
 

CARTÃO ELETRÓNICO E SERVIÇOS ASSOCIADOS  

Ano letivo 2015/2016 

 
 

A Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho está a implementar, a partir do ano letivo 

2015/2016, o sistema de cartões eletrónicos enquadrado na modernização e otimização dos seus 

serviços. Este sistema tem como objetivo simplificar a gestão escolar, abolindo a circulação de 

dinheiro. Os utilizadores apenas terão de carregar o cartão eletrónico com um montante em dinheiro 

para poderem efetuar as transações necessárias. 

Este sistema informático está instalado em rede em todos os locais de prestação de serviços à 

comunidade escolar: serviços administrativos, refeitório, bufete e papelaria/reprografia. 

Os cartões serão entregues aos alunos pelos Diretores de Turma no decorrer desta semana e deverão 

passar a ser utilizados como meio de pagamento já a partir da próxima semana. O Regulamento de 

Utilização dos serviços do cartão eletrónico está disponível na página da escola na Internet no 

endereço http://www.esmavc.org.  

Chamamos a atenção para os seguintes pontos que são importantes para uma correta utilização dos 

cartões: 

1. O primeiro cartão será facultado de forma gratuita. 

2. Se o utilizador perder ou danificar o seu cartão, deve informar a escola e solicitar um novo 

cartão. 

3. A requisição de cada via de substituição do cartão terá um custo de 7,50 € ( sete euros e 

cinquenta cêntimos). 

4. O carregamento do cartão será feito na papelaria com o valor mínimo de 1,00€ (um euro) e 

com o valor máximo de 100,00€ (cem euros); 

5. Após o carregamento, feito contra a entrega de numerário, é impresso um talão comprovativo 

do valor carregado em cartão. 

6. Em todas as operações, exceto venda de senhas para refeição, será emitida uma fatura 

simplificada. 

7. As faturas relativas a venda de refeições serão emitidas no final de cada mês. 

8. O cartão é fornecido com um PIN inicial que deve ser alterado no quiosque da escola logo na 

primeira utilização. 

9. O PIN é necessário para acesso ao quiosque da escola para consulta de saldos e dos 10 últimos 

movimentos do cartão, marcação de refeições e alteração de PIN. 

10. Estão disponíveis no site da escola na Internet ligações para acesso ao quiosque online através 

do qual é também possível a consulta de saldos e dos 10 últimos movimentos do cartão e a 

marcação de refeições. O acesso é feito através do número de processo (que consta do 

cartão) e do respetivo PIN. 

 

A Diretora 
Maria de Fátima Lopes 
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