
 

 

 

 

 

 

 

Sobre o programa Shape the Future 
A educação é fundamental para a missão da Microsoft: permitir que todos os estudantes do planeta possam 

ir mais longe. Acreditamos que dar aos estudantes uma plataforma que pode crescer com eles é essencial 

para o sucesso a longo prazo e para os preparar para a vida profissional. A Microsoft orgulha-se de trabalhar 

com uma vasta gama de parceiros para disponibilizar o programa Shape the Future a clientes elegíveis do 

ensino básico e secundário, para utilização por parte de administradores, professores ou estudantes de 

escolas básicas ou secundárias. A plataforma do Windows pode apoiar os estudantes desde o infantário até 

aos cursos técnicos mais avançados, com a capacidade de suportar tanto os programas ligeiros como os 

mais complexos. 

 

O programa Shape the Future da Microsoft permite que as instituições de ensino básico e secundário 

elegíveis* adquiram dispositivos com licenças do Windows, de parceiros da Microsoft, com desconto. Os 

preços do programa para dispositivos do Windows são determinados por parceiros tecnológicos que 

fornecem os dispositivos do Windows. Ao registar-se no programa e ao estabelecer a elegibilidade da sua 

instituição, estará qualificado para adquirir o Shape the Future com desconto junto dos nossos parceiros. 

Quem é elegível para o programa Shape the Future? 
• Os clientes do ensino básico e secundário são elegíveis se forem Utilizadores de Educação 

Qualificados*. Estes requisitos são os mesmo dos contratos de Licenciamento em Volume 

Microsoft. Apenas são elegíveis aquisições para uso institucional por parte de instituições do 

ensino básico e secundário. 

• Saiba mais sobre o Licenciamento em Volume Microsoft em Educação e as Definições de 

Utilizador de Educação Qualificado.  

Pronto para começar o programa Shape the Future? 
• As escolas e agrupamentos do ensino básico e secundário podem aceder ao Programa Shape 

the Future para o ensino básico e secundário ou contactar o seu representante da Microsoft.  

• Verifique a elegibilidade e inscreva-se no programa Shape the Future na Loja Microsoft para 

Educação.  

• As escolas e agrupamentos de outros mercados são elegíveis para o programa Shape the 

Future mas devem contactar o seu representante da Microsoft para mais informações.   

Já se inscreveu e precisa de ajuda para encontrar a solução certa? 
Encontre o dispositivo Windows para educação certo para estudantes, educadores e para a sua escola.  

Através do Office 365 Educação, Windows 10, blocos de notas escolares do OneNote e Minecraft: 

Education Edition, continuamos a oferecer experiências envolventes e inclusivas que inspiram a 

aprendizagem. Saiba mais em www.microsoft.com/education/.  

 
* Um produto Académico Nacional único pode ser pré-instalado em Sistemas de Clientes distribuídos diretamente a Compradores 

Elegíveis ou aos seus nomeados, como especificado no MS LOE (Certificado de Elegibilidade da Microsoft) com uma Oferta 

Académica Nacional. Uma “Oferta Académica Nacional” é um programa segundo o qual um governo, uma organização não 

governamental (ONG) ou uma instituição de ensino (também definido como “Consumidor Elegível”) vai adquirir Sistemas de Clientes 

para um período de 12 meses para Fins Educativos. No contexto das Ofertas Académicas Nacionais, “Fins Educativos” significa a 

utilização por parte de administradores, professores ou estudantes do ensino básico ou secundário.  

 

Passos Seguintes 
 

Verifique a elegibilidade e 

inscreva-se no programa 

Shape the Future na Loja 

Microsoft para Educação. 

 

 

 

 
http://aka.ms/shapethefuture 

Disponível nos seguintes 

mercados 

Andorra 

Austrália 

Áustria 

Bélgica 

Bulgária 

Canadá 

Croácia 

Chipre 

República 

Checa 

Dinamarca 

Estónia 

Ilhas Faroé 

Finlândia 

França 

Grécia 

Hungria 

Islândia 

Irlanda 

Ilha de Man 

Itália 

Japão 

Jersey 

 

Letónia 

Listenstaine  

Lituânia 

Luxemburgo 

Malta 

Mónaco 

Países Baixos 

Nova 

Zelândia  

Noruega 

Polónia 

Portugal  

Roménia 

São Marinho 

Eslováquia 

Eslovénia 

Espanha 

Suécia 

Suíça 

Reino Unido 

Estados 

Unidos 

Cidade do 

Vaticano  
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Microsoft Educação 

Programa Shape the Future para o ensino básico e secundário 

As instituições qualificadas do ensino básico e secundário podem adquirir dispositivos com licenças 

do Windows, de parceiros da Microsoft, com desconto. 

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/licensing-for-industries.aspx
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