
Quem pode utilizar o Research4Life?

Research4Life foi projetado para fortalecer o ensino, a pesquisa e a formulação de políticas de 
milhares de estudantes, docentes e cientistas e o seu foco é na saúde, agricultura, meio ambiente e 
outras ciências sociais e da vida no mundo em desenvolvimento. 

Instituições de países elegíveis

Universidades, institutos de pesquisa, escolas profissionais, centros de extensão e governos, orga-
nizações governamentais e não governamentais (ONGs), hospitais e bibliotecas nacionais. Todos os 
funcionários e estudantes têm direito a acessar os recursos de informação.

O que significam as duas listas de países, áreas e territórios, e como elas foram determinadas? 

As duas listas de países (Grupo A e Grupo B) foram criadas baseadas em quatro fatores: PNB 
(Produto Nacional Bruto) total, PNB per capta (indicador do Banco Mundial), Lista dos países menos 
desenvolvidos de acordo com as Nações Unidas, e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Países, áreas ou territórios do Grupo A – acesso gratuito

Todos os países, áreas ou territórios que preencham qualquer dos critérios abaixo:

• Inclusão na Lista dos Países Menos Desenvolvidos das Nações Unidas, e/ou
• Produto Nacional Bruto total igual ou menor que US$ 150 bilhões, onde Produto Nacional Bruto 

per capita é igual ou menor que US$ 3.000 
• Produto Nacional Bruto total igual ou menor que US$ 2 bilhões, onde Producto Nacional Bruto 

per capita é igual ou menor que US$ 5.000
• Produto Nacional Bruto total igual ou menor que US$ 200 bilhões, onde:
 -  Índice de Desenvolvimento Humano igual ou menor que 0,6, e/ou
 -  Produto Nacional Bruto per capita é igual ou menor que US$ 1.500 

Países, áreas ou territórios do Grupo B – acesso a baixo custo

Todos os países, áreas ou territórios não inclusos no Grupo A que preencham qualquer dos critéri-
os abaixo:

• Produto Nacional Bruto total igual ou menor que US$ 1,5 bilhão
• Produto Nacional Bruto total igual ou menor que US$ 25 bilhões, onde Produto Nacional Bruto 

per capita é igual ou menor que US$ 10.000
• Produto Nacional Bruto total igual ou menor que US$ 6.000, onde expectativa de vida saudável é 

igual ou menor que 55
• Producto Nacional Bruto total igual ou menor que US$ 300 bilhões, onde:
 -  Índice de Desenvolvimento Humano igual ou menor que 0,67, e/ou 
 -  Produto Nacional Bruto per capita é igual ou menor que US$ 6.000

Países, áreas ou territórios com um Produto Nacional Bruto maior que US$ 1 trilhão, não são 
elegíveis, independentemente de outros fatores.

Se a sua instituição está localizada em um país, área ou território do Grupo A (acesso gratuito), en-
tão o Research4Life é gratuito. Se a sua instituição está em um país, área ou território do Grupo B 
(acesso a baixo custo), o Research4Life custa US$ 1.500 por instituição por ano corrido (de janeiro 
a dezembro). Todas as instituições pertencentes aos países, áreas ou territórios do Grupo B têm 
direito a um período de 6 meses de acesso gratuito.

Se a sua instituição está localizada em um país, área ou território do Grupo B (acesso a baixo cus-
to), e você não pode ou optou por não pagar a taxa anual, a sua instituição continuará a ser elegível 
para ter acesso gratuito a uma série de recursos de informação.
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Grupo A
   (acesso gratuito)

Afeganistão 
Angola 
Bangladeche 
Belize 
Benim
Burquina Faso 
Burundi 
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja 
Chade 
Comores 
Congo 
Costa do Marfim 
Eritreia
Essuatíni
Etiópia
Gâmbia
Gana
Guiné 
Guiné Equatorial
Guiné-Bissau 
Haiti
Iémen
Ilhas Marshall
Ilhas Salomão
Jibuti
Lesoto 
Libéria 
Madagáscar 
Malavi
Mali
Mauritânia 

Mianmar
Micronésia 
Moçambique 
Nepal 
Nicarágua 
Níger
Papua-Nova Guiné
Quénia
Quirguistão 
Quiribáti 
Reino de Tonga
República Árabe Síria
República Centro-

Africana
República da Moldávia
República Democrática 

do Congo
República Democrática 

do Laos
República Popular 

Democrática da 
Coreia

República Unida da 
Tanzânia

Ruanda 
Samoa 
São Tome é Príncipe 
Senegal 
Serra Leoa 
Somália 
Sudão
Sudão do Sul
Tajiquistão
Timor-Leste 
Togo
Toquelau 
Tuvalu 

Uganda 
Vanuatu 
Zâmbia 
Zimbabué

Group B
   (acesso a baixo 

custo)

Albânia
Antígua e Barbuda 
Argélia
Arménia
Azerbaijão
Bielorrússia
Bolívia (Estado 

Plurinacional da)
Bósnia-Herzegovina
Botsuana
Cisjordânia e Faixa de 

Gaza
Colômbia1

Cuba1

Domínica
Egipto
Equador1

Fiji
Gabão
Geórgia
Granada 
Guatemala
Guiana 
Honduras
Ilhas Cook
Iraque 
Jamaica

Jordânia
Kosovo (de acordo 

com a Resolução    
n.º 1244 do Conselho 
de Segurança de 
Kosovo (1999))

Líbia 
Macedónia do Norte
Maldivas
Marrocos
Maurícia
Mongólia 
Montenegro
Namíbia
Nauru
Nigéria
Niuê
Palau
Paquistão 
Paraguai
Peru1

Salvador
Santa Helena 
Santa Lucia
São Cristóvão e Neves
São Vincente e 

Granadinas
Seicheles 
Sérvia
Sri Lanca
Suriname
Tunísia
Ucrânia 
Usbequistão
Venezuela (República 

Bolivariana da)
Vietname

Países, áreas e terrórios

r4l@research4life.org

1 Novo ou reintegrado em 2020 

Campos de refugiados categorizados pelo ACNUR como “campos planeiados / geridos” são 
elegíveis para acesso ao HINARI independentemente da sua localização geográfica.

Esta lista de países, áreas e territórios é somente para uso dos parceiros do Research4Life. Devido 
à natureza específica desta lista de países que incorpora fatores relevantes para esta parceria 
público-privada, recomendamos que qualquer pessoa que busque uma lista de países que 
preenchem determinados critérios consulte os dados oficiais das Nações Unidas, do PNUD e do 
Banco Mundial.


