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BEM VINDO(A) À ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. 

HENRIQUE (ENIDH) 

 

A matrícula é realizada online, no portal académico, efetuando 

um registo através do seu número de aluno (que recebe por 

sms). Deve seguir os passos indicados neste guia. 

 

O primeiro passo a executar é o Registo no portal dos alunos (Netp@) em  

https://netpa.enautica.pt/netpa/page 

 - Entrar no portal Netp@  

 - Registar 

 

Escolher Perfil -  netpa_Alunos   

Dados Institucionais  

Código Aluno:  (número de aluno) 

Código Curso:   (Clicar em cima da palavra “código curso”. Escolher o curso em que ficou colocado) 
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Responder à pergunta de validação (Primeiro Nome ou Nº do documento de identificação) 

É criada uma password. Deve escrever ou copiá-la.  

 

Introduzir o Número de aluno e a Password criada. Entrar 

 

 

Autorizar os consentimentos pendentes.  

Prosseguir para a página principal - Matrículas / Inscrições 
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Iniciar a sua matrícula. 

Tem que ler e aceitar a Informação sobre Emissão do Cartão de Aluno. 
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Selecionar: Autorizo 

 

 

Tem que preencher o Boletim de Matricula - Dados Pessoais!  

Preencher todos os campos. Os que têm sinal * são campos de preenchimento obrigatório. 

Gravar dados pessoais. 

 

 

 

Regime de Estudo: selecionar “Tempo Inteiro” – Continuar 

Selecionar todas as disciplinas com Ano/Sem: 1 –  Duração: S1 – Seguinte 

Selecionar todas as disciplinas com Ano/Sem: 1 – Duração:  S2 – Seguinte 
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Confirmar se a inscrição tem um total de 60 ECTS – Confirmar 

 

Imprimir Comprovativo 

 

Deve ainda alterar a password fornecida para outra que seja de fácil memorização. 

 

O Meu Perfil – Alterar Password  

 



6 
 

 

A nova password deve seguir os seguintes critérios de segurança: 

- Ter entre 6 a 12 caracteres, sendo pelo menos um deles em maiúsculas e outro em minúsculas; 

- Tem que conter números e letras.  

- Tem que conter pelo menos um destes caracteres !”#$%&/()=. 

EXEMPLO: 1234.Abcd 

 

Tem agora que efetuar o pagamento das taxas de matrícula e inscrição, seguro escolar e 1ª prestação da propina, na 

tesouraria da ENIDH. 

 

Os alunos matriculados nos cursos de Pilotagem, Engenharia de Máquinas Marítimas e Engenharia Eletrotécnica 

Marítima têm que entregar o original do pré-requisito exigido (declaração médica) até ao início das aulas, 

presencialmente ou enviar por correio. 

 

Para qualquer dúvida ou questão relacionada com a matrícula, enviar email para secretariaalunos@enautica.pt 

 

mailto:secretariaalunos@enautica.pt

