
Documentosnet 
Pedido de certidões on-line 

 

 

Pedidos efectuados pelos alunos 

Para o aluno efectuar pedidos de documentos on-line terá de aceder ao portal netpa da 

Faculdade de Direito (http://fd.academicos.ul.pt) e efectuar a sua autenticação com as 

credenciais da conta campus. 

 

Após a autenticação terá de seleccionar “Requisição Documentos” 

 

De seguida basta seleccionar os documentos pretendidos e depois clicar em “Adicionar 

Documentos”. 

http://fd.academicos.ul.pt/


 

 

 

No passo seguinte é necessário escolher o modo de entrega e no campo de observações 

colocar, caso seja necessário, alguma observação que considere relevante para o pedido 

efectuado. 

No caso do pedido da “Certidão Narrativa ou de Teor” é necessário obrigatoriamente colocar 

para que efeitos qual o organismo a que se destina e qual o objectivo da mesma. 

Após o preenchimento dos campos é necessário seleccionar “Gravar” 

 

 

Após “Gravar” é necessário clicar em “Comprar” 



 

Depois da escolha do meio de pagamento seleccionar “Confirmar”. Mesmo que pretenda 

efectuar o pagamento presencialmente na tesouraria é necessário confirmar o pagamento 

electrónico por multibanco que irá gerar as referências MB. 

 

De seguida ao verificar o resumo do seu pedido é necessário seleccionar “Confirmar” 

 



 

Após este passo é fornecido um comprovativo do pedido efectuado assim como dos dados 

para pagamento. 

 

 

 

 

Caso pretenda efectuar o pagamento em conjunto com outras dividas ou por cartão de 

crédito deve seleccionar a opção de “Pagamento de Documentos” que o redireccionará para 

os pagamento de dívidas.  

 

Neste ponto deverá seleccionar os itens pretendidos e depois “Item(s) a Pagar” 



 

De seguida é necessário seleccionar “Escolher Modo Pagamento” 

 

Neste passo pode seleccionar um de dois tipos de pagamento por Multibanco ou por Cartão 

Visa. 

Pagamento por Multibanco 

 



No passo seguinte é apresentado um resumo do pagamento a efectuar. As referências MB 

que eventualmente já estejam criadas para os itens seleccionados vão ser substituídas pela 

nova que vai ser gerada. 

 

  

Neste passo é possível visualizar os dados de pagamento e imprimir um documento com os 

itens e os dados de pagamento associados.  

 



 

 

Caso pretenda efectuar o pagamento por cartão de crédito 

 



 

Ao responder “Sim” no passo seguinte vai ser redireccionado para o site da redUnicre onde 

terá de introduzir os dados do cartão de crédito por forma a efectuar o pagamento.  

 

 

 

Poderá através do portal ir acompanhado o estado dos seus pedidos e poderá cancelá-los 

caso ainda não tenham sido pagos ou processados pelos serviços. 



Seleccionar “Requisição Documentos” 

 

 

 

Neste passo é possível visualizar o estado dos pedidos efectuados pelo aluno e se pretende 

efectuar o cancelamento do pedido  

Pedido a aguardar que o pagamento seja efectuado 

Quando o pagamento é efectuado por cartão de crédito o registo do pagamento é imediato, 

quando é efectuado através de Multibanco pode demorar até 48 horas uteis. 

 

 



 

Após o pagamento efectuado o estado pedido é alterado para “Aguarda emissão” 

 

Quando o pagamento é efectuado o estado pedido é alterado para “Concluído” 

 


