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Depois de ter preenchido o formulário de inscrição “on-line”, pode optar o 
pagamento em dinheiro, indo para a Divisão de Tesouraria do MPI ou pagar 
“on-line” através:  
A) cartão de crédito de Visa / Master;  
B) cartão de débito de UnionPay; 
C) cartão de crédito de UnionPay.  
Se você decidiu pagar “on-line”, por favor clique na opção "pagamento on-line". 

Plataforma de pagamento 
electrónico on-line criado pela 
Caixa Económica Postal 
fornece apenas a página de 
caracteres chineses e ingleses. 
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A1). Depois de ter visto os termos de reembolso, 
carregue no botão "accept" (= aceitar) e 
em seguida no botão "continue" (= 
continuar).
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A2). Por favor de verificar o valor 
digitado e, em seguida, escolhe o 
tipo de cartão de crédito que 
você gostaria de usar.

ou
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utilizar o cartão Visa ou Master para processar o pagamento on-line. 

A3). Se você optar por utilizar o cartão de Visa ou 
Master, digite o número do seu cartão de 
crédito, a data de validade e o código de 
segurança (os 3 dígitos na parte de trás do 
seu cartão de crédito). 
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utilizar o cartão Visa ou Master para processar o pagamento on-line. 

A4). Finalmente, pressione "Proceed" para 
concluir o procedimento de pagamento 
on-line. 
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utilizar o cartão de UnionPay para processar o pagamento on-line 

Você também pode optar por usar o cartão de 
UnionPay para processar o pagamento online. 
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utilizar o cartão de débito de UnionPay para processar o pagamento on-line. 

B1). Por favor de verificar o valor digitado. Se você optar 
por usar o cartão de débito de UnionPay, digite o seu 
número de cartão e carregue no botão "Next Step". 

Plataforma de pagamento electrónico 
on-line criado pela Caixa Económica 
Postal fornece apenas a página de 
caracteres chineses. 
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utilizar o cartão de débito de UnionPay para processar o pagamento on-line. 

B2). Se ainda não tinha instalado o 
"controle ActiveX", escolhe o 
botão "Instalar controle ActiveX".
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utilizar o cartão de débito de UnionPay para processar o pagamento on-line. 

B3). Em seguida, carregue no botão "install". 
Se tiver alguma dúvida na instalação, 
pode conferir na demonstração. Após a 
conclusão da instalação, pressione no 
botão "F5" para atualizar. 
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utilizar o cartão de débito de UnionPay para processar o pagamento on-line. 

B4). Digite a senha do seu número do 
cartão e pressione no botão "livre de 
compra", o seu telemóvel vai 
receber uma mensagem de 6 dígitos 
como código de verificação. 
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utilizar o cartão de débito de UnionPay para processar o pagamento on-line. 

B5). Em seguida, digite o código de 
verificação, como indicado no 
diagrama. Finalmente, pressione 
no botão "Confirmar pagamento" 
para concluir o procedimento de 
pagamento on-line.
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utilizar o cartão de débito de UnionPay para processar o pagamento on-line. 

B6). Você pode pressionar no botão 
"Voltar ao Fornecedor" e voltar à 
página principal de imprimir o 
recibo como prova para confirmar 
o pagamento. 
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utilizar o cartão de crédito de UnionPay para processar o pagamento on-line. 

C1). Se você optar por usar o 
cartão de crédito de 
UnionPay, digite o seu 
número de cartão e 
carregue no botão "Next 
Step".
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utilizar o cartão de crédito de UnionPay para processar o pagamento on-line. 

C2). Se ainda não tinha instalado o 
"controle ActiveX", escolhe o 
botão "Instalar controle 
ActiveX". 
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utilizar o cartão de crédito de UnionPay para processar o pagamento on-line. 

C3). Em seguida, carregue no botão 
"instalar ". Se tiver alguma dúvida na 
instalação, pode conferir na 
demonstração. Após a conclusão da 
instalação, pressione no botão "F5" 
para actualizar.
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utilizar o cartão de crédito de UnionPay para processar o pagamento on-line. 

C4). Digite a data de validade do cartão e o código de segurança (os 3 
dígitos na parte de trás do seu cartão de crédito).  Em seguida, 
pressione no botão "livre de compra", e depois o seu telemóvel vai 
receber uma mensagem de 6 dígitos como código de verificação. 
Em seguida, digite o código de verificação, como indicado no 
diagrama. Finalmente, pressione "Confirmar pagamento" para 
concluir o procedimento de pagamento on-line.  
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utilizar o cartão de crédito de UnionPay para processar o pagamento on-line. 

C5) Você pode pressionar no botão "Voltar ao 
Fornecedor" e voltar à página principal de 
imprimir o recibo como prova para 
confirmar o pagamento. 

O pagamento on-line é seguro e rápido. Não necessite de ir 
directamente à Divisão de Tesouraria do IPM para o pagamento da taxa 
de inscrição. Utilize o pagamento on-line para salvar os encargos e o 
tempo para as remessas em bancos da China Continental. Há muitas 
vantagens no uso do pagamento on-line, tente o pagamento on-line, é 
rápido! 


