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NORMAS DE UTI LIZA�AO
O novo sistema podera ser utilizado por toda a comunidade academica e outras pessoas
devidamente autorizadas, para aquisic;ao do servic;o de refeic;oes disponibilizado nas
diversas unidades organicas do Politecnico de Portalegre.
O cartao de identificac;ao tern a func;ao de identificar o utilizador, escolher e pagar
refeic;oes.

ATIVA<;AO DE UM CARTAO

Para ativac;ao de um cartao associadoa conta UNICARD (preferencialmente o cartao de
estudante/funcionario nao docente/Docente), o utilizador podera faze-lo dirigindo-se a
um dos seguintes locais:
Residencia de Elvas, Servic;os Centrais -Area de Alimentac;ao dos SAS, Centros lnformati
cos do Campus, ESECS e ESAE, durante os seus horarios de funcionamento.
Nota: Caso o cartao de estudante /funcionario/Docente nao esteja disponfvel, podera
solicitar um cartao provis6rio.

CARREGAMENTO DO SALDO DO CARTAO

processa-se ap6s a associac;ao do cartao de identificac;aoa conta Unicard e pode ser
efetuado por MBWAY ou por multibanco (entidade/referencia), em:
https://unicard.ipportalegre.pt.

PERDA E ESQUECIMENTO DO CARTAO

No caso de perder o cartao de identificac;ao, devera informar os servic;os os SAS, para
que se procedaa desativac;ao do cartao perdido ea emissao de um provis6rio.
Em caso de esquecimento do cartao, excecionalmente, o utilizador podera identificar-se
junto dos operadores de caixa atraves do seu NIF e, ap6s confirmac;ao destes dados,
adquirir a refeic;ao.

COMPRA DE REFEl<;OES

A compra das refeic;oes e realizada exclusivamente em https://unicard.ipportalegre.pt,
utilizando as credenciais de utilizador do PAE. Nesta plataforma, podera verificar as
ementas, marcar as refeic;oes, verificar o saldo e os movimentos realizados, bem como
fazer o carregamento da sua conta atraves da aplicac;ao MBWAY ou via multibanco por
entidade/referencia.

DISPONIBILIZA<;AO DA REFEl<;AO

A disponibilizac;ao da refeic;ao processa-se mediante a apresentac;ao do cartao de identi
ficac;aoa operadora de caixa que, utilizando-o no terminal de apoio, identifica o utilizador
e indica o tipo de refeic;ao a disponibilizar.
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A refeic;ao e constitufda por pao, sopa, prato principal, salada, fruta/sobremesa e bebida.
CUSTO DAS REFEl<;OES
Estudante: 2,60€
Docentes e Colaboradores: 4,50€
Externos: 5€
RESERVAS E MARCA<;OES DE REFEl<;OES
A reserva da refeic;ao devera ser feita ate as 17:ooh do dia anterior, a partir dessa hora
sera cobrado um acrescimo de 0-50€.
As marcac;6es no pr6prio dia, a partir das 10h, ficam sujeitas ao prato disponfvel, nao
sendo poss[vel escolher a ementa.
REFEITORIOS
Funcionamento:
2a a 5 a - Almoc;o (12h00 -14h30) e Jantar (18h45 - 21h00)
Sabado - Almoc;o (12h00 -14h30) - Apenas no Campus Politecnico
Refeic;6es disponfveis:
Opc;ao carne, opc;ao peixe e ovolactovegetariana.
Lotac;ao:
Servic;os Centrais
Lotac;ao maxima: 136
Lotac;ao maxima: 31- em contexto da pandemia COVID-19
Campus Politecnico
Lotac;ao maxima: 224
Lotac;ao maxima: Bo - em contexto da pandemia COVID-19
Escola Superior Agraria de Elvas
Lotac;ao maxima: 70
Lotac;ao maxima: 36 - em contexto da pandemia COVID-19
CONTACTOS:
Area de alimentac;ao dos Servic;os de Ac;ao Social do Politecnico de Portalegre
mail: unicard@ipportalegre.pt

