Com o intuito de manter a Universidade Católica Portuguesa na vanguarda tecnológica, a nível
de cartões de identificação e pagamento, todos os actuais cartões UCP em circulação terão de
ser substituídos por novos cartões UCP/BES (com funcionalidade bancária ou não, conforme
opção do titular), ao abrigo de um protocolo alargado assumido com o BES.
Toda a logística associada à distribuição do cartão UCP/BES – que vai ser nesta data
comunicada por e-mail aos docentes, alunos e funcionários - está organizada do seguinte modo:
Alunos de Doutoramento, Mestrado e Pós-Graduação (do Campus de Palma de Cima e da
Unidade de Ensino de Enfermagem)
• Através do secretariado do respectivo curso
• Através de correio postal (para clientes BES)
Alunos de Licenciatura ou de Mestrado Integrado (do Campus de Palma de Cima):
• Piso 0 do Edifício da Biblioteca, de 7 a 30 de Abril, das 9 às 17h, de 2ª a
6ªfeira
o Stand BES
o Agência BES na UCP (para clientes BES)
Alunos da Unidade de Ensino de Enfermagem
•
Stand do BES no átrio de entrada da Unidade de Ensino de
Enfermagem, de 8 a 30 de Abril, das 9 às 17h, de 2ª a 6ª feira
•
Agência do BES na UCP no piso 0 do Edif. da Biblioteca de 7 a
30 de Abril, das 9 às 17h, de 2ª a 6ª feira (para clientes BES);
Funcionários (do Campus de Palma de Cima):
• Agência do BES na UCP, de 7 a 30 de Abril, das 9 às 17h, de 2ª a 6ª feira
Docentes (do Campus de Palma de Cima)
• Loja do Cartão, de 7 a 30 de Abril, das 9 às 13h e das 14 às 18h, de 2ª a 6ª feira
Os clientes BES serão contactados directamente pelo Banco para combinar a melhor forma de
entrega do novo cartão.
Docentes e Funcionários (da Unidade de Ensino de Enfermagem):
• Stand do BES no átrio de entrada da Unidade de Ensino de Enfermagem , de 8 a
30 de Abril, das 9 às 17h, de 2ª a 6ª feira
Os docentes e funcionários clientes do BES serão contactados directamente pelo Banco para
combinar o modo de entrega do novo cartão.
A partir de 2 de Maio, o acesso aos parques, biblioteca, impressões centralizadas,
fotocopiadoras, open-spaces de computadores, descontos na cantina e livraria, obriga à
apresentação do cartão UCP/BES.
Este pode ser imediatamente carregado com numerário nos novos moedeiros, já em
funcionamento (junto à recepção do Edifício 2-Antigo e no 2º piso do Edifício 5-FCEE), ou na

Loja do Cartão, onde também é possível accionar a transferência do saldo do seu actual cartão
universitário.
Para qualquer dúvida que surja, os interessados podem contactar directamente a
Loja do Cartão
Piso 0 do Edifício da Biblioteca
Horário: 9h às 13h e 14h às 18h
Telefone: 21 721 4000 (Ext. 7722)
E-mail: rpinto@ggeee.lisboa.ucp.pt

