República de Moçambique
Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional

(MCTESTP)

Procedimentos para ativação do bónus para acesso a dados móveis nas operadoras no âmbito
da plataforma de identificação dos Membros da Comunidade Académica e Científica
Nacional - SIMECACIN

Face as medidas de prevenção anunciadas pelo Governo de Moçambique com vista a reduzir a
propagação do novo Coronavírus – COVID-19 no território nacional, que incluem a paralisação das
actividades curriculares de todo o Sistema Nacional de Ensino por período indeterminado, o
Governo de Moçambique através do Ministério de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico
Profissional levou a cabo várias acções com vista a permitir que a partir da utilização de
plataformas tecnológicas os programas lectivos sejam ministrados.
Foi neste contexto que o MCTESTP criou a plataforma SIMECACIN que permitiu a recolha de
dados de identificação dos membros da comunidade académica e científica nacional com vista a
beneficiar da oferta de acesso a dados móveis das operadoras de telefonia móvel para acesso a
conteúdos académico.
Para a materialização deste objectivo, houve a necessidade de junto as instituições que fazem parte
da comunidade académica e científica nacional solicitar a lista dos Sites Académicos em uso em
cada instituição assim como a lista nominal dos Estudantes, Docentes e Investigadores para registo
na base de dados do SIMECACIN.
Após as negociações com as operadoras de modo a permitir acesso bonificado aos membros da
comunidade académica e científica Nacional, cada operadora definiu os critérios para acesso a
bonificação seguindo a abordagem abaixo listada:
•

Cadastro com número de telemóvel Tmcel (82 ou 83) aceder ao menu *220#,
subscreve a oferta por 100Mt e tem acesso ilimitado à internet por 30 dias
renováveis, enquanto durar o estado de emergência;

•

Cadastro com número de telemóvel Vodacom (84 ou 85) subscrição da oferta
a custo zero e tem acesso ilimitado à internet por 30 dias renováveis, enquanto
durar o estado de emergência”. Para o caso da Vodacom basta estar registado
no SIMECACIN o acesso é aberto não necessitando ativar algum código.
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•

Cadastro com número de telemóvel Movitel (86 ou 87) deve aceder ao menu
*155#, seguindo a opção Internet selecionar SIMECACIN-MINEDH e por
ultimo escolher o pacote. Subscreve a oferta por 100Mt e tem acesso
ilimitado à internet por 30 dias renováveis, enquanto durar o estado de
emergência”;

NB: No caso dos que registaram com a operadora Tmcel tem para todos os sites listados na
plataforma CIMECACIN bonús e/ou inseções.
Para o caso dos registos com números da Vodacom ou Movitel terão o bonús e/ou inseções apenas
para os sites com terminação Mz ou seja sites alojados dentro do país também listados na
plataforma CIMECACIN.

Para caso de duvidas poderá contactar :
Simecacin.suporte@morenet.ac.mz
Tel: +258 84 322 1325 ou +258 84 322 1113
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