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1 Introdução
Este documento tem como objetivo explicar o processo de acesso à plataforma de webconference
Colibri.
O Colibri é uma plataforma de colaboração à distância destinada à comunidade académica e científica
de Portugal, para reuniões, trabalhos de grupo, aulas e tutoriais.
Este é um serviço gerido tecnicamente pela Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN). O
Gabinete de Informática da ENSP garante o acesso à plataforma não tendo qualquer intervenção na
gestão desta.
O Colibri está englobado no projeto de serviços federados da FCCN.
Consulte a política de privacidade do serviço em: https://webconf-colibri.fccn.pt/docs/service-policy
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2 Pré requisitos
Os serviços federados da FCCN utilizam as credenciais de acesso nativas de cada instituição.
O serviço é baseado na tecnologia Adobe Connect o que pressupõe que, para aceder a todas as
funcionalidades, será necessário utilizar um browser atualizado. Para algumas funcionalidades
mais avançadas poderá ser necessário a instalação de plugins (consoante o Browser) – nos
computadores da ENSP a tarefa de instalação de plugins terá que ser solicitada e agendada com
o Gabinete de Informática.
Os pré-requisitos para acesso à plataforma Colibri são os seguintes:
• Acesso à Internet
• Browser atualizado (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc)
• Conhecer o seu Nome do utilizador (Username) da ENSP
• Conhecer a sua Palavra Passe (Password) de utilizador da ENSP
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3 Iniciar a sessão
Para aceder ao Colibri aceda ao seguinte link: https://webconf-colibri.fccn.pt/home/
•

Clique em Login

•

Clique no botão Login
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•

Na lista opte por Universidade Nova de Lisboa e carregue no botão Seleccione

•

Na lista opte Escola Nacional de Saúde Pública e carregue no botão Seleccione
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•

Insira o seu utilizador no campo Nome de Utilizador / Username (utilizador sem o
@ensp.unl.pt) e a sua palavra passe no campo Palavra Passe / Password. Pode optar por
“Mostrar envio de cartão digital” selecionando essa opção

•

Na primeira utilização de um serviço federado da FCCN são apresentados os Termos e
condições de utilização. Leia os termos e caso os aceite clique no botão Confirmar
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•

Tendo optado pela visualização do envio do cartão digital, será apresentada a seguinte janela
com a informação que é transferida da ENSP para a plataforma. Caso queira que essa janela não
seja novamente apresentada, selecione a opção “Não apresente novamente esta página…” e
clique no botão Confirme

•

Se a página seguinte for apresentada o Login foi feito com sucesso e pode utilizar a plataforma.

No canto inferior direito tem acesso ao menu de Ajuda onde pode ter acesso à ajuda
disponibilizada pela FCCN.
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4 Terminar a sessão
•

Para desligar a sessão do Colibri clique na seta do lado direito do nome do utilizador, no canto
superior direito, e de seguida em Sair

•

A sessão só fica encerrada quando a janela do Browser onde esta foi iniciada é fechada
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