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Link: https://fenix.fd.ulisboa.pt   

Para entrar no Portal Académico Fénix é necessário efetuar a autenticação utilizando as 

suas credenciais da conta Campus@UL.  

 
 

Caso não se recorde da sua senha de acesso ao Fénix, deverá aceder ao Portal do utilizador 

da Ulisboa para recuperar o acesso. Clique Aqui 

Se as dificuldades de acesso à Plataforma Fénix persistirem, poderá solicitar o apoio do 

Dept.º de Informática da FDUL através do seguinte email: contacampus@fd.ulisboa.pt  

Outros problemas no acesso/preenchimento do inquérito poderá solicitar apoio através 

do seguinte email: eleicoes@fd.ulisboa.pt.  

Importante: se após ter efetuado o seu login no Fénix aparecer o Inquérito Estatístico 

“Ficha Azul”, deverá preencher o mesmo para que possa aceder normalmente à sua área 

de aluno. No final do preenchimento deverá clicar em “Portal Fénix” (cf.  imagem infra) 

 

https://fenix.fd.ulisboa.pt/
https://utilizador.ulisboa.pt/UlisboaUsers/reset/forgotPassword
mailto:contacampus@fd.ulisboa.pt
mailto:eleicoes@fd.ulisboa.pt
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Depois de aceder ao Fénix deverá clicar no separador “pessoal”, depois em “Serviços” e, 

por fim, em “inquéritos”, conforme indicado na imagem seguinte. 

 

 

 

Para iniciar o inquérito, i.e. o ato eleitoral, deverá clicar em “responder”, cf.  na imagem 

infra.   

 

 

 

 

 

1.º Clicar aqui 

2.º Clicar aqui 

3.º Clicar aqui 
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Quando surgir o ecrã infra deverá clicar novamente em responder (cf.  na imagem infra) 

para iniciar o processo. 

 

Importante: caso esteja inscrito(a) igualmente a cursos intensivos (código 8000) o 

inquérito estará ativo para resposta (cf. imagem  infra). Deverá responder também a 

este, sendo que o mesmo não será considerado válido aquando do tratamento e 

disponibilização dos resultados.  

 

Depois de clicar em “responder” poderá iniciar o preenchimento das respostas. 
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Na imagem infra deverá selecionar a resposta pretendida à questão 1.  

 

Selecione a resposta pretendida à questão 2 e depois clique em concluir (cf.  na imagem 
infra). 

 

Por último deverá clicar em submeter (cf.  na imagem infra). Este passo é importante 
para que o seu voto seja considerado válido.  

 

 


