Instruções para adesão ao sistema de carregamento
de cartões através das caixas multibanco
1º Aceder ao site:

http://mb.microio.pt/

2º Efetuar um clique no botão “Adesão/ Revalidação”, como se ilustra na figura:

3º Após o passo anterior surgirá o seguinte ecrã:

a) Nesta página poderá, se o desejar, consultar as condições gerais de utilização do sistema de
carregamentos de cartões SIGE.
b) Deverá descer a barra deslizadora de ecrãs de forma a aceder à informação situada mais abaixo.

c) Preencha os campos que são pedidos tendo em conta o seguinte:
i) Na entidade deverá escolher a opção “Agrupamento de Escolas de Miraflores” como
ilustrado;

ii)

Deverá usar o número do cartão do aluno para validação.

d) Depois de preencher o campo do número do cartão deverá efetuar um clique no botão “Validar” (
).
U m a v e z v alidado o nº de cartão, poderá verificar que o nome correspondente a esse cartão
(nome do aluno) surgirá automaticamente no campo “Nome”.
e) Depois de preenchidos todos os campos poderá efetuar um clique no botão “Aderir” (

).

4º Após o passo anterior surgirá o seguinte ecrã:

Tome nota da “Entidade” e da “Referência” para efetuar os carregamentos no cartão do seu
educando. Como poderá verificar o montante mínimo para um carregamento são 10,00€. Receberá
também um e-mail com estes dados e ainda com as credenciais para poder aceder à Área de Cliente
do site da MicroI/O.
Lembre-se que será cobrada uma taxa de 3,75% (leia as condições gerais de utilização do sistema de
carregamentos de cartões SIGE), pelo que, considerando um carregamento de 10,00€, serão
creditados no cartão do V. educando apenas 9,625€.
Lembre-se ainda que os carregamentos feitos pela via multibanco poderão ser creditados no cartão
SIGE do V. educando até um prazo máximo de 24h (excluindo Sábados, Domingos e Feriados).

