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Carregamentos (GIAE Online)
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Recorra à opção de Carregamentos, de modo a possibilitar a toda a comunidade escolar
efetuar carregamentos de cartões através do netGIAE, via métodos de pagamento
habituais (MB Way, Multibanco, Visa, Mastercard).

Esta opção, utiliza o MAWAY – Pagamentos Digitais Integrados .

SERVIÇORecomendamos a utilização do SERVIÇO, na versão 5.0.5.0.

Configuração Entidade

Ative o serviço no netGESTOR, em Configurações–Carregamentos (ponto 1 e 2).

O primeiro passo é proceder ao registo (ponto 3) que após validado pelos serviços da
MICROABREU, será facultada a respetiva Chave Entidade (ponto 4), que deverá ser
colocada neste campo (ponto 4).

Preencha todos os campos presentes na página de registo, que poderão ser
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introduzidos de forma automática clicando em Preencher com os dados da entidade
(ponto 1).

Consulte as Condições Gerais de Utilização (ponto 3) e confirme que tem
conhecimento das mesmas (ponto 2).

Termine clicando em Registar.

Após registo, aguarde um contacto dos serviços MICROABREU, onde será facultada a
chave de utilização, que terá de introduzir na página anterior, conforme explicado acima.

A partir do momento que introduzir a chave e ativar o serviço, os carregamentos ficarão
disponíveis no netGIAE para toda a comunidade escolar, assim como mais opções de
configuração:

1. Chave de ativação do serviço.
2. Conta de email para notificações gerais.
3. Receber notificação de carregamento. Para além de notificações gerais, é

enviado uma notificação por cada carregamento efetuado.
4. Usar valores fixos na criação de novas referências . Quando ativo, não permite a

introdução manual de valor, apenas permite selecionar os montantes definidos no
separador Valores Fixos (ponto 7).
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5. Endereço Notificação Pagamento:
1. Endereço GIAE Online. Endereço público (IP ou domínio) do portal GIAE

Online.
2. Caminho CGI. Pré-preenchido com “/cgi”.

6. Setor-Conta. Selecione o setor-conta a associar aos carregamentos online.
7. Valores Fixos. Defina os montantes monetários, para carregamentos.

Configuração Utente

O utente necessita de efetuar também um registo, à semelhança da entidade. Clique em
registo (ponto 1).
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Encarregado de EducaçãoA opção de carregamentos está disponível apenas aos
encarregados de educação (login com utilizador “ee[número_processo_aluno]”).

Preencha todos os campos presentes na página de registo, que poderão ser
introduzidos de forma automática clicando em Preencher com os dados do
utente (ponto 1).

Consulte as Condições Gerais de Utilização e Política de Proteção de Dados (ponto 2)
e confirme que tem conhecimento das mesmas (ponto 2).

Termine clicando em Registar.
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Utilização

Efetue carregamentos, acedendo ao separador Carregamentos (ponto 1) e selecione
qual o método de pagamento (ponto 2).

Encarregado de EducaçãoA opção de carregamentos está disponível apenas aos
encarregados de educação (login com utilizador “ee[número_processo_aluno]”).
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Na nova janela introduza (ponto 1) ou selecione (ponto 2) o montante a carregar em
cartão. Confirme os valores (ponto 3) e finalize clicando em Continuar (ponto 4).

Ao selecionar “Multibanco”, no passo seguinte será apresentada a a “Entidade” e
“Referência” gerada para pagamento, que poderá ser consultada no separador
Referências MB.
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