
Guia de apoio à 
realização da matrícula 
no ISCSP-ULisboa

A matrícula e a inscrição no 1.º ano, 1.ª vez, para os alu-
nos colocados através do Concurso Nacional de Aces-
so realizam-se exclusivamente online a partir das 
09h00 de 27 de setembro e até às 23h59 de 1 de 
outubro de 2021.

Em caso de colocação, irás receber via SMS as cre-
denciais provisórias e o link para acesso ao Portal de 
Utilizador da ULisboa. Caso não recebas esta SMS 
até às 13h00 de dia 27 de setembro, envia email para 
estudos.graduados@iscsp.ulisboa.pt com a indi-
cação do nome completo, número de identificação e 
número de telefone móvel para o qual deve ser enviada 
a informação de acesso ao portal.

Após ativação de conta no Portal de Utilizador da  
ULisboa, deverás utilizar as novas credenciais para ace-
der à plataforma FenixEdu e realizar a tua matrícula e 
inscrição. O acesso é feito:

1.  Acedendo a https://fenix.iscsp.ulisboa.pt/login;
2.  Selecionando a opção “Login ULisboa ou Escolas” 

assinalada a azul;
3.  Selecionando o logótipo da ULisboa (canto superior 

esquerdo);
4.  Colocando os dados de acesso que definiste para a 

tua conta campus.

Já dentro do FenixEdu, deverás selecionar as seguintes 
opções:
1.  Aluno (parte superior);
2.  Inscrever;
3.  Processos de Inscrição;
4.  Iniciar Processo.

A partir de agora deverás preencher a informação que 
será pedida ao longo dos vários passos da inscrição. Lê 
com atenção todas as informações de todos os passos e 
preenche os teus dados da forma mais completa possível. 

Ao longo do processo deverás submeter:
1.  Uma digitalização do documento de identificação 

(caso assim o autorizes) em formato .pdf;
2.  Uma digitalização de uma fotografia em formato .jpeg.

Para concluir o processo de matrícula no ISCSP-ULisboa 
é necessário aderir ao Cartão de Estudante. A adesão ao 
Cartão de Estudante também é feita online. No final do 
processo de inscrição ser-te-á apresentado o website da 
Caixa Geral de Depósitos, onde poderás fazer o teu car-
tão de estudante.

O Cartão de Estudante é essencial e, para solicitar o car-
tão online e aderir a produtos e serviços da Caixa Geral 
de Depósitos, é necessário ter a Chave Móvel Digital e 
ativar a autenticação e a assinatura digital com a Cha-
ve Móvel Digital. Para mais informações sobre a Chave 
Móvel Digital consulta a seguinte ligação:
https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital 

Deverás ainda ter em conta que a matrícula no 
ISCSP-ULisboa só se considera definitiva após o paga-
mento: da 1.ª Prestação de Propina (112 euros caso te 
inscrevas a tempo integral), da Taxa de Matrícula (50 
euros) e do Seguro Escolar (2,03 euros). Para pagar estes 
valores deverás utilizar a referência multibanco gerada 
pelo FenixEdu. 
Poderás consultar, a todo o momento, a tua situação fi-
nanceira no FenixEdu acedendo a:
1.  Aluno; 
2.  Consultar;
3.  Visualizar Conta.

Agora consulta o website que preparámos para ti em 
https://novosalunos.iscsp.ulisboa.pt. Confirma a 
tua sessão de acolhimento e depois dá início às aulas! 

Bem-vindo(a) ao ISCSP-ULisboa! 


