A consulta do cartão de membro é igualmente disponibilizada por uma “APP” que pode ser utilizada
no PC ou no smartphone (Android ou iOS). Na realidade, trata-se de um atalho que é colocado no
ambiente de trabalho ou na barra de tarefas (do PC) ou no ecrã do smartphone a qual vai exibir o
cartão de membro (mesmo sem ligação à internet). Sempre que existir uma ligação à internet, a “APP”
vai atualizar dados ao site da OET.
Para consultar o cartão nesta “APP” terá que aceder primeiro ao SEDAP e, na opção “Ativar/desativar
Cartão Digital” tem que:
1. Ativar a consulta do cartão online:

2. Quando pressiona o botão assinalado acima é gerado um código

3. Esse código é necessário para inserir na “APP”, quando a instalar.

Para instalar:
Esta “APP” instala-se a partir de https://card.oet.pt
Consulte abaixo a forma de instalar ou desinstalar em cada uma das 3 possibilidades:
PC
1. Com o Microsoft EDGE aceda ao endereço acima indicado: https://card.oet.pt

2. Clique no botão “Instalar aplicação” e vai aparecer acima à direita a seguinte mensagem:

3. Clique em instalar, marque as opções que entender e clique em
permitir:

4. Neste momento, são criados ícones da OET no ambiente de trabalho e na barra de tarefas

5. Abra a “APP” e insira os seus dados: n.º de membro e código (informação
disponível no sistema SEDAP na opção “Ativar/desativar Cartão Digital”)
6. Clique em “ATUALIZAR CARTÃO”

7. Se pretender, selecione o tema em modo escuro para poupar energia:

8. Sempre que pressionar “Atualizar Cartão” é feita uma ligação ao site da OET para recolha de
informação (se não tiver ligação à internet é apresentada a última informação exibida).

iOS (iPhone ou iPad)
1. Abra o SAFARI (a opção referida no ponto 3, abaixo, só está
disponível no Safari) e insira o endereço: https://card.oet.pt
aparecendo então o ecrã à direita
2. Em seguida pressione o ícone assinalado abaixo, localizado na
zona inferior do ecrã

3. Deslize um pouco para baixo e pressione a opção “Adicionar ao
ecrã principal” (esta opção só está disponível no Safari):

4. A partir desse momento ficou no seu telefone com um ícone com o logo da
OET e a designação SEDAPP
5. Ao pressionar esse ícone é aberta a “APP” com o ecrã à
direita (ainda não foram inseridos os nossos dados)
6. Pressione no ícone assinalado

7. É aberto o formulário onde pode inserir o seu nº de membro e o Código de Validação SEDAP
(disponível no sistema SEDAP na opção Ativar/desativar Cartão Digital)

8. Depois de inserir os seus dados e pressionar “Atualizar Cartão” é apresentado o seu cartão
eletrónico

9. Se clicar no azul do cartão desaparece a barra lateral esquerda e o cartão é exibido na totalidade
10. Sempre que pressionar “Atualizar Cartão” é feita uma ligação
ao site da OET para recolha de informação (se não tiver ligação
à internet é apresentada a última informação exibida).
11. Selecione o tema em modo escuro para poupar energia

Android
1. Abra o Google Chrome e insira o endereço acima indicado:
https://card.oet.pt
2. Ao abrir a página, deslize para baixo até encontrar a opção
“Instalar Aplicação”

3. Pressione em INSTALAR quando aparecer a mensagem:

4. O ícone fica disponível no ecrã principal

5. Depois de abrir a “APP” pressione no ícone assinalado

6. É aberto o formulário onde pode inserir o seu nº de membro e o Código de Validação SEDAP
(disponível no sistema SEDAP na opção Ativar/desativar Cartão Digital)

7. Depois de inserir os seus dados, se pressionar “Atualizar
Cartão” é apresentado o seu cartão eletrónico
8. Se clicar no azul do cartão desaparece a barra lateral
esquerda e o cartão é exibido na totalidade
9. Sempre que pressionar “Atualizar Cartão” é feita uma
ligação ao site da OET para recolha de informação (se
não tiver ligação à internet é apresentada a última
informação exibida).
10. Selecione o tema em modo escuro para poupar energia

Para desinstalar:
PC
1. Aceda às Definições + “Aplicações e funcionalidades”
2. Procure “Cartão” (deve encontrar um “programa”)

3. Clique em “Desinstalar” e confirme a operação:

4. A “APP” é desinstalada.

iOS (iPhone ou iPad)
1. Pressione persistentemente (sem largar) o ícone SEDAPP – vai aparecer a seguinte informação

2. Pressione “Apagar Marcador”
3. Vai aparecer a mensagem:

4. Pressione “Apagar” e a “APP” é desinstalada

Android
Pressione persistentemente (sem largar) o ícone SEDAPP e arraste-o para o caixote do lixo

