netGIAE - Registo do Utente (opção Meu Menu  Carregamento)
A opção de carregamentos está disponível apenas aos Encarregados de Educação, devendo efetuar o
login no netGIAE com o respetivo utilizador eeNúmeroProcessoAluno ( exemplo: ee99999 ).
O Utente necessita de efetuar um registo na plataforma MAWAY, clicando em registo (ponto 1).

Ao efetuar o registo deverá ler atentamente as Condições Gerais de Utilização e a Política de
Proteção de Dados, podendo efetuar o download dos respetivos documentos.
NOTAS (resumo das condições):
• MAWAY é um serviço de pagamentos digitais integrados que permite a realização de carregamentos nos
saldos dos cartões dos Utentes do software GIAE. A adesão ao serviço não tem qualquer custo;
• Os carregamentos efetuados pelos Utentes na plataforma MAWAY, serão adicionados ao saldo do
cartão utilizado no software GIAE, depois de deduzidas as taxas aplicáveis ao serviço;
• Os carregamentos serão processados na hora na conta do cartão do Utente, salvo se ocorrer falha
na comunicação com o software instalado na Escola;
• Por cada carregamento, será aplicada uma taxa de serviço de 4% com mínimo de 0,60 €, que será
subtraída ao valor carregado pelo Utente. O valor do carregamento no cartão do Utente resulta da
diferença entre o valor introduzido para carregamento e a taxa cobrada;
• O contrato termina no fim de cada ano escolar, podendo ser automaticamente renovado por períodos
iguais (entenda-se por período, o intervalo entre 1 de setembro e 31 de agosto do respetivo ano escolar).

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.

netGIAE - Carregamentos (opção Meu Menu  Carregamento)
A opção de carregamentos está disponível apenas aos Encarregados de Educação, devendo efetuar o
login no netGIAE com o respetivo utilizador eeNúmeroProcessoAluno ( exemplo: ee99999 ).
Efetue carregamentos, acedendo ao separador Carregamento (ponto 1) e selecione qual o método de
pagamento (ponto 2).

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).

Nota: a introdução manual do valor pode estar desativada pela Escola, permitindo apenas a seleção de um dos valores.

Ao selecionar “Multibanco”, no passo seguinte, será apresentada a “Entidade” e “Referência” gerada para
pagamento (ponto 1), que poderá ser consultada no separador Referências MB.

Plataforma MAWAY (https://www.maway.pt/)
Introduza o Utilizador (ponto 1) e Palavra-passe (ponto 2) definidos durante o registo no netGIAE e
clique Entrar (ponto 3).

Nesta plataforma pode ter acesso a várias funcionalidades/informações:
• Utilizador - consultar/alterar o perfil do utilizador; alterar a palavra-passe; sair da plataforma;
• Início - ver o resumo dos pagamentos mensais; fazer o download de vários documentos informativos;
• Pagamentos - consultar o detalhe e estado dos pagamentos efetuados;
• Faturação - consultar e imprimir a fatura mensal gerada com as taxas de serviço cobradas.

