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INTRODUÇÃO

. ACESSO FENIXEDU

Para utilizar o sistema FenixEdu, deve  garantir que a sua conta

EDU@ULisboa se encontra ativa:

. aceda ao endereço abaixo e siga as instruções

https://utilizador.ulisboa.pt/

. e depois ao FenixEdu

https://fenix.ics.ulisboa.pt/

https://utilizador.ulisboa.pt/
https://fenix.ics.ulisboa.pt/


INSCRIÇÃO
Menu de Navegação

1

2 1. no menu de topo, 

selecione a opção "Aluno";

2. no menu lateral (caso seja  

necessário) expanda a opção

“Inscrever“ e selecione a opção 

“Processos de Inscrição”.



1. Comece a sua inscrição,

clicando em “Iniciar Processo”.

2. Siga as instruções e preencha

os campos necessários em cada

página e selecione “Avançar”.

INSCRIÇÃO
Início do Processo
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Nota: Não é possível fazer a inscrição com valores em

dívida pendentes.



INSCRIÇÃO
Inscrição em Unidades Curriculares

1. Selecione o semestre.

2. Clique em "Inscrever" nas

várias unidades curriculares.

3. Faça a sua inscrição no 1.º e no

2.º semestres.
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INSCRIÇÃO
Saldo em Dívida

Confirme o valor em dívida



INSCRIÇÃO
Cartão de Estudante

O cartão de estudante do ICS é emitido

pela Caixa Geral de Depósitos e pode ter, ou

não, vertente bancária.

Será, por isso, necessária a autorização da

partilha de dados com a CGD.

Na dúvida, pode selecionar a segunda

opção e optar posteriormente por não ter a

vertente bancária do cartão.



INSCRIÇÃO
Conclusão da Inscrição

Depois de “Confirmar a

Matricula” deverá “Finalizar”.



Inscrição
Cartão de Estudante

Na página da CGD deverá

fazer o cartão de estudante

(clique na imagem).

Em alternativa, poderá

fazê-lo no ICS nos dias

8 e 15 de setembro.

https://caixaonboarding.cgd.pt/
https://caixaonboarding.cgd.pt/
https://caixaonboarding.cgd.pt/


CONTA CORRENTE
Consultar Referências para Pagamento

1. No menu lateral selecione a

opção “Visualizar Conta”.

2. Escolha o separador

“Referências para Pagamento”.

Com estas referências, pode fazer

o pagamento no multibanco.
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Em alternativa, poderá fazer o

pagamento online com cartão de

crédito, PayPal, MBWay, Revolut, …

Nota: No separador “Pagamentos” poderá obter as faturas.



ENROLLMENT

SUPPORT MANUAL



INTRODUCTION

. FENIXEDU ACCESS

To use the FenixEdu system, you must guarantee that your

EDU@ULisboa account is active:

. Access the link below and follow the instructions

https://utilizador.ulisboa.pt/

. Then, access FenixEdu

https://fenix.ics.ulisboa.pt/

Do the FenixEdu
authentication by using

your EDU@ULisboa
username and password

https://utilizador.ulisboa.pt/
https://fenix.ics.ulisboa.pt/


ENROLLMENT
Navigation Menu

1

2 1. On the top menu, select the

option “Aluno”;

2. On the side menu (in case it

is necessary), expand the

option “Enrol” and select the

option “Enrolment Processes”.



1. Begin your enrollment by

cliking on “Start Enrolment

Process”.

2. Follow the instructions and fill

the necessary fields on each tab

and then click “Next Step”.

ENROLLMENT
Beginning of the Process
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Note: It is not possible to enroll with debt pending

payment.



ENROLLMENT
Enrollment in Curricular Units

1. Select the semester.

2. Click on "Enrol" on the various

curricular units.
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Note: You must enroll in

both semestres.



ENROLLMENT
Debt

Confirm the amount of the debt.



ENROLLMENT
Student Card

The ICS student card is issued by Caixa

Geral de Depósitos and can have, or not, a

banking function.

Therefore, it is necessary that you

authorize the sharing of data with CGD.

In case of doubt, you may select the

second option and later opt for not having

the banking functionality active on the

card.



ENROLLMENT
Finishing the Enrollment

After clicking on “Confirmar

Matricula”, you should click on

“Finish”.



Student Card
You should request your 

student card through the CGD 

page (click on the image).

Alternatively, you can

do it at ICS on the

8th or 15th of September.

ENROLLMENT

https://caixaonboarding.cgd.pt/
https://caixaonboarding.cgd.pt/
https://caixaonboarding.cgd.pt/


FINANCIAL ACCOUNT
Check the Payment References

1. On the side menu, select the

option “View Account”

2. Choose the “Unpaid debts” tab.

The references can be paid by

using na ATM machine.
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Aternatively, you can do the online

payment with a credit card, PayPal,

MBWay, Revolut, …

Note: You can obtain the invoices through the “Payments” tab.



OBRIGADO!
Gabinete de Estudos Pós-Graduados


