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Fluxo de etapas 

 
 

 

ETAPA 2: Atualiza os teus dados e realiza pagamentos 

• Após autenticação com sucesso no Portal do Estudante clica em Matrículas 

 

 

• Clica em [Iniciar Matrícula/Inscrição] e [Sim] 

 

 

  

https://portaldoestudante.ipleiria.pt/
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• Aceita os Termos e Condições e clica em [Avançar] 

 
 

• Preenche a tua informação. Clica em [Confirmar] 

 

• Clica em [Pagamentos Online] ou em [Boletim de matrícula] para preencher a informação necessária.  
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• Para na Etapa seguinte escolheres as Unidades Curriculares é necessário: 
o Regularizares a tua situação financeira 
o Atualizares os dados pessoais 

 

Atualizar os Dados Pessoais 

• Clica em [Dados Pessoais] 

 

 

• Preenche dos campos obrigatórios (assinalados com *) nos separadores [Dados do estudante], [Percurso 
Académico] e [Dados dos pais]. 

o A fotografia do rosto deve ser do tipo passe. 
o Se fores estudante estrangeiro o Número Beneficiário Segurança Social pode ser de 9 a 11 dígitos, 

por exemplo ‘999999999’ e o Número de Identificação Fiscal pode ser ‘999999990’ 

 

 

• Clica em [Submeter pedido de alteração dos seus dados] 
A fotografia ficará no estado ‘pendente’ para validação posterior pelos Serviços Académicos. 
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Realizar Pagamentos 

• Clica em [Pagamentos] 

 

 

• Seleciona os itens que pretendes pagar. Clica em [Item(s) a pagar]  

 
 

• Clica em [Escolher modo de pagamento]. Seleciona Referência Multibanco ou Cartão de Crédito e [Seguinte] 
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• Clica em [Confirmar] para: 
o Ser gerada uma única ref.ª MB  
o Ou para seres redirecionado para um Terminal de Pagamento Eletrónico (aplicável apenas a 

pagamentos por Cartão de Crédito). 

 

 

✓ Concluídos estes passos, podes descarregar o documento Comprovativo de Matrícula, seguindo as indicações 
do Guia para obter de documentos online 

✓ Consulta aqui as dicas para os novos estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta as etapas do processo de Matrícula e Inscrição no Guia de Etapas 

Se precisares de ajuda dos Serviços Académicos do Politécnico de Leiria, contacta-nos para academicos@ipleiria.pt 

 

https://www.ipleiria.pt/estudar/servicos-academicos/plataformas-e-atendimento/
https://www.ipleiria.pt/blog/novos-estudantes-2020-2021-bem-vindos/
https://www.ipleiria.pt/academicos/#passos
mailto:academicos@ipleiria.pt

