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SOLUÇÃO GLOBAL



Solução Global

Plataforma 
Colaborativa e 

Recursos Educativos 

Integração:

Certificação:
Gestão de Utilizadores

Ação Social Escolar

Refeições Escolares

Transferência de Competências

Pessoal não Docente

Candidaturas On-line

Pagamentos

Nutrição

Transportes Escolares

Espaços e Parque Escolar

Inventário Escolar

AEC

MUNICÍPIO

ESCOLAS

ERP Financeiro

Integração:

Portal da 
Educação

Observatório Rede Escolar
Interativa

OME
Observatório Municipal de Educação

Solução Global para a 
Transferência de Competências
______
Com base no decreto lei 21/2019 de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência 
de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio 
da educação, resultante da transferência de competências da administração direta e indireta 
do estado para o poder local democrático operada pela lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, a 
Edubox e Altice Portugal desenvolveram uma solução global que visa coadjuvar os municípios 
e comunidades intermunicipais nesta matéria, com ênfase no que concerne às medidas de 
reforço e alargamento de competências no âmbito da descentralização da educação.



Carta Educativa

O Observatório Municipal poderá ser a 
principal ferramenta de alimentação da 
Carta Educativa, disponibilizando dados 
globais sobre as políticas educativas 
implementadas e servindo como suporte 
digital à divulgação dos resultados. 

Plano de Transportes 
Escolares

A solução existente no SIGA permite a 
análise à qualidade dos serviços prestados, 
bem como a gestão do orçamento dos 
transportes escolares de forma rigorosa e 
transparente, quer a nível de Município, 
quer de CIM.

Gestão de Pessoal não 
Docente

Módulo que permite a gestão centralizada 
do pessoal não docente e o acesso à 
informação a partir de qualquer lugar, 
permitindo, por exemplo, efetuar a gestão 
da assiduidade, o agendamento de férias, 
o orçamento de gastos com o pessoal, etc.

Solução Global

Apoio Social 
Escolar

Apoio na definição da 
atribuição da ação social 
escolar com definição de 
escalões e unidades.
Gestão das várias 
valências alargadas a 
todo o ensino básico e 
secundário.

Fornecimento 
de Refeições

Nos 2.º e 3.º Ciclos e 
Secundário é o aluno 
quem interage com o 
sistema. A nossa solução 
permite ao aluno ter um 
saldo pré-pago numa 
wallet que este aprovisiona 
e usa de acordo com as 
suas necessidades.

Investimento, 
Equipamento, 
Conservação,
Manutenção de 
Edifícios

A solução Go.Equipamento 
permite conhecer e gerir 
todo o património escolar. 

Medidas de Apoio à Família

A nossa solução engloba a contratação de 
equipas multidisciplinares e a realização de 
diferentes rastreios. A contratação de 
professores AEC e a realização de todo o 
tipo de atividades. Gestão de AAAF, CAF e 
AEC, assim como disponibilização de uma 
plataforma web de aprendizagem, 
colaboração e partilha.



Principais Módulos
     Ação Social Escolar
Escalões de ação social
Fruta e leite
CAF
AAAF (cálculo Per Capita e definição de escalões)

     Refeições Escolares
Registo
Questionário de avaliações

     Transferência de Competências
Portaria
Papelaria
Reprografia
Refeitório
Bar

     Candidaturas Online
Apoios sociais
Contratação de pessoal
Atividades de interrupção
Contratação de professores
Bolsas de estudos
Transportes escolares

    Nutrição
Recolha
Cálculo
Apresentação aos Encarregados de Educação

    Gestão de Transportes
Georreferenciação de escolas e paragens
Cálculo da distância casa / escola
Gestão de custos

     AEC
Registo de sumários
Síntese avaliativa de final do período
Gestão de assiduidades de alunos e professores

     Espaço e Parque Escolar
Workflows
Custos diretos

     Pagamentos
Carregamentos
Faturação
Integrações
Execução fiscal
Notificações

     Inventário Escolar
Carregamento de Património
Gestão de abates
Gestão de inventariação

     Gestão de Utilizadores

    Pessoal não Docente
Colocação, afetação, horário, 
gestão de carreiras, formação, 
assiduidade, férias e licenças, 
avaliação de desempenho

     Observatório de Educação
Portal da educação
Rede escolar interativa
Plataforma BI

SAIBA MAIS: 

Altice:  Virginia Marreiros  .  cidadesdigitais@telecom.pt  .  Tlf: 21 501 7817  .  Dias úteis - horário laboral

Edubox:  geral@edubox.pt  .  Tlf: 234 244 299


