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1 Introdução
Este documento tem como objetivo explicar o processo de instalação e licenciamento do SPSS 24
em sistemas operativos Microsoft Windows.

2 Licenciamento
Condições de licenciamento
• Apenas utilizadores ativos na ENSP-NOVA têm direito ao licenciamento deste software;
• Cada aluno apenas tem direito a uma licença por ano civil;
• Cada licença apenas permite licenciar uma instalação;
• As chaves de licenciamento são anuais e válidas até 31 de dezembro, independentemente,
da data de instalação.
• Todos os anos é necessário solicitar nova licença, preenchendo o respetivo formulário.
Antes de proceder à instalação do software, solicite um licença ao Gabinete de Informática através
do preenchimento do respetivo formulário: http://ww2.ensp.unl.pt/licenca-spss
A licença será enviada, pelo Gabinete de Informática, para o e-mail institucional de aluno o mais
brevemente possível.

3 Instalação
Para instalar o SPSS deverá seguir os seguintes passos:
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•

Descomprima o ficheiro do SPSS para um diretório e clique duas vezes no ficheiro “Setup”.
Irá surgir a seguinte janela:

•

Clique em “Next”.

•

Aceite os termos de utilização da licença do software e clique em “Next”.

•

Escolha a opção: “Yes” e clique em “Next”
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•

Aceite os termos de utilização da licença do software e clique em “Next”.

•

Aceite os termos de utilização da licença do software e clique em “Next”.

•

Clique em “Next”.
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•

Clique em “Install”.

•

Clique em “Finish”.

•

Clique em “Licenciar produto”.
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•

Clique em “Next”.

•

Selecione a 1ª opção e clique em “Next”.

•

Insira o código de licenciamento que recebeu e clique em “Next”
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•

O software está licenciado. Clique em “Next” e feche todas as janelas.
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