
Caros alunos 

Bem vindos à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa! 

Com vista à realização da matrícula e inscrição na nossa instituição, vimos por este meio enviar 
informação sobre os prazos e procedimentos a serem desenvolvidos: 

1. Pagamento de propinas ‐ Deverão proceder ao pagamento da propina e taxa de inscrição 
referente ao ano letivo 2022/2023 até ao dia 1 de setembro 

 Os dados para pagamento encontram‐se disponíveis na conta corrente no portal do 
aluno em https://fenix.medicina.ulisboa.pt/login  

 o pagamento dos emolumentos pode ser efetuads através das seguintes modalidades: 

i.             MBWAY; 

ii.            TPA virtual que permite pagamentos com cartões de débito e crédito (nacionais e 
estrangeiros), das marcas Visa e MasterCard; 

iii.           Referências Multibanco. 

 

Esta nova solução permite que os pagamentos sejam totalmente integrados, em fénix, em 
tempo real, ou seja, no momento em que o pagamento é efetuado. 

 

 Para aceder ao Portal do estudante deverão utilizar as credenciais campus. 

 

Uma vez no Portal do estudante deverá seguir os seguintes passos: ALUNO – CONSULTAR – 
VISUALIZAR CONTA – SELECCIONAR O SEPARADOR REFERENCIAS PARA PAGAMENTO 

 

 

 

 



Atenção: Os alunos que requerem bolsa (SASULisboa) e queiram beneficiar dos prazos de 
pagamento de prestações para Bolseiros  
(https://www.medicina.ulisboa.pt/sites/default/files/2022‐07/despacho‐52‐2022.pdf) 
deverão, com a brevidade possível, de preferência até dia 30 de agosto, enviar para 
academica@medicina.ulisboa.pt o comprovativo do pedido de bolsa. 

2. Matrícula e inscrição ‐ Dias 2 a 6 de setembro 

 Deverão utilizar as credenciais campus para aceder ao portal do estudante 
https://fenix.medicina.ulisboa.pt/login e proceder ao preenchimento do Inquérito 
Estatístico. A inscrição efetiva nas unidades curriculares irá ser efetuada posteriormente 
pelo Núcleo Académico – Gestão do Percurso Académico e o comprovativo de inscrição 
será enviado para o email institucional do aluno. 

3. Documentação a ser entregue ‐ Dias 5 a 9 de setembro junto dos Serviços Académicos sitos 
no piso 01, no seguinte horário: 2ª , 4ª e 6ª feira das 10H às 13H e 3ª e 5ª feira das 10H às 13H 
e das 14H às 16H 

 Documentos a entregar 

 Ficha do aluno (em anexo) devidamente preenchida; 

 1 Fotografia, tipo passe, a cores em papel fotográfico; 

 De acordo com o definido na Lei nº 7/2007, de 5 de fevereiro, com as sucessivas 
alterações que lhe foram introduzidas, é proibida a reprodução do Documento de 
Identificação em qualquer meio, salvo sob autorização expressa e livre do seu titular. 
Assim, no âmbito da sua inscrição, e exclusivamente para a validação dos seus dados 
pessoais, solicita‐se que: 

Entregue cópia do cartão de cidadão devidamente traçada com a identificação de que se destina 
validação dos seus dados pessoais no âmbito da matrícula e inscrição na Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa 

Ou  

Declaração de compromisso de Honra em que atesta a veracidade dos dados por si fornecidos 
na ficha de aluno. 

 

4. Tratar do Cartão de Aluno da Faculdade ‐ 19 a 23 de Setembro 

 Deverão dirigir‐se ao stand da Caixa Geral de Depósitos (CGD), localizado no Edifício 
Egas Moniz, para tratar do Cartão de aluno que, para além de ser o seu cartão de 
identificação, dará acesso à cantina. Para obter mais informações aceder a 
https://www.sas.ulisboa.pt. Deverão fazer‐se acompanhar de uma fotografia tipo 
passe. 

 

As dúvidas que tenham deverão ser encaminhadas por mensagem de correio eletrónico para 
academica@medicina.ulisboa.pt, sempre que possível e que se justifique, acompanhadas de 
print screen. 



Estamos disponíveis para os esclarecimentos que considerarem por convenientes. 

 

Com os melhores cumprimentos 
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