
Termos e condições de utilização 
particulares dos meios de pagamento 
eletrónicos 
 

1. Meios de pagamento 
Para a comodidade do utente, a FCT NOVA disponibiliza no site clip.unl.pt os seguintes meios de 

pagamento: 

• Cartão bancário (Visa ou MasterCard);  

• Referência Multibanco; 

• MB Way. 

Aos pagamentos realizados por estes meios não é acrescido qualquer custo de comissão de serviço. 

 

No âmbito das funcionalidades de pagamento eletrónico, a FCT NOVA utiliza as mais recentes 

tecnologias de proteção da informação confidencial, não ficando com acesso aos dados do cartão de 

crédito do utente, em cumprimento com a legislação aplicável. Estes dados serão armazenados 

exclusivamente pelo prestador de serviços de pagamento. 

As instruções para utilização do sistema de pagamento eletrónicos no site clip.unl.pt podem ser 

consultadas na página: 

https://www.fct.unl.pt/estudante/informacao-academica 

 

Em caso de impossibilidade de efetuar o pagamento por qualquer das modalidades anteriores, dirija-

se aos serviços de Tesouraria da FCT NOVA. 

 

1.1. Referência Multibanco – Condições particulares 
 

1. O pagamento por Referência Multibanco pode ser efetuado em qualquer terminal Multibanco 

em território nacional, bastando selecionar a opção "Pagamentos" e introduzir os seguintes 

dados: 

Entidade 

Referência MB 

Montante 

 

2. Cada referência Multibanco é válida para um ato de pagamento, isto é, não pode ser 

reutilizada; 

 

https://www.fct.unl.pt/estudante/informacao-academica


3. Após a realização do pedido de pagamento por Referência Multibanco o sistema CLIP procede 

à emissão de uma nova referência às 5h. A referência será disponibilizada no sistema CLIP 

após este período. Complementarmente, a referência Multibanco será também enviada por 

correio eletrónico após as 5h. A mensagem terá a seguinte informação: 

 

"Caro utente, 

 

Seguem os dados para efetuar o pagamento por Referência Multibanco. 

 

Entidade: 12345 

Referência: 123456789 

Valor: 123.00 EUR 

 

Esta Referência Multibanco é válida até às 23:59 de AAAA-MM-DD. 

 

Ao efetuar o pagamento por Referência Multibanco num terminal bancário a entidade 

associada aos pagamentos terá a designação ALTICE PAY. Não necessita de nos enviar 

o comprovativo de pagamento. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

CLIP" 

 

4. As referências Multibanco são válidas até ao final do dia seguinte à realização do pedido de 

pagamento; 

 

5. Para serviços que não admitem pagamentos fora de prazo, ao final do dia anterior à data 

limite de pagamento a opção de pagamento por referência Multibanco deixará de estar 

disponível. Durante o último dia de pagamento, os clientes poderão utilizar as Referências 

Multibanco solicitadas anteriormente; 

 

6. Para serviços que admitem pagamentos fora de prazo e a, consequente, inclusão de juros de 

mora, os pedidos de Referência Multibanco realizados no último dia serão processados no dia 

seguinte e incluirão juros de mora; 

 

7. Ao efetuar o pagamento por referência Multibanco num terminal bancário a entidade 

associada aos pagamentos terá a designação ALTICE PAY. 

 

8. Conserve sempre como prova de pagamento o talão emitido pelo terminal Multibanco. 

 

1.2. MB Way e Cartão Bancário – Condições particulares 
 

1. Os meios de pagamento MB Way e Cartão Bancário podem ser utilizados até à data limite de 

pagamento. 

 

2. O pedido de pagamento será cancelado caso não seja concretizado no prazo definido. 

 



3. O pedido de pagamento MB Way é válido durante alguns minutos.  

 

2 – Taxas e Impostos 
Os preços indicados no site clip.unl.pt são apresentados em euros. O IVA e outros impostos ou taxas, 

eventualmente devidos, estão incluídos em todos os preços. 

  



Particular terms and conditions of use of 

electronic types of payment 

1. Payment methods 
For user convenience, FCT NOVA provides the following payment methods on the clip.unl.pt website: 

• Bank card (Visa or MasterCard);  

• ATM reference; 

• MB Way. 

No service fee will be added when using these payment methods. 

In compliance with the applicable legislation, FCT NOVA uses the most recent technologies to protect 

confidential information. FCT NOVA don’t have access to user's credit card data. This data will be used 

exclusively by the payment service provider. 

 

The instructions for using the electronic payment methods on clip.unl.pt website are available on the 

webpage: 

https://www.fct.unl.pt/estudante/informacao-academica 

 

If it is not possible to use one of these payment methods, please, go to the FCT NOVA Treasury Office. 

 

1.1. ATM Reference - Particular conditions 
 

1. Payment by ATM Reference can be made at any ATM terminal in the national territory, simply 

by selecting the option "Payments" and entering the following data: 

Entidade 

Referência MB 

Montante 

 

2. Each ATM reference is valid for a single payment, it can’t be reused; 

 

3. After the ATM Reference has been requested, CLIP system will issue a new reference at 5:00 

am, which will be available on the CLIP system. In addition, the ATM reference will also be 

sent by email after 5:00 am. The message will have the following information: 

 

"Caro utente, 

 

Seguem os dados para efetuar o pagamento por Referência Multibanco. 

 

https://www.fct.unl.pt/estudante/informacao-academica


Entidade: 12345 

Referência: 123456789 

Valor: 123.00 EUR 

 

Esta Referência Multibanco é válida até às 23:59 de AAAA-MM-DD. 

 

Ao efetuar o pagamento por Referência Multibanco num terminal bancário a entidade 

associada aos pagamentos terá a designação ALTICE PAY. Não necessita de nos enviar 

o comprovativo de pagamento. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

CLIP" 

 

4. ATM references are valid until the end of the next day after the payment request; 

 

5. If late payments are not accepted by the services, the ATM reference payment option will 

become unavailable at the end of the day before the payment deadline. During the last 

payment day, customers may use the previously requested ATM references; 

 

6. If the services accept late payments, the ATM Reference requested on the last day will be 

processed on the following day and the corresponding interest will be added to the price; 

 

7. When using the ATM Reference payment method in a bank terminal, the payment entity will 

be ALTICE PAY; 

 

8. Always keep the receipt issued by the ATM terminal as a payment proof. 

 

 

1.2. MB Way and Bank Card – Private conditions 
 

1. The MB Way and Bank Card payment methods can be used until the payment deadline. 

 

2. The payment request will be cancelled if it is not completed within the defined payment 

period. 

 

3. The MB Way payment request is valid for a few minutes.  

 

2 – Fees and taxes 
On the clip.unl.pt website the prices are presented in euros. VAT as well as other taxes or fees are 

included in the price. 


