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Como Aceder aos Recursos
de Conhecimento da Elsevier
Opção 1: Se estiver a trabalhar na gama de IP da MoRENet ou dentro da rede MoRENet:
Passo 1: Assegurar-se que o computador (ou dispositivo) está na rede MoRENet (IP da MoRENet);
Passo 2: Aceda o link www.sciencedirect.com, clicar no botão "Register" (na parte superior direito) e criar uma
conta gratuita (usando um endereço de email).
Passo 3: Aceder ao ScienceDirect (base de dados que contém revista e livros da Elsevier) pelo link
www.sciencedirect.com, fazer o login da sua conta e de seguida aceder aos recursos bibliográficos.

Opção 2: Se estiver a trabalhar a partir de casa ou fora da rede MoRENet:
Passo 1: Aceda o link www.sciencedirect.com, clicar no botão "Register" (na parte superior direito) e criar uma
conta gratuita. Utilize apenas o seu e-mail institucional;
Passo 2: Depois de ter criado uma conta, entre no ScienceDirect e siga este link:
www.sciencedirect.com/science/activateaccess;
Passo 3: Introduza o seu endereço de e-mail institucional e clique em "Continue";
Passo 4: Verifique na sua conta de e-mail o link de activação. Depois de clicar no link de activação, a sua
conta no ScienceDirect será activada para acesso remoto. Este processo só deve ser seguido uma
vez. Cada vez que precisar de utilizar o ScienceDirect, basta que faça o seu login.
Não é necessário dar mais nenhum passo.

Sobre a parceria MCTES e Elsevier
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), através da MoRENet, está a trabalhar com a Elsevier na busca de soluções que permitam o acesso a
repositórios académicos e científicos desta editora para os membros das comunidades académica e cientifica de Moçambique.
Como parte da sua contribuição aos esforços do Governo de Moçambique de promover a continuação do processo de ensino e aprendizagem usando plataformas
electrónicas durante o período da Pandemia do COVID-19 a Elsevier autorizou o acesso por doação, dos seus recursos de conhecimento para os membros de
cento e seis (106) instituições de ensino superior e de investigação interligadas através da MoRENet para um período de três (03) meses (Março a Maio de 2021).

Sobre a Elsevier
Elsevier é uma editora global especializada em informação e análise de conteúdos científicos, técnicos e médicos.
Os seus produtos incluem revistas como “The Lancet” e “Cell”, a colecção de revistas electrónicas “ScienceDirect”, a série de revistas “Trends” e “Current Opinion”,
ferramentas de medição do desempenho da investigação, o motor de pesquisa “ClinicalKey” para clínicos e o serviço de cuidados de cancro baseado em provas
designado ClinicalPath.
A Elsevier publica mais de 500.000 artigos anualmente em 2.500 revistas. Os seus arquivos contêm mais de 17 milhões de documentos e 40.000 e-books e o total
de downloads anuais ascende a mais de 1 bilião. Para mais informações clique aqui.

