
Manual de Acesso ao Software MATLAB (em Português) 
 

SIIC, elaborado por Sónia Oliveira em 22 de Abril de 2020. 

Iscte − Instituto Universitário de Lisboa · Av. Forças Armadas, 1649-026 Lisboa ·  +351 217 903 000 ·  geral@iscte-iul.pt 

  

 

Para aceder ao MATLAB, Simulink, e 

toolboxes, as instruções a seguir são as 

seguintes: 

1. Aceda ao Portal do MATLAB aqui. 
2. Clique em Sign in to get started. 

  

 
 
 

a) Se já tiver uma conta Mathworks, 
preencha os campos Email Address 
e Password e clique no botão Sign 
In. (Se não tiver uma conta 
Mathworks, ignore este passo e 
avance para a alínea b)) 
Nota: O Email Address e a Password são as 
credenciais de acesso aos Serviços do Iscte.  

 

 
 

 
Depois de aceder à sua conta, ficará 
associado à licença MATLAB e poderá: 
▪ Fazer o download e ativar o software 

no computador; 
▪ Começar a utilizar o MATLAB Online 

através do browser. 
 
 

Notas: 
1) Se não estiver familiarizado com o MATLAB, 

sugerimos que complete o tutorial MATLAB 
Onramp no Portal do MATLAB. 

2) Se necessitar de ajuda na instalação do 
MATLAB, aceda ao Portal do MATLAB e clique 
Need Installation Help para obter suporte.   

3) O Portal do MATLAB está em fase de testes. 
Caso detete algum problema queira por favor 
informar-nos através do seu email institucional 
para iajuda@iscte-iul.pt. 

 
b) Se não tiver uma conta Mathworks, 

é necessária a criação. 
i) Clique em Create Account. 

 

 
 

 
ii) Preencha os campos 

solicitados e clique no botão 
Create. 
Notas:  
1) O Email Address é o email 

institucional do Iscte (condição 
obrigatória).  

2) No campo Which best describes 
you?, selecionar a opção 
aplicável. 

 

 
 
 

iii) Será enviado para o endereço 
de email institucional um email 
de verificação. Seguir as 
instruções do email. 

 
 

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/iscte-instituto-universitario-de-lisboa-31093342.html.
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iv) Preencha os campos 
solicitados para completar o 
perfil, selecione a opção I 
accept the Online Services 
Agreement  e clique no botão 
Create. 

 

 
 

 
 

Depois de criada a conta, ficará associado à 
licença MATLAB e poderá: 
▪ Fazer o download e ativar o software 

no computador; 
▪ Começar a utilizar o MATLAB Online 

através do browser. 
 
Notas:  
1) Se não estiver familiarizado com o MATLAB, 

sugerimos que complete o tutorial MATLAB 
Onramp no Portal do MATLAB. 

2) Se necessitar de ajuda na instalação do 
MATLAB, aceda ao Portal do MATLAB e clique 
Need Installation Help para obter suporte.   

3) O Portal do MATLAB está em fase de testes. 
Caso detete algum problema queira por favor 
informar-nos através do seu email institucional 
para iajuda@iscte-iul.pt. 

 

 
 

 


