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Norma de serviço n.º 2015/06 

Novo sistema de impressão 

Entrou em funcionamento um novo sistema de impressão, fotocópia e digitalização, adiante designado 

sistema de impressão, que substitui integralmente o anterior parque de equipamentos e o respetivo 

sistema de gestão; 

Com este novo sistema de impressão pretende-se, não só a simplificação e modernização dos 

equipamentos de impressão, bem como a melhoria da qualidade dos trabalhos impressos. Como 

principais características destacam-se: 

 A rapidez na receção de trabalhos de impressão; 

 O sistema “follow me” (se um equipamento estiver indisponível, os utilizadores poderão 

dirigir-se a outro, sem necessidade de nova ordem de impressão); 

 Os equipamentos têm terminais integrados de tecnologia touch que permitem a consulta do 

saldo, a previsualização de documentos e a possibilidade de reimpressão dos mesmos; 

 A possibilidade de, com um toque, digitalizar diretamente para o correio eletrónico 

institucional (ou pessoal para quem tenha reencaminhamento); 

 Os equipamentos com gavetas de alimentação de alta capacidade; 

 A disponibilização de um novo equipamento em regime de self-service no espaço@, do piso 2, 

do edifício sede. 

A autenticação do utilizador far-se-á através do cartão de identificação da ESEP. Como, em substituição 

da banda magnética, é agora utilizada uma tecnologia mifare, basta encostar o cartão de identificação 

ao terminal para que o equipamento reconheça o utilizador. 

O anterior sistema de carregamento, por moedeiro, do cartão de identificação foi descontinuado. Para 

o carregamento do cartão de identificação, os estudantes deverão dirigir-se ao Centro de 

documentação, biblioteca e serviços a clientes (CDBSC).  

Os carregamentos têm um valor mínimo de um euro, podendo ser efetuados carregamentos de 

múltiplos de um euro. 
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Os carregamentos para os consumos em serviço (reforço do saldo) continuam a ser realizados no CIT. 

O saldo anterior existente nos cartões de identificação transita, de forma automática, para o novo 

sistema. 

Em função dos diferentes perfis de utilização/acesso de cada um dos membros da comunidade escolar, 

estarão disponíveis as seguintes impressoras: 

 

Impressora Tipo de impressão Acessível a Onde levantar os trabalhos 

SelfService Com cartão Comunidade escolar 

Sala @ (piso 2, sede) 

Corredor (piso 4, sede) 

Corredor (piso 5, sede) 

Corredor (piso 3, AG) 

Sala informática (piso 1, CP) 

Reprografia Impressão direta Comunidade escolar Reprografia (piso 7, sede) 

Camoes Com cartão Comunidade escolar Reprografia (piso 7, sede) 

Servicos Com cartão Trabalhadores 

Secretariado (piso 2, sede) 

Secretaria (piso 2, sede) 

EAM (piso 2, sede) 

Andrade Impressão direta 
Área académica 

Recursos humanos 
Secretaria (piso 2, sede) 

Antero Impressão direta 
Área académica 

Recursos humanos 
Secretaria (piso 2, sede) 

Gil Impressão direta 
Área académica 

CDBiblioteca 
Biblioteca (piso 3, AG) 

 

A plataforma “PrintAnalyser” foi desativada sendo, oportunamente, substituída por um aplicativo com 

funções similares. 

Para conhecimento de toda a comunidade escolar. 

 

Porto e ESEP, 1 de setembro de 2015 

 

O Presidente, 

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 


