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MICROABREU - Sistemas Informáticos, Lda. 

O MAWAY é uma plataforma de serviços que permite a integração com outros 
sistemas, nomeadamente o software GIAE – Gestão Integrada Administração Escolar 
disponibilizado pela MICROABREU – Sistemas Informáticos, Lda. 

Com o MAWAY os Encarregados de Educação poderão carregar o cartão escolar dos 
seus educandos utilizando os seguintes meios de pagamento: 

 

Como utilizar? 

1. Acesso 
 
Para o acesso terá de entrar no Portal GIAE Online da Escola com as 
credenciais de Enc. de Educação (ee + número do aluno) e com a palavra-
passe que lhe foi fornecida pelo Estabelecimento de Ensino. 
 
Exemplo: 
N.º de processo do aluno = 1234 
O acesso do Enc. de Educação será = ee1234 
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MICROABREU - Sistemas Informáticos, Lda. 

2. Registo 
 
No netGIAE selecciona o Meu Menu (ponto 1) e a opção Carregamento 
(ponto 2): 

 
Clicando em Registo (ponto 3) criará um novo registo no sistema MAWAY. 
 
Na janela seguinte são solicitados os dados necessários para o funcionamento 
do sistema e posterior faturação das taxas associadas. 
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MICROABREU - Sistemas Informáticos, Lda. 

3. Utilização 
 
Apenas será necessário criar um único registo no sistema. 
Com este registo poderá carregar os cartões escolares de qualquer educando 
em qualquer Escola ou Agrupamento de Escolas que utilize o sistema GIAE. 
Após o registo no sistema MAWAY irá utilizar as mesmas credenciais de 
acesso em todos os seus educandos. 
 
Exemplo: 
O pai/mãe/EE do João e da Maria acede ao netGIAE da Escola Básica e carrega 
o cartão escolar do João. Acede depois ao netGIAE da Escola Secundária e 
carrega o cartão escolar da Maria.                                 

 
Em ambos os casos estará a utilizar as credenciais que criou no registo do 
MAWAY. 

Adicionalmente poderá consultar o Guia de Utilização que encontra na “Área do 
Utilizador” do portal MAWAY. 
Caso alguma questão ocorra envie-nos uma mensagem através da plataforma de 
suporte do MAWAY disponível na “Área do Utilizador” do portal MAWAY. 


