
Manual de utilização da Conta Corrente no sítio da DGEstE - 
http://w3.dgeste.mec.pt/ccorrente/login.aspx 
 
 
 

Introdução 
 
 
A Conta Corrente é uma plataforma eletrónica alojada na sítio da Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares na internet e destina-se a colocar à disposição dos 
interessados informação sobre os pagamentos previstos e em curso, à medida que os 
respetivos processos de pagamento vão dando entrada na plataforma contabilística de 
processamento e gestão (Gerfip) . 
 
A Conta Corrente permite consultar em que estado se encontra o pagamento desde a sua 
fase de preparação até à efetivação concreta da transferência bancária, sendo o elemento 
final a colocação da data dessa transferência no registo respeitante ao pagamento. 
 
Para além da informação sobre o estado do pagamento, é colocado um descritivo com 
informação adicional a que o mesmo diz respeito, sendo também possível a partir da 
plataforma emitir automaticamente, se o utilizador assim o desejar, um ofício de 
comunicação formal da transferência efetuada, assinado pelo Sr. Diretor Geral dos 
Estabelecimentos Escolares – Dr. José Alberto Moreira Duarte, que dispensa o 
envio via CTT do mesmo documento. 
 
Para solicitar o acesso á Conta Corrente o utilizador da autarquia deverá preencher o 
formulário de pedido de acesso existente em: 
 
http://w3.dgeste.mec.pt/ccorrente/login.aspx 
 
Uma vez registado e com acesso ao sítio da Conta Corrente, as autarquias poderão 
aceder no mesmo local a outras aplicações da plataforma como o Acordo de 
Cooperação para a Educação Pré-Escolar e as Notas de Encargos de Auxiliares de Ação 
Educativa e de Apoio à Família. 
 
O login: 
 
O acesso à Conta Corrente por parte do utilizador registado efetua-se no seguinte local 
já referenciado acima: 
 
: http://w3.dgeste.mec.pt/ccorrente/login.aspx 
 
A autarquia tem um acesso genérico que é atribuído ao NIF da Câmara, que permite a 
qualquer utilizador da autarquia que faça o login com essas credenciais de acesso, 
consultar toda a informação na plataforma. Além deste utilizador genérico poderão 
existir tantos utilizadores quantos os que a autarquia inscrever na plataforma, sendo 
atribuídos aos mesmos um acesso com login e password específicos para cada um 
desses utilizadores. 



 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 
 
Acesso e login -  exemplo: 
 
 
http://w3.dgeste.mec.pt/ccorrente/login.aspx 
 
 

 
 
 
 
Nota importante: para aceder como utilizador genérico apenas é necessário colocar o 
NIF do município e a password que foi atribuída a esse login, devendo a caixa de texto 
“Utilizador específico” ser deixada em branco. 
 
 
Neste mesmo formulário acima exemplificado existem, além do acesso do utilizador 
credenciado, 3 outras funcionalidades que permitem: 
 
1 – Aceder ao formulário de pedido de acesso; 
2 – Formulário de alteração da palavra-passe do utilizador genérico; 
3 – Formulário de recuperação da mesma palavra passe; 
 
  



 
 
 

Página Inicial 
 

 
Após clicar no botão “Entrar” é apresentado ao utilizador um ecrã que mostra o link 
para a tabela dos pagamentos e também para as outras aplicações já referidas acima. No 
topo é mostrado um formulário que contém alguns dos dados de contato da autarquia, 
que poderão, sempre que necessário, ser atualizados pela pelo próprio utilizador da 
Câmara a fim de os manter devidamente atualizados. 
 
Para fazer essa atualização basta alterar o conteúdo das respetivas caixas de texto e 
clicar no botão “Gravar Alterações”. 
 

 
 
 
O primeiro link (Conta Corrente) é o que deverá ser utilizado para consultar a 
informação sobre os pagamentos, nesta caso, transferências bancárias para a autarquia. 
 
 
 
 



 
CONTA CORRENTE - VISUALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS 

 
 

No ecrã de visualização dos pagamentos existem 3 funcionalidades distintas: 
 
1 – Ver os pagamentos do ano atual ou de qualquer outro ano que pode ser escolhido na 
caixa de texto “Selecione o ano” 
 
2 – Ver os totais anuais de pagamentos desde o ano 2008, ano em que a Conta Corrente 
Online foi criada no sítio da Ex-DRELVT. 
 
3 – Consulta da situação contributiva (apenas para as entidades com este tipo de registo 
na DGEstE) 
 

 
Existe ainda uma breve descrição dos campos visualizados conforme descriminado 
abaixo: 
 

 
Ofício - Link que remete para o ofício comprovativo do pagamento que pode ser 
impresso; 
PAP - Pedido de Autorização de Pagamento (documento que serve de processamento e 
pedido de autorização do pagamento); 
 
NPAga - N.º do Pagamento na plataforma informática; 
Referência - Dados descritivos sobre a situação a que diz respeito o pagamento; 
Valor  - Valor do pagamento em Euros; 
DataS - Data Saque - data prevista em que o pagamento dá entrada na conta bancária; 
SPagamento - Situação ou fase em que se encontra o pagamento:  
 
Este campo pode ter como conteúdo a seguinte informação: 
 

Em preparação (o pagamento foi processado e aguarda disponibilidade de 
verba); 
Solicitação de aprovação (o pagamento seguiu em pedido para aprovação 
superior no serviço central respetivo); 
Aprovado (o pagamento foi aprovado superiormente); 
Aprovação estornada (a aprovação foi cancelada); 
Pago (seguiu para transferência bancária); 
Rejeitado (a transferência foi rejeitada pela entidade bancária devido a 
incorreção no NIB fornecido à DGEstE pela entidade destinatária do 
pagamento, ou por motivo de cancelamento da respetiva conta); 

 
 
Conforme o nome indica o botão “VPagamentos” é o que dá acesso à visualização da 
tabela dos pagamentos. 
 
 



Na tabela dos pagamentos a primeira coluna do lado esquerdo é a que dá acesso ao 
ofício de comunicação de pagamento assinado pelo Sr. Diretor Geral dos 
Estabelecimentos Escolares. 
 
Nota: esta comunicação deverá ser considerada válida somente após a data saque da 
transferência constar na mesma, podendo então o documento ser impresso se o 
utilizador assim o entender. 
 
 
Para qualquer dúvida ou pedido de informação deverão ser utilizados os contatos em 
rodapé: 
 
Email: ccorrente@dgeste.mec.pt;  
Telefone: 218 433 900 / Ext. 1236 
 
 


