar o valor que será 

transferido para o cartão SIGE. Por fim clique em “Prosseguir para carregamento”. 

  

 

O pedido de pagamento será enviado para o número de telemóvel definido. 
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 Cartão de crédito e Meo Wallet  

(Carregamento mínimo - 15€ / Disponibilização imediata do dinheiro) 

Para efetuar o carregamento de Cartão de Crédito e Meo Wallet selecione o montante que 

pretende carregar e clique em calcular taxa antes de prosseguir para o carregamento.  

  

 

Será aberta uma nova janela onde deverá selecionar o método de pagamento pretendido e 

validar a sua conta e dados pessoais.  
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  Multibanco válida por 1 ano 

(Carregamento mínimo - 10€ / Disponibilização dinheiro até 24h) 

Use a mesma referência para todos os carregamentos ao longo do ano. O valor pode demorar 

até 24h a ficar disponível na conta. 

Para efetuar o carregamento através da rede Multibanco (ATM e Homebanking) selecione a 

operação “Pagamentos” – Pagamentos de Serviços/Compras”. Utilize os dados fornecidos no 

portal SIGE – entidade e referência e guarde comprovativo da operação como prova de 

carregamento. 

 

 


