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Correio Electrónico 
Todos os estudantes matriculados na Universidade Jean Piaget de 
Moçambique possuem um endereço de correio electrónico. 

Para os estudantes, o endereço de correio electrónico é constituído pelo 
número de estudante (atribuído no acto da matrícula) seguido de 
@unipiaget.ac.mz. 

Por exemplo: 

Estudante com o nº 2011, o endereço de e-mail é 2011@unipiaget.ac.mz 

 

O domínio @unipiaget.ac.mz encontra-se alojado em servidores da 
Microsoft, resultante de uma parceria entre a Unipiaget de Moçambique e 
a Microsoft no âmbito do projecto Live@edu. Assim sendo, a gestão dos 
emails estão a cargo da Microsoft. 
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O Microsoft Live@edu é o nome utilizado pela Microsoft para o programa 
que oferece os seus serviços Windows Live (serviços online de 
comunicação e colaboração) a Instituições de ensino. 
 

 

O Live@edu fornece aos estudantes: 

- uma caixa de email de 10GB por toda a vida - Microsoft Office Outlook. 

- 25GB de armazenamento - SkyDrive. 

- criar, guardar e partilhar documentos online - Office Live Workspace. 

- blogs - Live Spaces. 

- Messenger. 

- Grupos (Groups Live). 
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WebMail 
Como faço para aceder ao correio electrónico? 
Para aceder ao correio electrónico basta visitar o sítio com a seguinte 
morada: 

http://www.live.com ou então através do link existente na página de 
Internet da divisão tecnológica (http://dt.unipiaget.ac.mz). 
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Primeiro Acesso 
Ao abrir http://www.live.com deverá colocar as suas credenciais para 
aceder. 

No campo Windows Live ID escreva o seu endereço de email completo, 
exemplo: 

2011@unipiaget.ac.mz e no campo da palavra-passe coloque o nº do 
documento de Identificação utilizado no acto da matrícula. 
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No primeiro acesso ao Live@Edu por razões de segurança é necessário 
alterar a palavra-passe como mostra a figura abaixo: 
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A nova palavra-passe deve conter no mínimo 6 caracteres. 

 

Logo após a alteração da palavra-passe será necessário efectuar um 
novo login, com a nova palavra-passe. 

 

Depois de efectuado o primeiro login e alterado a palavra-passe, deve 
configurar o Idioma e Fuso Horário desejado (estas configurações podem 
ser alteradas posteriormente). 
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A figura seguinte mostra a janela principal do email no Live@edu utilizando 
o Outlook Web. 
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Alterar a palavra-passe 
Para alterar a palavra-passe seleccione menu Opções que se encontra no 
canto superior direito. 

Na nova janela existem várias opções de configurações de entre as quais 
Alterar Palavra-Passe. 
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Qual o tamanho máximo permitido para enviar como 
anexo no correio electrónico? 
O tamanho máximo permitido para anexos é de 18Mbytes. 

 

Qual a quota máxima que pode ser usada no correio 
electrónico? 
A quota permitida para as mensagens é de 10GB. 

 

A palavra-passe do Webmail é a mesma do utilizador 
de acesso aos restantes sistemas informáticos? 
Não. Por enquanto o sistema de webmail é um sistema independente. 
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Por defeito a palavra-passe definida é o nº do documento de 
identificação utilizado no acto da matrícula. Por razões de segurança 
deverá ser alterada para outra escolha do utlizador. 

 

O que acontece se a quota no servidor de correio 
electrónico for atingida? 
Quando estiver próximo do limite de espaço na caixa de correio o 
utilizador recebe um aviso. 

Quando atingir a quota atribuída deixa de receber novas mensagens. 

Não é autorizado o envio de mensagens quando excedido o tamanho 
limite da caixa de correio, terá que libertar espaço para o poder fazer. 
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Posso importar outras contas de correio electrónico na 
minha conta @unipiaget.ac.mz? 
A plataforma @unipiage.ac.mz permite configurar outras contas de correio 
electrónico dentro da mesma. Esta funcionalidade permite-lhe desta 
forma gerir várias contas numa só plataforma (contas de emails de 
Yahoo, gmail, Hotmail, etc), importando os emails das outras contas 
assim como permitindo enviar emails como se da outra conta se tratasse. 
Esta opção é uma forma de poderem importar os emails que se 
encontram na caixa de entrada da antiga conta de email para esta 
plataforma. 

 

Como fazer? 
Depois de clicar no menu Opções, que se encontra no canto superior 
direito, poderá ver o seguinte painel central: 
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Clique na opção Novo. 
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Depois de clicar na opção Novo, irá aparecer uma janela onde deve 
colocar o endereço de correio electrónico da conta que pretende importar, 
assim como a respectiva palavra-passe: 
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Depois de clicar em seguinte, a plataforma irá automaticamente efectuar 
testes para efectuar a conexão a conta. Poderá, consoante o servidor 
onde se encontra a conta que pretendem adicionar, aparecer uma janela a 
alertar pelo facto do servidor remoto não suportar ligações encriptadas. 
Devem escolher a opção SIM de forma a poder prosseguir. 
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Depois de concluída a conexão, irá aparecer uma janela informativa: 

 

Clique em concluir. 
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Dependendo do provedor de correio electrónico, será enviado um email 
para a conta de correio electrónico com um link, que irá permitir confirmar 
a legitimidade da conta adicionada. 

Só depois de confirmarem que é proprietário da conta é que poderá enviar 
emails como se desta conta fosse (Varia de provedor para provedor). 

 

A partir deste momento, os emails que se encontram na caixa de entrada 
da conta antiga, serão descarregados para o @unipiaget.ac.mz. 

A imagem seguinte pretende mostrar como podem enviar um email com 
as definições da conta importada. Devem clicar no De: na nova 
mensagem e escolher a conta pela qual pretendem enviar o email. 

divisão tecnológica 20 



divisão tecnológica 21 



Posso configurar o meu cliente de email para aceder a 
minha conta @unipiaget.ac.mz? 
Sim, é possível configurar a sua conta de email no seu cliente de correio 
electrónico assim como na sua plataforma favorita (Windows, Mac ou 
Linux). 

Para isso clique em opções na janela principal e de seguida clique em ver 
todas as opções. Feito isto selecione a opção ligar o outlook a esta 
conta. 
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Mais opções 
A plataforma tem tantas opções que podem ser modificadas de forma tão 
simples, que não achamos necessário efectuar descrições detalhadas 
para as mesmas. No entanto, pretendemos que pode muito facilmente 
efectuar as seguintes operações: 

• Editar a informação da conta (ex: mudar o nome a apresentar nos 
emails enviados); 

• Organizar o Correio Electrónico: 

Criar regras; 

o Criar respostas automáticas; 

o Ter acesso a relatórios de entrega. 

 

divisão tecnológica 23 



• Alterar definições gerais: 

• Correio 

Criar uma assinatura de correio electrónico; 

Definições de Recibos; 

Painel de Leitura; 

Definições de conversação. 

• Verificação Ortográfica; 

• o Calendário; 

• o Geral; 

• o Regionais; 

• Telefone: Esta opção ainda não está disponível em Moçambique. 

• Bloquear ou Permitir. 
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Área SkyDrive 
Com o Windows Live SkyDrive, pode gerir um espaço de 25 GB de 
armazenamento online gratuito. O Skydrive permite-lhe organizar os seus 
ficheiros digitais por pastas e subpastas, tal como faz no seu 
computador. Ao criar uma nova pasta, pode adicionar todo o tipo de 
documentos a partir de qualquer computador com ligação à Internet. Pode 
ainda decidir se os conteúdos de cada pasta são exclusivamente privados 
(só o utilizador do Live ID pode aceder a eles) ou se quer partilhar o 
acesso com outras pessoas. 
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Por exemplo, pode criar uma pasta de recursos que quer partilhar com os 
seus colegas ou professores, na qual eles apenas têm permissões para 
consultar ou descarregar ficheiros. 

Para aceder a sua área de SkyDrive, clicar na opção Mais que se encontra 
na área de webmail e depois em SkyDrive. 
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Acesso gratuito a softwares Microsoft 
O Microsoft DreamSpark permite aos estudantes com o email do aluno - 
Live@Edu - activo fazerem download gratuito de ferramentas de 
desenvolvimento e design da Microsoft. Poderá efectuar o download de 
produtos como o Microsoft Windows Server, SQL Server, Expression, 
Visual Studio, etc. Para validar a sua identidade e fazer download do 
software pretendido, deverá aceder ao seguinte endereço: 

 

https://www.dreamspark.com 
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Precisa de mais ajuda! 
Para mais opções de configuração do correio electrónico clique em Ajuda 
ou através do seguinte link : 

http://help.outlook.com/pt-pt/140/cc875966.aspx 

 

Qualquer dúvida/problema referente ao email @unipiaget.ac.mz deve ser 
enviado um e-mail para dt@unipiaget.ac.mz. 
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