Serviços de Ação Social

INFORMAÇÃO
Os Serviços de Ação Social informam que se encontra disponível o portal de refeições
do SAS IPSantarém.
Este portal permite-lhe adquirir e anular refeições, consultar a conta corrente e alterar o PIN.
Para utilizar este portal, deverá seguir as seguintes instruções:

Bem-vindo ao portal de refeições dos SAS IPSantarém.

https://portalref.sas.ipsantarem.pt

Para dar início à sua sessão, deverá introduzir o “Email” e a “Senha”,
que são fornecidos pelos Serviços Académicos.

No menu Utilizador (no canto superior direito) pode consultar os seus dados,
alterar o PIN e sair do portal.

Para alterar o PIN, deverá inserir o atual, o novo
e a confirmação do mesmo (o PIN deverá ter 4 dígitos).

No menu principal pode consultar
os seus Movimentos e as suas Refeições.

Ao selecionar Movimentos, ficam disponíveis todos os movimentos
efetuados na sua conta corrente.

Para descarregar um comprovativo basta escolher
individualmente um documento.

Ao selecionar Refeições, pode visualizar os dias disponíveis
para marcar a refeição.

Escolha o refeitório (caso se aplique), se pretende
almoço e/ou jantar e a refeição pretendida.
No fim confirme a sua opção.

Para anular uma refeição deverá seguir os passos anteriores selecionando o
dia e a refeição que pretende anular (dentro dos prazos estipulados para o
efeito). No fim confirme a sua opção.

O valor da refeição anulada ficará disponível na sua conta corrente,
bem como um comprovativo da anulação.

Pode consultar as ementas nos quiosques ou na página eletrónica dos SAS,
em https://www.ipsantarem.pt/sas/alimentacao.
As Normas para marcação e pagamentos de refeições estão disponibilizadas no site
em https://www.ipsantarem.pt/sas/alimentacao.
Para qualquer questão relacionada com os procedimentos descritos, poderá dirigir-se
aos serviços de Ação Social, no Complexo Andaluz - Santarém,
ou enviar um email para geral@sas.ipsantarem.pt.
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