Como fazer o registo na plataforma e-learning ENB?
1. Se já frequentou outras ações de formação com recurso à plataforma ou se é
formador da ENB já deve ter um registo. Caso não se recorde da palavra-chave poderá
fazer a sua recuperação em http://elearning.enb.pt/login/forgot_password.php
2. Para criar um novo registo deve aceder a http://elearning.enb.pt/ e clicar em “Criar
nova conta”:

3. A criação de uma conta está disponível para os bombeiros1 pelo que deverá indicar o
seu corpo de bombeiros bem como o número mecanográfico correto no campo
respetivo. Preencha todos os dados necessários e clique em “Criar a minha conta”:

1

Se não é bombeiro, mas precisa de aceder envie um email para informatica@enb.pt
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4. Se tudo estiver correto irá surgir a mensagem em baixo. Caso contrário deve ter em
atenção a informação que surge a vermelho e que informa que campos não estão bem
preenchidos.

5. Será enviada uma mensagem para o seu endereço de correio, logo que a ENB valide a
sua inscrição e a conta fique aprovada.
Caso não receba uma mensagem do endereço elearning@enb.pt verifique se foi parar à sua
pasta de SPAM ou correio eletrónico não solicitado. Se assim for deve configurar o seu
programa de correio electrónico para não marcar como SPAM estas mensagens.

6. Se vai frequentar uma ação na ENB para a qual lhe foi pedido o registo deve enviar um
email para direcao.formacao@enb.pt informando o seu nome de utilizador, email e
ação que irá frequentar. A ENB dar-lhe-á acesso aos conteúdos dessa ação.
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7. Para aceder de modo rápido aos espaços da plataforma em que tem acesso pode clicar
em “Os meus cursos”.

8. Pode aceder aos dados do seu perfil a partir do ícone respetivo:
9. De modo a personalizar o seu perfil sugere-se que coloque uma foto, clicando em
“Editar Perfil” e depois em “Fotografia do Utilizador”

Software necessário
Para frequentar as sessões online é necessário ter acesso
regular a um computador com ligação à Internet, com um
browser na sua versão mais atualizada (sugere-se o uso do
Chrome) e equipado com colunas de som.
Para além disso deve ainda ter o flash player instalado no
seu browser, bem como um leitor de documentos em PDF.
Poderá aceder aos links para o flash ou para o adobe
reader a partir da opção “Recursos” no Menu Principal da
plataforma.

Questões técnicas /problemas de acesso
Caso tenha alguma dificuldade técnica ou de acesso relacionada com a plataforma poderá
enviar um email para informatica@enb.pt
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