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1 INTRODUÇÃO 
Este relatório resume as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto Visual Spaces of 

Change (VSC) durante o seu segundo ano de implementação. Sendo um ponto de situação deste 

projeto coordenado pelo grupo Centro de Comunicação e Representação Espacial AAI/CEAU 

- FAUP, o presente relatório coloca em perspetiva as contribuições dos investigadores que 

participaram neste projeto desde a sua concepção, bem como dos restantes membros que 

contribuíram ao longo da implementação do projeto.   

Este projeto de investigação inspira-se em concepções alargadas de criatividade e inovação 

enquanto forças indutoras de processos de co-evolução social e institucional, explorando o 

potencial da fotografia para questionar imaginativamente e endereçar problemas transversais 

ao debate interdisciplinar sobre Arquitectura, Cidade e Território. 

A abordagem transdisciplinar que se tem desenvolvido através das atividades de produção 

cultural e artística deste projeto, utiliza a fotografia como instrumento de investigação sobre a 

transformação do espaço público, integrando na sua estratégia de implementação diversos 

suportes de imagem e meios de comunicação pública capazes de criar sinergias com outras 

expressões artísticas como a dança ou o cinema. Este projeto abre novos caminhos de 

investigação ao propor uma combinação original de métodos de investigação visual e análise 

espacial tendo em vista a identificação de um conjunto de espaços e percursos estratégicos na 

cidade, conectados por pontos de conexão identificados na rede urbana. A implementação de 

Projetos de Fotografia Contemporânea em locais específicos da cidade, permite desenvolver 

"narrativas visuais" que interferem intencionalmente com o território metropolitano num 

exercício de representação auto-reflexiva de seu próprio processo de mudança urbana.  

As atividades até agora desenvolvidas prolongam o primeiro estágio n a criação de uma rede 

de espaços públicos e coletivos capazes de catalisar dinâmicas emergentes de mudança na Área 

Metropolitana do Porto (AMP). O território em estudo é utilizado simultaneamente como 

laboratório para experimentação empírica e palco de representação visual dos agentes e 

processos de mudança urbana que se pretendem analisar. Pretende-se que esta rede de espaços 

públicos e coletivos possa constituir um "Museu Aberto" na AMP, permitindo a realização de 

ações curatoriais experimentais, estimulando instituições artísticas e culturais a ampliar seu 

alcance a uma maior audiência pública. Ao articular recursos materiais e imateriais que, juntos, 

dão mais visibilidade às dinâmicas de mudança urbana em curso, este projeto visa alterar as 
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percepções do público sobre a transformação do espaço público e transformar coletivamente os 

imaginários da cidade à escala metropolitana. 

2 REDE COLABORATIVA ESTRUTRADA ATRAVÉS DO 
PROJETO VSC 

O projeto é desenvolvido pelo consórcio formado pela Universidade do Porto e pela 

Universidade do Minho. A Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) é a 

instituição de acolhimento do projeto VSC, que tem o Centro de Estudos em Arquitectura e 

Urbanismo (CEAU) como o seu centro de I&D e que também alberga o promotor desta 

aplicação, o Centro de Arquitetura, Arte e Imagem (AAI). As instituições de I&D e IES da 

Universidade do Minho que colaboram neste projeto são a Escola de Arquitectura (através do 

laboratório Lab2PT) e a Escola Superior de Engenharia da Universidade do Minho (através do 

Centro Algoritmi).  

O consórcio formado pelo projeto VSC é estruturado de acordo com as diversas contribuições 

científicas do projeto, composto por equipes responsáveis por sua própria coordenação a cada 

um dos beneficiários, nomeadamente:  

i) a Componente Científica (Artes e Fotografia), liderada pelo AAI / CEAU – U. Porto  

ii) a componente TIC, coordenada pelo Centro Algoritmi – U. Minho 

Este projeto conta também com a colaboração de várias instituições envolvidas em diferentes 

componentes do projeto, nomeadamente a Cityscopio Associação Cultural, a Scopio Editions, 

o Laboratório de Arquitectura, Arte, Imagem e Inovação (AAi2Lab), a Universidade de 

Zaragoza (UNIZAR). e a Escola de Arquitectura de Liverpool (através do Centro de 

Arquitectura e Artes Visuais - CAVA). Outras organizações que apoiam activamente iniciativas 

desenvolvidas no âmbito do projeto VSC são o Metro do Porto, o Museu de Arte, Arquitectura 

e Tecnologia (MAAT). 

Para além destas instituições, o VSC reúne também um conjunto diversificado de 

investigadores, arquitetos, curadores, fotógrafos e autores de artes visuais, num exercício de 

reflexividade conjunta em torno de preocupações comuns ligadas à transformação do território, 

ao espaço público e ao meio ambiente. A colaboração ativa dessa ampla rede de atores 

institucionais visa aumentar sua capacidade de intervir em sua realidade social por meio de 

ações concertadas. 
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As atividades do projeto VSC aqui descritas situam-se no cruzamento disciplinar de diversas 

áreas de investigação no campo da Arquitectura, da Arte e da Imagem, visando favorecer a 

integração de diferentes expressões culturais e artísticas em torno da reflexão sobre a 

transformação do espaço público.  Estas atividades têm como objetivo estimular esta reflexão 

através da exploração do potencial da fotografia para questionar imaginativamente e endereçar 

problemas transversais ao debate interdisciplinar sobre Arquitectura, Cidade e Território.  

As atividades descritas ao longo deste relatório constituem assim uma estratégia de 

comunicação inserida numa discussão alargada sobre o espaço público. Estas atividades 

procuram ligar aspetos objetivos e subjetivos de observação, análise, e interpretação das 

múltiplas realidades sobrepostas que compõe o espaço público, promovendo sinergias entre 

diversas expressões artísticas e culturais que visam no seu conjunto fortalecer espaços 

emergentes de participação e cidadania. 

 

 

 

Fig. 1.  Rede de instituições que participam ou colaboram com o projeto VSC. 
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A rede alargada de atores institucionais envolvidas no projeto VSC, ilustradas na fig. 1., tem 

como objetivo comum ativar o potencial das diversas organizações envolvidas para intervir na 

sua realidade social, explorando o uso da imagem para analisar e teorizar diferentes dimensões 

do espaço público. Esta abordagem pluralista visa favorecer um processo dialógico de 

aprendizagem acionado pela cooperação ativa entre as várias entidades parceiras do VSC que 

constituem uma rede horizontal e dinâmica de comunicação entre instituições académicas, 

organizações culturais e artísticas e o público em geral. 

 

3 SÍNTESE JUSTIFICATIVA DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO VSC 

As atividades desenvolvidas no âmbito do projeto VSC inserem-se no corpo de trabalho 

desenvolvido pelo AAI/CEAU na área da Arquitectura, Arte e Imagem, permitindo desenvolver 

uma investigação com uma componente significativa de fotografia focada na exploração de 

diversos métodos de representação do espaço de cidade, arquitectura e território. 

As atividades implementadas têm permitido desenvolver um conjunto de ferramentas para uma 

maior integração entre dinâmicas socioculturais emergentes em espaços públicos e espaços 

artísticos institucionalizados da AMP. Ao documentar diferentes aspetos do património 

cultural, arquitetónico e ambiental, este projeto faz uso da infraestrutura do Metro do Porto 

como suporte expositivo para a constituição de um “Museu Aberto” em interação com outros 

espaços da cidade. Através destas ações onde a investigação acontece no território, interferindo 

com diferentes espaços de uso coletivo, as atividades até agora desenvolvidas no âmbito do 

VSC tem contribuído para alavancar potencialidades da AMP através da utilização da imagem 

e da fotografia, contribuindo para uma dinâmica crescente de valorização dos seus ativos 

culturais. 
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Fig. 2. Imagem da Casa de Chá da Boa Nova representada na Estação dos Aliados – fotografia 

de Helder Sousa. 

 

 

Este projeto tem assim contribuído para articular o potencial mobilizador da Arquitectura e da 

Arte para identificar e dar visibilidade a novos espaços de ação e intervenção urbana. Através 

do desenvolvimento de estratégias de comunicação e exercícios de auto-reflexão critica 

inseridos numa discussão alargada sobre o espaço público, este projeto procura ligar aspectos 

objectivos e subjectivos de observação, análise, interpretação e expressão das múltiplas 

realidades sobrepostas que compõe o espaço público. Cruzando fronteiras e desafiando limites 

disciplinares, o VSC promove sinergias entre diversas sensibilidades e competências de 

investigação-acção capazes de fortalecer espaços emergentes de participação e cidadania. 
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Fig. 3. Exposição do projeto VSC na FAUP Outubro 2020.  

O VSC propõe uma estratégia de comunicação visual baseada no desenvolvimento de Projetos 

Fotográficos Contemporâneos (CPP) que refletem sobre diferentes dinâmicas de mudança 

urbana, a fim de abrir novos horizontes de intervenção pública no espaço público. Estes projetos 

são concebidos como "narrativas visuais" destes processos e dinâmicas que interferem 

intencionalmente com o território metropolitano numa representação auto-reflexiva de seu 

próprio processo de mudança, reduzindo a distância entre os objetos de investigação (paisagens, 

lugares, espaços públicos e colectivos) e suas representações. Simultaneamente, os conteúdos 

criativos resultantes deste processo de investigação serão integrados numa plataforma online de 

organização de dados visuais, que irá permitir um outro nível de interação entre estes conteúdos 

e o público em geral, independentemente da sua localização geográfica. Pretende-se assim 

maximizar o impacto dos outputs deste projeto, no qual o processo criativo é intrínseco ao 

processo de investigação, numa dinâmica que procura abrir novos horizontes de atuação 

artística e cultural no espaço público. 

 



 11 

 

Fig. 4. Narrativa visual na Estação dos Aliados – fotografias de Ana Miriam. 

Partindo da identificação de novas dinâmicas de mudança social relacionadas com produções 

marginais no campo da Arte e da Cultura, este projeto procura favorecer a integração de novas 

identidades culturais, incorporando expressões artísticas emergentes em relação com os espaços 

públicos e coletivos onde estas dinâmicas acontecem, e estimulando a sua interação a diferentes 

escalas. Os projetos de Fotografia Contemporânea que servirão de suporte a esta investigação 

tem um potencial significativo de valorização do património cultural e arquitectónico, 

constituindo um arquivo diacrónico de lugares específicos e paisagens selecionadas ao longo 

do tempo. Estas funcionalidades permitem investigar como a visualização de diversos processos 

de transformação urbana se relacionam com a emergência de novas dinâmicas culturais, 

procurando também identificar elos de articulação possíveis entre estes processos e dinâmicas. 

Através dos projetos de fotografia realizados no âmbito do projeto VSC, a representação de 

processos de transformação e apropriação do território na AMP permitiu desenvolver diferentes 

abordagens a estes processos em locais específicos da região de estudo, gerando um processo 

dialógico entre espaço, pessoas e dinâmicas em torno do projeto VSC.  

A articulação de atividades de investigação com diversos agentes culturais pretende atrair novos 

públicos para o âmbito de interesse ainda restrito da academia, evidenciando o potencial da 
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Fotografia de Arquitectura, Cidade e Território para ampliar a oferta cultural, focando na 

investigação de meios de comunicação artística para dar visibilidade a novos espaços de 

interesse público e coletivo. A plataforma VSC reforça este potencial, proporcionando um 

suporte digital para a consulta online de informação sobre dinâmicas culturais em interação 

com espaços públicos da cidade, constituída como uma rede horizontal de comunicação entre 

instituições artísticas e o público em geral. Tudo isto permite constituir uma base de informação 

visual que pode ser expandida para além do âmbito restrito deste projeto, e cujos conteúdos 

podem servir para a descoberta de novos percursos e visões da cidade. 

 

O trabalho até agora realizado neste âmbito, através da realização de exposições e instalações 

no espaço público tem vindo a dar um contributo significativo na identificação de novos espaços 

de colaboração entre a academia e organizações culturais e artísticas. Esta abordagem de 

aproximação entre investigação e produção artística tem permitido a exploração de caminhos 

inovadores de aprendizagem, favorecendo a expansão da oferta de programas culturais, e 

atraindo novos públicos para temáticas relacionadas com Arquitectura, Cidade e Território. 

 

4 COMPONENTES DO VSC IMPLEMENTADAS NO CICLO 
ANUAL DO PROJETO 

A implementação do projeto VSC pode ser descrito como um processo de interação entre 

pedagogia, fotografia de arquitectura e tecnologia. Durante o segundo ano de implementação 

do projeto foram desenvolvidas e implementadas as seguintes componentes principais:  

• desenvolvimento de layout e identidade gráfica do projeto 

• produção de narrativas visuais e projetos de fotografia contemporânea 

• desenvolvimento de diferentes estratégias de interação com o público através da 

realização de acções curatoriais em diversos espaços de uso coletivo 

• metodologias e estratégias pedagógicas, didáticas e teorias de aprendizagem 

relacionadas com o ensino de fotografia de arquitectura 

• desenvolvimento de operadores visuais e de realidade aumentada na plataforma online 

do projeto VSC 



 13 

Estas componentes serão descritas nas próximas secções, concentrando-se nas seguintes 

vertentes de trabalho: 

● Divulgação de projetos de fotografia coletivos ou individuais, e de outros projetos e 

publicações relacionadas com fotografia documental e artística nas áreas de 

arquitectura, cidade e território.  

● Realização de workshops, debates, conferências e outras ações de debate sobre 

Arquitectura Arte e Imagem, estimulando o diálogo de estudantes e investigadores com 

outros/as profissionais 

● Desenvolvimento de propostas curatoriais, práticas artísticas, instalações e projetos 

expositivos que integram diversos suportes de imagem e meios de comunicação 

● Desenvolvimento de trabalhos académicos, publicação de artigos científicos e 

participação em conferências internacionais 

 

5 PROJETOS DE FOTOGRAFIA IMPLEMENTADOS NOS 
CASOS DE ESTUDO PILOTO 

O segundo ano do projeto VSC permitiu desenvolver as componentes de Fotografia 

Contemporânea, através da produção de projetos fotográficos e publicação em  diversos 

formatos. Os projetos de Fotografia Contemporânea que servirão de suporte a esta investigação 

tem um potencial significativo de valorização do património cultural e arquitectónico, tais como 

espaços identitários, históricos e museológicos.  A realização de ações curatoriais experimentais 

tem contribuído para estimular instituições artísticas e culturais a ampliar seu alcance a uma 

maior audiência pública, bem como sensibilizar o público sobre a transformação do espaço 

urbano, visando assim transformar coletivamente os imaginários da cidade à escala 

metropolitana.  

A implementação destes projetos permitiu desenvolver casos de estudo piloto para a criação de 

uma rede de espaços públicos e coletivos capazes de catalisar dinâmicas emergentes de 

mudança na Área Metropolitana do Porto (AMP). Estes casos de estudo foram utilizados 

simultaneamente como laboratórios para experimentação empírica e palco de representação 

visual dos agentes e processos de mudança urbana que se pretenderam analisar. Estes projetos 

de fotografia tiveram por base a produção de material inédito por diversos autores, reunindo um 
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conjunto diversificado de artistas, arquitetos e curadores de relevância internacional,  bem como 

a utilização de material de investigação produzido anteriormente pelo AAI/CEAU.  

 

 

Fig. 5. Exposição, Estrutura Expositiva e Projetor Móvel 
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Fig. 6. Projeto de Fotografia Contemporânea de Mark Durden e João Leal sobre a obra de 

Álvaro Siza Viera, Pavilhão Carlos Ramos, FAUP. 

 

Fig. 7. Vista da entrada poente na Estação dos Aliados - Fotografias de Marta Ferreira 
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Os casos de estudo implementados no âmbito do projeto VSC permitiram desenvolver um 

exercício de reflexividade em torno de preocupações comuns ligadas à transformação do 

território, ao espaço público e ao meio ambiente. Os projetos de fotografia contemporânea 

produziram sínteses visuais de diversas arquitecturas e dinâmicas urbanas, com o intuito de 

dar visibilidade a aspetos específicos da sua natureza interconectada e singularidade histórica 

que são difíceis de perceber sem o uso propositivo da imagem e da fotografia. Os projetos 

foram concebidos como narrativas visuais que provocam interferências com o território 

metropolitano num exercício de representação auto-reflexiva de seu próprio processo de 

mudança urbana, reduzindo a distância entre os objetos de investigação (paisagens, lugares, 

espaços públicos e colectivos) e suas representações.  

 

 

5.1  Projetos de fotografia contemporânea: 
 

Ana Miriam, Estação de Metro da Trindade 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=8&lang=pt 

 

Cláudio Reis, Allen (Casa das Artes) 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=122&lang=pt 

 

Sara Lino, Bairro da Bouça: Interioridade e Espaço 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=93&lang=pt 

 

Helder Sousa, Casa de Cha Boa Nova 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=117&lang=pt 

 

Sofia Augusto, Momento. Percepção-Representação 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=118&lang=pt 

 

Mark Durden e João Leal, A ideia de Álvaro Siza 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=119&lang=pt 

 

Marta Ferreira, Piscinas das Mares 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=120&lang=pt 

 

Sérgio Rolando, Contínuo 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=121&lang=pt 

 

Jorge Marum, Três farolins da Foz do Douro 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=131&lang=pt 

 

Marta Ferreira, Farol Leça da Palmeira: Interior 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=132&lang=pt 

 

Marta Ferreira, Farol Leça da Palmeira: exterior 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=133&lang=pt 

 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=8&lang=pt
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=122&lang=pt
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=93&lang=pt
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=117&lang=pt
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=118&lang=pt
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=119&lang=pt
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=120&lang=pt
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=121&lang=pt
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=131&lang=pt
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=132&lang=pt
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=133&lang=pt
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Frederico Martinho, Praça Pedro Nunes 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=7&lang=pt 

 

Edu Silva, Alma 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=9&lang=pt 

 

Jiôn Kiim e Artur Leão, Fendas Intemporais 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=13&lang=pt 

 

 

6  DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA VSC 
A estratégia de comunicação do projeto VSC é apoiada pelo desenvolvimento de uma 

plataforma digital concebida para favorecer diferentes níveis de interação com o público, 

através de um conjunto de ferramentas online que permitem aos utentes introduzir registos 

fotográficos. Estes registos constituem um arquivo diacrónico de lugares específicos e 

paisagens selecionadas ao longo do tempo, permitindo também visualizar diversos processos 

de transformação urbana e diferentes dinâmicas de mudança no espaço público. Para este efeito, 

a plataforma digital do projeto está a ser desenvolvida de modo a permitir inserir dados visuais 

num sistema georreferenciado com várias camadas temporais em 4D (espaço e tempo), 

permitindo a acessibilidade, difusão, monitoramento e compartilhamento de informações 

visuais. Esta plataforma permitirá também as condições para um diálogo ativo entre 

investigadores, instituições e o público, contribuindo para a identificação de oportunidades de 

co-evolução entre cidadãos, instituições e o ambiente urbano. 

A plataforma do projeto VSC tem sido desenvolvida pelo Centro Algoritmi – U. Minho, sendo 

também acompanhada pelos investigadores do AAI/CEAU-FAUP – U. Porto. Estes últimos 

fizeram para este efeito, e para além do acompanhamento dos desenvolvimentos da plataforma, 

as seguintes atividades relacionadas com o desenvolvimento da plataforma VSC: 

• revisão de literatura de Operadores Visuais já existentes com possibilidade de aplicação 

no âmbito do projeto VSC 

• levantamento de exemplos de referência tendo em conta os diversos tipos de mídia e os 

diferentes tipos de ambientes possíveis de explorar nas suas vertentes pedagógicas, e as 

suas potencialidades de aprendizagem colaborativa na internet.  

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=7&lang=pt
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=9&lang=pt
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?page_id=170&cat=13&lang=pt
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• requisitos para a criação de um acervo digital do projeto VSC, tendo em conta os tipos 

de interação na aprendizagem online, bem como o design de interação mais adequado 

para a exploração das relações com os domínios da Arte, Arquitectura e Imagem.  

O Centro Algoritmi – U. Minho tem a seu cargo a responsabilidade de desenvolver a plataforma 

do VSC, tendo, para esse efeito, realizado as seguintes atividades: 

• atualização e melhoria das funcionalidades de administração da plataforma; 

• exploração e criação de novos operadores visuais: mapa interativo para exploração e 

navegação pelos projetos; criação e exploração de projetos diacrónicos, os quais 

contemplam uma componente espacial e temporal. 

• Desenvolvimento da primeira versão da aplicação de Realidade Aumentada, a qual 

permite visualizar os dados visuais associados ao projeto e comparar com o espaço onde 

o utilizador se encontra. 

Nesta fase de desenvolvimento do projeto VSC, foi criado um novo domínio e a plataforma 

VSC foi migrada para sua localização final: https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/ 

O trabalho desenvolvido permitiu expandir o design de interação com o espaço urbano através 

da Realidade Aumentada, considerando as características da aprendizagem colaborativa online, 

de modo a facilitar o desenvolvimento de diretrizes de design de interface em Realidade 

Aumentada. O objetivo principal da incorporação de ferramentas de Operadores Visuais e 

Realidade Aumentada na plataforma VSC tem como objetivo permitir novas formas de interagir 

com Arquitecturas e espaços de cidade.  

As características diferenciadas da plataforma VSC relativamente a interfaces gráficas 

convencionais, visam permitir uma forma mais direta e natural de visualização e interação entre 

dimensões reais e virtuais do espaço urbano. A incorporação de informação e indicadores a ser 

associados a cada projeto é um aspeto importante para a criação do acervo digital do projeto 

VSC. Este acervo constituirá um registo fotográfico digital pormenorizado, segundo parâmetros 

normalizados e previamente definidos, para cada tipo de obra a registar. Para a identificação 

das características deste acervo disponibilizado a partir da plataforma VSC, cabe fazer uma 

revisão crítica dos parâmetros, definições e acessibilidade pelos quais se rege um arquivo 

contemporâneo, visando incrementar a sua operacionalidade para diversos públicos. 
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A inserção de dados visuais na plataforma está numa fase final de desenvolvimento, mas já 

operativa e aberta ao público com diversas funcionalidades em uso. Esta versão da plataforma 

(https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/) constitui a base nuclear para se finalizar o 

desenvolvimento da mesma. Esta inserção de dados inclui a recolha de material fotográfico 

existente, material desenhado que acompanha a informação fotográfica, vídeo (planos fixos e 

entrevistas) e escrita – textos diversos e entrevistas - desenvolvida sobre a obra em causa. Numa 

segunda fase posterior de desenvolvimento, serão ainda introduzidos plug-ins e softwares que 

permitam interligar com aplicações mais sofisticadas de realidade aumentada, permitindo 

diferentes níveis de comunicação com diversos suportes fixos e móveis online. Tudo isto 

permite afirmar a plataforma VSC como uma base que pode ser expandida para além do âmbito 

restrito deste projeto, e cujos conteúdos possam servir para a descoberta de novos percursos e 

visões da cidade, oferecendo diferentes níveis de informação cultural sobre o espaço público e 

o território. 

 

7 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ON THE SURFACE: 
VISUAL SPACES OF CHANGE THROUGH 
PHOTOGRAPHY AND IMAGE 

 

A 6ª edição da conferência On The Surface – Visual Spaces Of Change: Throught Photography 

And Image foi realizada dia 14 de outubro de 2020, na Sala Plana e Auditório Fernando Távora 

da FAUP. Durante esta conferência internacional, teve lugar o lançamento do mais recente 

número da publicação Sophia Journal, uma exposição sobre o projecto Visual Spaces of Change 

e a cerimónia de entrega de prémios e certificados no âmbito do concurso Internacional de 

Ideias: Expositor e Projetor Móvel.  

 

A sessão inaugural ficou a cargo do Director da FAUP, João Pedro Xavier, seguindo-se uma 

intervenção de Pedro Leão Neto (AAI / CEAU-FAUP) que apresentou o protótipo da proposta 

vencedora do Concurso Internacional de Ideias: Expositor e Projetor Móvel – da autoria 

da studium – creative studio – presente nas instalações da FAUP, a qual foi construída com o 

apoio de Jofebar. De seguida Wilfried Wang (UTSoA), O’Neil Ford Centennial Professor de 

Arquitectura na Universidade do Texas em Austin e Editor convidado do número 6 da 
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publicação Sophia: Visual Spaces Of Change: photographic documentation of environmental 

transformations, discutiu a temática da chamada para artigos desta 6ª edição. 

 

Fátima Pombo (Departamento de Comunicação e Arte – U. Aveiro) editora convidada do 5º 

número de Sophia – Visual Spaces of Change: Designing Interiority – shelter, shape, place, 

atmosphere – fez uma introdução a essa mesma publicação, seguindo-se a apresentação dos 

artigos selecionados para este 5º número por parte dos seus autores.  

 

O artigo Preserving Heritage Through New Narratives: designing a guesthouse within a 

multidisciplinary team da autoria de Pedro Bandeira Maia e Raul Pinto foi apresentado 

por Raul Pinto em formato online, The Role of Architecture for an Exhibition Engaging and 

Meaningful Aesthetic Experience da autoria de Bárbara dos Santos Coutinho e Ana Tostões foi 

apresentado em formato online por Bárbara dos Santos Coutinho, e The modern Shelter: 

Laugier or Ledoux, metaphormosis or ex-novo, architecture for modern subjects and powers da 

autoria de José António Bandeirinha e Rui Aristides contou com uma apresentação presencial 

na conferência, levada a cabo por Rui Aristides.  

 

A sessão de encerramento da conferencia Visual Spaces of Change through Photography and 

Image, contou com a participação de Inaki Bergera (Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

Universidad de Zaragoza), Pedro Gadanho, Paolo Rosselli e Marco Iuliano, Fátima 

Pombo (Departamento de Comunicação e Arte – U. A) e Pedro Leão Neto (AAI-CEAU-

FAUP).  

 

Devido às circunstâncias derivadas da atual situação de pós-pandemia, a conferência realizou-

se simultaneamente em regime presencial e online.  
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FIG 8 -  Conferência Internacional On The Surface: Visual Spaces Of Change Through 
Photography And Image 

 

 

8 ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO  
As ações ligadas à divulgação de publicações até ao momento desenvolvidas, têm sido 

elementos estratégicos para a promoção do debate sobre Arquitectura Arte e Imagem, bem 

como para sensibilização de investigadores, estudantes e o público em geral sobre a utilização 

da fotografia como instrumento de investigação nos campos da Arquitectura, Cidade e 

Território.  Estas ações partem de uma compreensão estratégica da imagem e do uso da 

fotografia enquanto meio de representação de ideias, explorando a arte digital e diversas 

estratégias de comunicação que permitem novas formas de interagir com diversos espaços e 

públicos que se relacionam com as suas publicações de diferentes formas. Abaixo são listadas 

as principais componentes de divulgação inseridas no âmbito do projeto VSC: 

• Mobilização da comunicação social para a divulgação do projeto VSC, tendo como base 

todo o trabalho desenvolvido até ao momento no âmbito da investigação e da produção 

de conteúdos diversos através da rádio, jornais e televisão 
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• Organização de debates com autores provenientes de diferentes áreas de estudo, mas 

que têm interesse na fotografia documental e artística em Arquitectura, explorando e 

pensando a imagem fotográfica como uma ferramenta crítica de investigação 

• Realização de sessões de lançamento das publicações, contando com a presença de 

investigadores diretamente envolvidos no projeto VSC, divulgados a nível nacional e 

internacional 

• Divulgação institucional das iniciativas do projeto através da Reitoria da U.Porto, 

FAUP, FBAUP e outras unidades orgânicas da U. Porto e da U. Minho, bem como 

através do canal de televisão TVU, site Sigarra FAUP, Newsletter da U. Porto, etc.), 

com apoio destas plataformas de divulgação e distribuição de material gráfico 

impresso. 

• Utilização das plataformas online da scopio Network, AAI2Lab e Sophia, para o 

anúncio de eventos promovidos no âmbito do projeto VSC a partir de redes sociais e 

listas de contactos, newsletter, página facebook e twitter, bem como o envio de press 

releases para os media e instituições (universidades, centros culturais, museus, etc.)  

 

 

Fig. 9. Visitas guiadas ao projeto VSC  
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Todas estas atividades de divulgação refletem o objetivo de aproximar cada vez mais a 

investigação da docência e a integração dos alunos de unidades curriculares da FAUP e de 

outras instituições parceiras ligadas ao projeto VSC. 

 

9 APRESENTAÇÕES PÚBLICAS 
As apresentações do VSC têm sido elementos estratégicos para a sensibilização de 

investigadores, estudantes e o público em geral sobre a utilização da fotografia como 

instrumento de investigação nos campos da Arquitectura, Cidade e Território.  Estas 

apresentações tem permitido uma compreensão dos objetivos enquanto meio de representação 

de ideias, explorando novas formas de interagir com diversos espaços e públicos que se 

relacionam com o VSC. As apresentações do projeto, realizadas durante o ano de 2020 reuniram 

um amplo espectro de instituições, organizações, grupos, investigadores e autores com 

interesses diversificados em arquitectura, fotografia, produção cultural e artística, confirmando 

a relevância destas iniciativas no movimento de abertura da academia à sociedade, fomentando 

maior interação social entre académicos, artistas, curadores e representantes de diversas 

instituições públicas para além de seus espaços de atuação tradicionais, ampliando sua 

capacidade de participação no domínio público.  

As diversas sessões de apresentação e os debates realizados procuram promover uma 

compreensão abrangente sobre o mundo da Arquitectura, como uma prática e disciplina que 

opera, por um lado, no espaço físico, influenciando a nossa experiência percetiva e explorando 

novos códigos e formas espaciais e, por outro lado, que opera dentro de sistemas mais 

abrangentes. Estes eventos contribuíram para discutir diversas formas de explorar a fotografia 

contemporânea enquanto instrumento significativo de investigação, registo e prospecção de 

processos contemporâneos de mudança urbana, através da produção de narrativas visuais sobre 

como arquitecturas, lugares e espaços são utilizados e vividos, tornando visíveis aspectos que 

são difíceis de perceber sem o uso intencional da imagem e da fotografia.  

O amplo espectro de instituições, organizações, grupos, investigadores e autores com interesses 

diversificados em arquitectura, fotografia, produção cultural e artística, que participaram destas 

sessões de apresentação contribuíram para o movimento de abertura da academia à sociedade, 

fomentando maior interação social entre académicos, artistas, curadores e representantes de 

diversas instituições, ampliando sua capacidade de participação no domínio público. 
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Fig. 10. Apresentação pública e visita guiada com curador a exposição Visual Spaces Of 

Change   2020 

A interação entre as diversas sensibilidades e contributos dos participantes nestes debates tem 

sido direcionada para uma compreensão dos processos de interação e contaminação entre 

Arquitectura, Arte e Imagem, identificando os pontos de articulação das dimensões éticas e 

estéticas destes universos. Através de uma cuidada seleção de textos e imagens apresentadas 

neste eventos, pretende-se maximizar o impacto dos outputs dos debates até agora realizados, 

revelando o seu significado conjunto traduzido em publicações que procuram contribuir para 

numa dinâmica relacional entre os diversos participantes, bem como para a abertura de novos 

horizontes de atuação artística, cultural e arquitetónica. 

Para além das apresentações públicas do projeto, foram realizadas aulas abertas com a 

participação de investigadores ligados ao projeto VSC, professores e alunos de diversas 

instituições de ensino parceiras. Estas aulas abertas foram conduzidas por um conjunto 

diversificado de professores convidados que ofereceram no seu conjunto uma contribuição 

muito rica para o projeto de investigação, explorando temáticas complementares em torno da 
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fotografia, da arte e do cinema enquanto meios de reflexão sobre a arquitetura da cidade e do 

território. 

 

Abaixo listam-se as principais ações, apresentações públicas e aulas abertas relacionadas com 

o projeto VSC: 

 

FIG 11: OPEN CALL: SOPHIA JOURNAL ISSUE 6,  ”Visual Spaces of Change: 

Photographic Documentation of Environmental Transformations 

 

– OPEN CALL: SOPHIA JOURNAL ISSUE 6,  ”Visual Spaces of Change: Photographic 

Documentation of Environmental Transformations"  ISSN: 2183-8976 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?blog_post=open-call-sophia-journal-issue-

6-visual-spaces-of-change-photographic-documentation-of-environmental-transformations-

2&lang=en 

 

 

 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?blog_post=open-call-sophia-journal-issue-6-visual-spaces-of-change-photographic-documentation-of-environmental-transformations-2&lang=en
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?blog_post=open-call-sophia-journal-issue-6-visual-spaces-of-change-photographic-documentation-of-environmental-transformations-2&lang=en
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?blog_post=open-call-sophia-journal-issue-6-visual-spaces-of-change-photographic-documentation-of-environmental-transformations-2&lang=en
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FIG 12  AULA ABERTA "Curadoria de Arquitectura e Estruturas Expositivas", com António 

Choupina,  

 

– AULA ABERTA "Curadoria de Arquitectura e Estruturas Expositivas", com António 

Choupina, 9 de Dezembro 2020. FAUP. 

https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5b8e9316e17ba3e400af6bf6/1607102034072-

72UVFLVTR8UECD1FRUTO/ke17ZwdGBToddI8pDm48kNcfm9VNO2JKg3co73E1h3d7g

Qa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOoh

DIaIeljMHgDF5CVlOqpeNLcJ80NK65_fV7S1UVpJaoi0swC8lEirxbQEHEAG_MxOCgv-

9dGDNHJbtmRNKkmXVT_xGV3fBWPDXIkqAg/20201209_AntonioChoupina_a2.jpg?for

mat=750w#.YBvtgHQDHCo.link  

 

– AULA ABERTA "Plataforma Colaborativa VSC: Caso de estudo integrado nas Unidades 

Curriculares de FACT e CAAD na FAUP ", Miguel Fonseca, Eduardo Silva e Miguel Santos, 

6 de Março 2020. FAUP. 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?blog_post=plataforma-colaborativa-vsc-

caso-de-estudo-integrando-unidades-curriculares-de-fact-e-caad-na-faup-com-miguel-

fonseca-eduardo-silva-e-miguel-santos-2&lang=en 

 

https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5b8e9316e17ba3e400af6bf6/1607102034072-72UVFLVTR8UECD1FRUTO/ke17ZwdGBToddI8pDm48kNcfm9VNO2JKg3co73E1h3d7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF5CVlOqpeNLcJ80NK65_fV7S1UVpJaoi0swC8lEirxbQEHEAG_MxOCgv-9dGDNHJbtmRNKkmXVT_xGV3fBWPDXIkqAg/20201209_AntonioChoupina_a2.jpg?format=750w#.YBvtgHQDHCo.link
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5b8e9316e17ba3e400af6bf6/1607102034072-72UVFLVTR8UECD1FRUTO/ke17ZwdGBToddI8pDm48kNcfm9VNO2JKg3co73E1h3d7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF5CVlOqpeNLcJ80NK65_fV7S1UVpJaoi0swC8lEirxbQEHEAG_MxOCgv-9dGDNHJbtmRNKkmXVT_xGV3fBWPDXIkqAg/20201209_AntonioChoupina_a2.jpg?format=750w#.YBvtgHQDHCo.link
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5b8e9316e17ba3e400af6bf6/1607102034072-72UVFLVTR8UECD1FRUTO/ke17ZwdGBToddI8pDm48kNcfm9VNO2JKg3co73E1h3d7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF5CVlOqpeNLcJ80NK65_fV7S1UVpJaoi0swC8lEirxbQEHEAG_MxOCgv-9dGDNHJbtmRNKkmXVT_xGV3fBWPDXIkqAg/20201209_AntonioChoupina_a2.jpg?format=750w#.YBvtgHQDHCo.link
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5b8e9316e17ba3e400af6bf6/1607102034072-72UVFLVTR8UECD1FRUTO/ke17ZwdGBToddI8pDm48kNcfm9VNO2JKg3co73E1h3d7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF5CVlOqpeNLcJ80NK65_fV7S1UVpJaoi0swC8lEirxbQEHEAG_MxOCgv-9dGDNHJbtmRNKkmXVT_xGV3fBWPDXIkqAg/20201209_AntonioChoupina_a2.jpg?format=750w#.YBvtgHQDHCo.link
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5b8e9316e17ba3e400af6bf6/1607102034072-72UVFLVTR8UECD1FRUTO/ke17ZwdGBToddI8pDm48kNcfm9VNO2JKg3co73E1h3d7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF5CVlOqpeNLcJ80NK65_fV7S1UVpJaoi0swC8lEirxbQEHEAG_MxOCgv-9dGDNHJbtmRNKkmXVT_xGV3fBWPDXIkqAg/20201209_AntonioChoupina_a2.jpg?format=750w#.YBvtgHQDHCo.link
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5b8e9316e17ba3e400af6bf6/1607102034072-72UVFLVTR8UECD1FRUTO/ke17ZwdGBToddI8pDm48kNcfm9VNO2JKg3co73E1h3d7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF5CVlOqpeNLcJ80NK65_fV7S1UVpJaoi0swC8lEirxbQEHEAG_MxOCgv-9dGDNHJbtmRNKkmXVT_xGV3fBWPDXIkqAg/20201209_AntonioChoupina_a2.jpg?format=750w#.YBvtgHQDHCo.link
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?blog_post=plataforma-colaborativa-vsc-caso-de-estudo-integrando-unidades-curriculares-de-fact-e-caad-na-faup-com-miguel-fonseca-eduardo-silva-e-miguel-santos-2&lang=en
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?blog_post=plataforma-colaborativa-vsc-caso-de-estudo-integrando-unidades-curriculares-de-fact-e-caad-na-faup-com-miguel-fonseca-eduardo-silva-e-miguel-santos-2&lang=en
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?blog_post=plataforma-colaborativa-vsc-caso-de-estudo-integrando-unidades-curriculares-de-fact-e-caad-na-faup-com-miguel-fonseca-eduardo-silva-e-miguel-santos-2&lang=en
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FIG 13: AULA ABERTA " Hard Engineering: Proposals for Future Ruins: Lisbon " com 

Miguel Santos 

 

– AULA ABERTA " Hard Engineering: Proposals for Future Ruins: Lisbon " com Miguel 

Santos. 28 de Fevereiro 2020. FAUP. 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?blog_post=hard-engineering-proposals-for-

future-ruins-lisbon-com-miguel-santos-2&lang=en 

– APRESENTAÇÃO PÚBLICA E VISITA GUIADA COM CURADOR a exposição Visual 

Spaces Of Change  2020. FAUP, U. Porto. 

https://www.scopionetwork.com/blog/2020/10/26/exposicao-vsc-pt  

– INTERNATIONAL DRAWING AND PHOTOGRAPHY CONTEST (DPIC) | SPACE AND IDENTITY 
OF THE UNIVERSITIES 

https://www.scopionetwork.com/blog/2020/10/05/open-call-dpic2020 

 

- Visitas guiada / aula aberta - Exposição Anuária 2020 FAUP 
https://www.scopionetwork.com/blog/2020/10/30/visitas-guiada-/-aula-aberta-exposicao-

anuaria-2020-pt  

10 QUESTIONÁRIOS  
 

Após a exibição dos projetos fotográficos, foram feitos questionários sobre as percepções dos 

alunos em relação ao espaço público a plataforma online. A informação recolhida é usada para 

monitorar o impacto da investigação. Estes questionários estimularam a interação com os 

estudantes das Unidades Curriculares FACT e CAAD (I e II) em torno das ações implementadas 

pelo projeto VSC na plataforma online e no espaço público. Estas discussões partiram de visitas 

guiadas e resposta a questionários conduzidas pelos investigadores, a fim de apreender as 

experiências e opiniões de cada um dos entrevistados sobre os espaços e arquiteturas 

representadas, nos vários projectos expositivos, publicações e plataforma online.. Os 

https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?blog_post=hard-engineering-proposals-for-future-ruins-lisbon-com-miguel-santos-2&lang=en
https://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/?blog_post=hard-engineering-proposals-for-future-ruins-lisbon-com-miguel-santos-2&lang=en
https://www.scopionetwork.com/blog/2020/10/26/exposicao-vsc-pt
https://www.scopionetwork.com/blog/2020/10/05/open-call-dpic2020
https://www.scopionetwork.com/blog/2020/10/30/visitas-guiada-/-aula-aberta-exposicao-anuaria-2020-pt
https://www.scopionetwork.com/blog/2020/10/30/visitas-guiada-/-aula-aberta-exposicao-anuaria-2020-pt
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questionários permitem avaliar diversos aspetos associados aos diferentes suportes utilizados 

(online, livro, exposição), por exemplo: diferentes maneiras como os projetos fotográficos são 

apreendidos por diferentes públicos e faixas etárias; aspetos relacionados com a demografia e 

comportamento dos visitantes; e como a perceção das pessoas é influenciada pelos projetos 

fotográficos. 

 

 

 

FIG 14: Questionários VSC 
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INTERAÇÃO ENTRE O PROJETO VSC E A REDE SCOPIO NETWORK 

Visando expandir o alcance público e relevância do projeto VSC dentro e fora da academia, as 

atividades desenvolvidas no âmbito deste projeto tem procurado, a partir de uma abordagem 

integrativa, alargar e aprofundar a rede colaborativa de investigadores e instituições ligadas ao 

projeto VSC através da plataforma scopio Editions, que dão suporte aos diversos projetos, entre 

eles o projeto VSC (http://aai2lab.ccre-online.com/content/projects).  

A interligação entre as acções desenvolvidas no âmbito do projeto VSC e esta plataforma 

multidisciplinar tem resultado numa crescente interação com um público mais alargado, 

relacionado com os campos disciplinares da Arquitectura, Arte e Imagem, com particular 

incidência no universo de interesse em Fotografia de Arquitectura, Cidade e Território, através 

dos quais a investigação visual está intrinsecamente relacionada  com a compreensão de 

processos de transformação, apropriação e organização do espaço.  

Esta interação tem permitido expandir diversas ferramentas de representação, ampliando uma 

prática de investigação em torno da fotografia e da imagem como instrumentos do pensamento 

e imaginação, capazes de permitir uma outra leitura do espaço de cidade e de sua arquitectura 

de modo a dar visibilidade a novos espaços de ação cultural e intervenção artística.  

A divulgação do projeto VSC através da plataforma scopio tem permitido difundir os projetos 

de fotografia contemporânea desenvolvidos no âmbito deste projeto, enquadrados  num 

conjunto de ações curatoriais e editoriais que reflectem e investigam através da fotografia - de 

forma critica, exploratória e inovadora - as temáticas da arquitectura, cidade e território, tendo 

um entendimento abrangente da arquitectura enquanto disciplina capaz de integrar dimensões 

sociais, económicas, políticas e técnicas refletidas nas suas práticas e corpo teórico. 

Neste sentido o projeto VSC tem contribuído para dar continuidade e reforçar o 

desenvolvimento da linha de investigação Arquitectura, Arte e Imagem do AAI/CEAU-FAUP 

e do projeto editorial scopio Editions, bem como através do Laboratório de Arquitectura, Arte, 

Imagem e Inovação (AAI2Lab) integrado nos Laboratórios de Media e Inovação (MIL) da 

Universidade do Porto (UP). A contribuição estratégica do projeto VSC na rede scopio network 

permite a colaboração continuada entre diversas instituições artísticas e culturais, facilitando 

sinergias com outros centros nacionais e internacionais com interesse nas áreas de Arquitectura, 

Arte e Imagem.  
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COMPONENTE PEDAGÓGICA DO PROJETO VSC 

A componente pedagógica do projeto VSC, tem como objetivo aproveitar o potencial dos 

estudantes de arquitectura em intervir na sua realidade social, através de exercícios de análise 

e representacção do espaço urbano. Esta componente explora o uso da imagem e da fotografia 

para observar, analisar e teorizar diferentes dimensões do espaço urbano com base na 

investigação desenvolvida no âmbito do VSC.  

As atividades realizadas desde o início da implementação do projeto VSC foram dedicadas à 

definição detalhada do conteúdo do módulo de aprendizagem, à configuração dos componentes 

teóricas no âmbito da revisão da literatura nos campos disciplinares da fotografia e ao 

desenvolvimento das ferramentas de e-learning na plataforma online que será usada ao longo e 

além da implementação do projeto.  

Concebido para poder ser utilizado num futuro próximo como um módulo de mestrado para os 

curso relacionados com Arquitectura e Artes, as atividades relacionadas com esta componente 

pedagógica pretendem capacitar alunos a gerir todo o processo de conceção, desenvolvimento 

e implementação de projetos fotográficos em ambientes de aprendizagem mista, envolvendo 

ambientes de aprendizagem virtuais e sessões de aula conjunta envolvendo investigadores, 

professores e alunos. O diálogo ativo entre estudantes e pesquisadores das diversas instituições 

educacionais e culturais envolvidas no projeto VSC servirá para alimentar um fórum online 

alojado na plataforma do projeto VSC, onde as diferentes componentes de aprendizagem 

propostas nesta componente pedagógica do projeto estão integradas. 

Um foco significativo de investigação do projeto VSC em relação com a prática pedagógica da 

arquitectura é colocado no espaço da memória através da fotografia, usando este meio como 

um instrumento de expressão e pesquisa sobre espaços e paisagens específicas, tornando 

possível capturar através da fotografia, em conjunto de informações, desde memórias verbais a 

diversos aspetos de arquitecturas de lugares.  

Estando ainda numa fase de desenvolvimento, a consolidação do programa desta componente 

pedagógica do projeto permitirá no terceiro ano de implementação desenvolver experiências-

piloto de um módulo de mestrado na FAUP, com a participação ativa dos parceiros nacionais e 

internacionais do consórcio formado pelo projeto VSC. Cada parceiro internacional do projeto 

poderá também envolver os seus alunos no desenvolvimento do módulo dentro dos cursos de 
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Mestrado oferecidos em cada Universidade e os centros de investigação envolvidos no projeto 

VSC. 

 

11 CONTRIBUIÇÕES PARA A INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO 
DE ARQUITECTURA, ARTE E IMAGEM 

A integração das diferentes vertentes de trabalho científico e pedagógico no âmbito do projeto 

VSC tem contribuído para abrir novos caminhos de investigação, ao propor uma combinação 

original de métodos de investigação visual e representação do espaço urbano.  

As iniciativas de investigação promovidas neste âmbito partem do reconhecimento de um 

desafio comum que se coloca hoje às áreas da Arquitectura, da Arte e da Imagem, que se 

prendem com a natureza interdisciplinar destes campos – em particular no caso específico do 

universo de interesse em Fotografia de Arquitectura, Cidade e Território, onde diversas 

expressões artísticas estão presentes de forma significativa e contribuem para ampliar o 

conhecimento nestas áreas.  

Neste enquadramento, as atividades de investigação até agora desenvolvidas no âmbito do 

projeto VSC, tem resultado numa crescente interação entre investigadores, alunos de 

arquitectura, fotógrafos e artistas de diversas áreas, conduzindo a uma dinâmica de descoberta 

construída coletivamente, estabelecendo relações e conexões entre as pessoas e instituições 

envolvidas e o público em geral.  

Esta abordagem pluralista do próprio processo metodológico tem favorecido um processo 

dialógico de aprendizagem acionado pelos diversos projetos fotográficos e análises críticas dos 

objetos representados, explorando a riqueza multifacetada dos territórios em estudo e a forma 

como os espaços públicos são transformados, como estas transformações expressam a 

emergência de novas identidades culturais, e como estas interagem e alteram perceções sobre a 

imagem da cidade.  

A interação entre os elementos visuais produzidos nesta investigação e os espaços urbanos e 

arquitecturas analisadas no âmbito do projeto VSC, tem sido particularmente desenvolvida 

através de projetos de Fotografia Contemporânea direcionados para o universo da Arquitectura 

enquanto campo disciplinar abrangente e intrinsecamente relacionado com a compreensão de 

processos de transformação, apropriação e organização do espaço. Estes projetos com enfoque 
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específico na fotografia, integram também diversos suportes de imagem e meios de 

comunicação capazes de criar sinergias com diversas expressões artísticas como o cinema e a 

dança. 

 

Uma contribuição específica e com grande potencial de aplicação nas áreas disciplinares de 

Arquitectura, Arte e Imagem que ainda carece de maior investimento de investigação nas fases 

subsequentes de desenvolvimento do projeto, está no uso de Tecnologias de Informação para a 

organização de dados visuais em quatro dimensões, considerando espaço e tempo. Esta é uma 

componente de investigação proposta no projeto VSC, que consiste na organização de imagens 

através de algoritmos que permitem a inserção de dados visuais num sistema georreferenciado 

com vários layers temporais, permitindo assim fazer reconstituições diacrónicas de paisagens e 

lugares específicos, recorrendo a várias técnicas, desde a recolha de imagens de arquivo a 

manipulações de fotografias atuais, ou também a colagem de vários registos. Nesta vertente de 

investigação, perspetiva-se o desenvolvimento de um aplicativo de realidade aumentada 

concebido especificamente para um arquivo digital que poderá ser acedido através de 

dispositivos móveis a materiais imagéticos selecionados, permitindo aos usuários explorar a 

evolução de um determinado lugar ao longo do tempo. O desenvolvimento desta ferramenta 

permitiria aos usuários observar no seu dispositivo móvel imagens relacionadas com o local 

onde estão, sobrepostas e corretamente alinhadas com a visão do mundo real.  

Perspetiva-se que o desenvolvimento destas metodologias de organização de dados visuais será 

realizado através das plataformas web que estão a ser criadas para o efeito no âmbito dos 

projetos de investigação em curso pela contraparte do projeto da Universidade do Minho 

(Centro Algoritmi), beneficiando também das experiências anteriores do AAI nos projetos 

DARC e ARC+D. O desenvolvimento do potencial da aplicação de TIC em métodos de 

investigação visual permitirá não só explorar o seu carácter inovador, mas também ensaiar uma 

ferramenta inovadora na organização massiva de dados visuais, que poderá ser posteriormente 

desenvolvida a nível global na plataforma do Google Earth (GE), resultando num produto 

concreto da investigação com potencial de desenvolvimento local, regional e global.  

As atividades do projeto VSC desenvolvidas até ao momento permitem vislumbrar a realização 

deste enorme potencial, contribuindo para um maior entendimento da relevância da Fotografia 

de Arquitectura, Cidade e Território em diversas vertentes, designadamente na identificação de 

formas inovadoras de atuação das indústrias criativas na sociedade.  



 33 

Do ponto de vista institucional e organizativo, a maximização destes impactos tem sido 

procurado através de uma estratégia de envolvimento da academia com instituições culturais e 

artísticas (e.g. museus públicos, galerias cooperativas, associações locais) de modo a promover 

transformações na forma como estas interagem. As estruturas de cooperação que tem sido 

desenvolvidas a partir do projeto VSC tem favorecido um "processo empreendedor" de 

descoberta, considerando todos os atores envolvidos (incluindo, instituições artísticas e 

culturais, universidades, e outros empreendedores individuais) com potencial de descobrir 

novos domínios de ação e intervenção pedagógica. 

O desenvolvimento de plataformas de partilha de informações sobre as investigações em curso, 

baseada em padrões abertos onde os materiais podem ser organizados, tem possibilitado o 

relacionamento destes conteúdos de forma dinâmica e aberta, permitindo a promoção e de 

atividades artísticas emergentes com envolvimento de instituições culturais consolidadas na 

cidade, gerando interações entre estas através de percursos físicos e virtuais no espaço 

metropolitano, permitindo vários níveis de interação entre o público e a informação organizada 

ao longo do processo de investigação.  

 

O trabalho até agora realizado no âmbito deste projeto de investigação tem vindo assim a dar 

um contributo significativo na identificação de novos espaços de colaboração entre a academia 

e organizações culturais e artísticas, favorecendo a expansão da oferta de programas culturais à 

escala metropolitana, de modo a gerar benefícios em dois movimentos: por um lado, atraindo 

novos públicos para temáticas relacionadas com Fotografia de Arquitectura, Cidade e 

Território, através dos ganhos de visibilidade a espaços públicos e coletivos onde dinâmicas 

sociais emergentes estão a ocorrer; por outro lado, na contribuição para as designadas Indústrias 

Criativas, através do desenvolvimento de ferramentas de partilha de dados visuais sobre estas 

temáticas em plataformas organizadas em rede. Estes impactos verificáveis no trabalho até 

agora desenvolvido, constituem elementos importantes para alavancar modelos de 

investigação-ação mais sustentáveis e interventivos, suportado por uma visão de cidade  mais 

alargada ao território metropolitano.  

No âmbito destas contribuições gerais relacionadas com os impactos positivos deste projeto de 

investigação em relação aos diversos meios em que opera, um conjunto de contributos devem 

ainda ser enumerados. Estes impactos, relacionados com as atividades acima descritas, 
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fundamentam-se na exploração das potencialidades da fotografia e da imagem para uma 

abordagem multidimensional à arquitectura, cidade e território favorecendo conexões entre 

diferentes áreas de conhecimento. Os projetos de investigação até agora desenvolvidos tem 

permitido assim explorar uma abordagem transdisciplinar a estes campos de conhecimento, 

procurando reforçar e expandir capacidades de comunicação entre pessoas e instituições 

envolvidas em diversos processos criativos, culturais e artísticos, permitindo também uma 

interação significativa entre os projetos fotográficos desenvolvidos em cada caso estudado, os 

investigadores e instituições envolvidas no projeto e o público em geral.  

Neste sentido, os impactos das atividades do projeto VSC até agora avaliadas permitem 

sustentar a opinião expressa em estudos recentes de estados membros da Comunidade Europeia 

que emfatizam o potencial das Indústrias Criativas para promover a inovação em diversas áreas, 

em particular no turismo cultural no que respeita à ampliação da oferta de programas culturais 

e artísticos relacionados com o património arquitetónico e ambiental. No contexto nacional, os 

resultados até agora obtidos vão ao encontro da Estratégia Regional de Especialização 

Inteligente para o Norte de Portugal, na qual a distintividade do património arquitetónico, 

natural e cultural da AMP contém oportunidades de valorização económica que podem ser 

alavancadas através da valorização do seu capital simbólico.  

Os resultados que tem vindo a ser obtidos através das iniciativas desenvolvidas no âmbito do 

projeto VSC alinham-se com esta visão, onde a cooperação com diversos agentes culturais 

constitui uma estratégia para explorar o papel relevante que a fotografia e os métodos de 

investigação visual podem ter para expandir oportunidades sociais no espaço urbano, dar 

visibilidade a dinâmicas artísticas emergentes, e favorecer a inclusão de novos espaços de 

interesse público. 

Um exemplo de aproveitamento da dimensão simbólica do património arquitectónico da AMP 

que o projeto VSC tem capitalizado através da sua presença em espaços públicos da cidade, é 

a utilização da infraestrutura do Metro do Porto, contando com o apoio institucional da sua 

empresa gestora. O projeto VSC, ao documentar processos de transformação territorial em 

pontos específicos desta infraestrutura, tem potenciado o uso desta infraestrutura como suporte 

expositivo, visando desenvolver a ideia de constituição de um “Museu Aberto” em interação 

com a cidade à escala metropolitana. Através destas ações onde a investigação acontece no 

território, interferindo com este, este projeto pretende assim alavancar novos fluxos de pessoas, 
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recursos e ideias na AMP através da utilização da imagem e da fotografia, contribuindo para 

uma dinâmica crescente de valorização económica dos seus ativos culturais. 

As atividades desenvolvidas até ao momento no âmbito do projeto VSC, alicerçam-se assim no 

renovado interesse pela cidade do Porto que tem sido suscitado nos últimos anos, com múltiplos 

ganhos de visibilidade do capital simbólico do seu património arquitetónico, e desenvolvimento 

do seu enorme potencial para gerar valor à economia. A este respeito, o projeto VSC tem 

abordado o processo de transformação urbana na AMP de forma crítica e atenta aos conflitos 

potenciais gerados por estes processos. Apesar dos indisputáveis méritos deste novo ciclo de 

“renascimento cultural”, a concentração de investimento público e privado nas suas áreas mais 

centrais não tem ocorrido sem controvérsias, e a cidade confronta-se com os desafios impostos 

pela sua recentemente adquirida dimensão cosmopolita. Central a estes desafios, é a 

necessidade de buscar um modelo de desenvolvimento económico e social para a Área 

Metropolitana do Porto (AMP) que responda simultaneamente aos imperativos de 

sustentabilidade, coesão e eficiência. A defesa destes princípios fundamentais é defendida no 

âmbito do projeto VSC através da enfatização da necessidade de reconhecimento deste capital 

simbólico da cidade do Porto num território mais alargado, aproveitando a singularidade e 

diversidade dos recursos da AMP. O projeto VSC procura contribuir para dar resposta a estes 

desafios ao procurar facilitar uma maior articulação de recursos materiais e imateriais da AMP 

para gerar vantagens competitivas na oferta de serviços diferenciadores nesse espaço alargado.  

O projeto VSC resulta assim de um processo de investigação transdisciplinar que visa superar 

limitações e compartimentações disciplinares que ainda persistem em determinadas áreas das 

indústrias criativas, sobretudo as que se posicionam em elevado grau de dependência de setores 

económicos tradicionais, como no caso da arquitectura e na aplicação da fotografia em campos 

mais especializados de investigação.  Esta abordagem desenvolvida na prática tem permitido 

afirmar o potencial do projeto VSC como parte de uma dinâmica de investigação mais ampla, 

que pode ser expandida para além do âmbito restrito deste projeto, e cujos conteúdos podem 

servir para evidenciar o potencial do nosso património arquitetónico e ampliar a oferta cultural 

na AMP, explorando diversos meios de expressão artística para comunicar diferentes níveis de 

informação cultural sobre arquitectura, cidade e território. 
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13 Administração do Frontend da Plataforma VSC 
Nesta secção são apresentadas indicações sobre como aceder e alterar a informação que está 

guardada na plataforma do Wordpress, que serve como frontend da plataforma VSC. 

13.1 Entrar na plataforma 
De forma a aceder à parte administrativa da plataforma, é necessário entrar no link 

http://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/wp-admin e colocar a informação de acesso 

que foi facultada. 

13.2 Alterar conteúdo de uma página 
Para alterar a informação presente nas páginas de conteúdos fixos, é necessário aceder, na 

barra lateral, a “páginas”, e depois escolher a página em que se pretende alterar o conteúdo 

(Tabela 1). 

No entanto, existem algumas páginas que não podem ser alteradas pois o site pode deixar de 

funcionar caso seja feito: 

• Categoria / Category 

• Colaboração / Collaborate 

• Comentários / Comments  

• Curso / Course 

• Paisagem Diacrónica / Diachronicle 

Landscape  

• Estudante / Student  

• Forum PT / Forum EN 

• Galerias / Galleries  

• Home / home  

• Inicio_pt / inicio_en  

• Noticias / News  

• Operadores VSC & AR / VSC 

Operators & AR  

• Projeto / Project 

• Projeto Diacronicle / Project 

Diacronicle  

• Público / Public  

• Subcategoria / Subcategory  

• Subsubcategoria / Subsubcategory  

• Tópico / Topic 

http://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/vsc/wp-admin


 

 

 

13.3 Adicionar uma notícia à plataforma 
De forma a adicionar uma notícia, no menu lateral, acede-se a “Blog” e em seguida é 

preciso clicar em “Add Blog” (Figura 1). 

 

Legenda da imagem: 

1. Adicionar o título da notícia; 

2. Adicionar o conteúdo da notícia; 

3. Adicionar a imagem da notícia 

4. Publicar a notícia (o botão muda de cor após a inserção de conteúdo da notícia); 

5. Após a publicação da notícia, é necessário clicar em “+” e repetir os passos, de forma 

a colocar a versão da notícia em inglês. 

 

 

 

 

13.4 Editar uma notícia  
De forma a editar uma notícia que já esteja presente na plataforma, no menu lateral acede-

se a “Blog” e, em seguida, deve-se clicar na notícia que se pretende alterar.  

Após isso, aparecerá uma estrutura parecida com a Figura 1, já com o conteúdo da notícia, 

e pode-se proceder à alteração da mesma. 

 

13.5 Gestão dos comentários  
De forma a aceder aos comentários da plataforma, no menu lateral, acede-se a 

“comentários”, sendo de seguida apresentados todos os comentários existentes. Após isso, 

FIGURA 1. PÁGINA DE ADICIONAR UMA NOTÍCIA 
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é possível, por exemplo, esconder, eliminar ou repor um comentário que tenha sido 

eliminado. 

 

13.6 Editar imagens da homepage 
De forma a alterar as imagens da homepage, no menu lateral, acede-se a “MetaSlider”. 

Após isso, é necessário selecionar o slider “home” e são apresentadas todas as imagens 

presentes no slider da homepage (Figura 2). 

 

 

 

Legenda da imagem: 

1. Adicionar novas imagens; 

2. Editar a imagem; 

3. Apagar a imagem; 

4. General: Enter manually, para acrescentar o texto a aparecer e o link para onde 

enviar; SEO: deixar vazio; Crop: Center Center. 

Após as alterações estarem feitas deve-se clicar em “save”. 

 

As quebras de linha são inseridas usando-se a tag Html ‘<br>’, no local onde se quer 

aplicar a mudança de linha (Figura 3). 

FIGURA 2. LISTAGEM DE IMAGENS DO METASLIDER 

FIGURA 3. EXEMPLO DE COMO FAZER A QUEBRA DE LINHA 
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De forma a colocar o texto a preto (ou de outra cor) é necessário colocar a tag Html ‘<p>’ 

e, dentro dessa tag, aplicar o estilo que se pretende (Figura 4). 

  

FIGURA 4. EXEMPLO DE COMO COLOCAR O TEXTO A PRETO 
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13.7 Editar elementos em destaque  
De forma a editar os elementos que estão em destaque, no menu lateral, acede-se a 

“MetaSlider”. Após isso, seleciona-se “destaques_pt” ou “destaques_en”, conforme se 

pretende alterar os destaques na página em português ou inglês. Após clicar num dos tabs, 

é apresentada a listagem de todos os destaques disponíveis (Figura 2). 

 

 

13.8 Definir página inicial da plataforma 
De forma a definir qual deve ser a página inicial da plataforma, na página de administração 

do wordpress deve aceder a “opções”, em seguida em “leitura” e onde diz página inicial 

deve ser escolhida a opção “HOME” para a opção do slider em full screen ou “inicio_en” 

para a página de destaques. 
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14 Plataforma colaborativa 
Neste capítulo são apresentadas indicações sobre como aceder à plataforma colaborativa, 

assim como descrita a criação e alteração de conteúdos dentro da mesma. A plataforma é 

acedida através de http://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/API/ . 

 

14.1.1 Processo de Registo na plataforma 
De forma efetuar um registo na plataforma, é necessário aceder a 

http://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/API/register e preencher o formulário de 

registo (Figura 5). Após o envio do formulário é enviado um email, de confirmação do 

registo, para o email indicado no formulário. Após essa confirmação o utilizador passa a 

ser um Autor da plataforma. 

 

 

14.1.2 Acesso à plataforma 
O acesso à plataforma é efetuado através do link 

http://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/API/login,  de forma a fazer o login na mesma 

(Figura 6). Após realizado o login com sucesso, é apresentada a listagem de projetos do 

utilizador. Para o administrador aparecem todos os projetos registados na plataforma. 

FIGURA 6. FORMULÁRIO DE LOGIN 

FIGURA 5. FORMULÁRIO DE REGISTO 

http://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/API/
http://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/API/register
http://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/API/login
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14.1.3 Menu principal da plataforma 
Após entrar na plataforma será apresentada uma página inicial, onde é visível um menu, do 

lado esquerdo, onde é possível realizar as ações permitidas na plataforma, e, na parte 

central, uma listagem de todos os projetos, assim como, em baixo, todos os projetos a que 

se está associado (Figura 7). 

 

 

No que ao menu diz respeito existem várias opções disponíveis, cada uma explicada mais 

em pormenor nas secções seguintes: 

• Users – gerir utilizadores; 

• Profile – edição dos dados do utilizador; 

• Projects – gerir projetos; 

• Courses– gerir unidades curriculares; 

• Typologies – gerir as tipologias de projeto; 

• Themes – gerir os temas de projeto; 

• Subthemes – gerir os subtemas de projeto; 

• Search – pesquisar projetos de acordo com diversos critérios; 

• Statistics – aceder a estatísticas da plataforma 

• Authors – gerir autores dos projetos de fotografia; 

• Privacy Policy – gerir políticas de privacidade da plataforma; 

• Forum – acesso ao fórum publico do VSC. 

 

  

FIGURA 7. EXEMPLIFICAÇÃO DA PÁGINA INICIAL DA PLATAFORMA. À ESQUERDA O MENU DA 

PLATAFORMA E À DIREITA A LISTAGEM DE PROJETOS CRIADOS E ASSOCIADOS 
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14.2 Utilizadores 

14.2.1 Validar um utilizador 
Tipo de utilizador: Administrador 

De forma a validar um utilizador na plataforma, acede-se a “Users” no menu lateral. Em 

seguida, em frente ao utilizador em questão, clica-se em “verify” e confirma-se o mesmo 

(Figura 8). Após o registo dos utilizadores na plataforma, o administrador usa esta 

funcionalidade para os validar como utilizadores da plataforma e, assim, terem acesso às 

suas funcionalidades. 

 

 

14.2.2 Apagar um utilizador 
Tipo de utilizador: Administrador 

Se um utilizador nunca tiver criado, ou não estiver associado a, projetos é possível apagar 

o mesmo. De forma a apagar um utilizador, acede-se a “Users” no menu lateral. Em 

seguida, em frente ao utilizador em questão, clica-se em “Delete” de forma a apagar o 

mesmo (Figura 9). 

 
FIGURA 9. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO DELETE 

 

14.2.3 Bloquear um utilizador 
Tipo de utilizador: Administrador 

De forma a bloquear um utilizador, acede-se a “Users” no menu lateral. Em seguida, em 

frente ao utilizador em questão clica-se em “Block” e confirma-se esse bloqueio (Figura 

10). 

 
FIGURA 10. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO BLOCK 

 

14.2.4 Ativar um utilizador 
Tipo de utilizador: Administrador 

De forma a ativar um utilizador que esteja bloqueado, acede-se a “Users” no menu lateral. 

Em seguida, em frente ao utilizador em questão clica-se em “Active” e o utilizador passa a 

estar ativo novamente (Figura 11). 

 
FIGURA 11. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO ACTIVE 

 

 

 

 

FIGURA 8. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO VERIFY 
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14.2.5 Alterar o tipo de utilizador 
Tipo de utilizador: Administrador 

De forma a alterar as permissões de um utilizador, acede-se a “Users” no menu lateral. Em 

seguida, em frente ao utilizador em questão, clica-se em “Edit” (Figura 12), altera-se o seu 

tipo de utilizador e por fim clicar em “Update” (Figura 13).  

 
FIGURA 12. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO EDIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.6 Alterar o email de utilizador 
Tipo de utilizador: Administrador 

Devido a casos extremos, pode ser necessário a edição do email de um utilizador. De 

forma a alterar esse dado, acede-se a “Users” no menu lateral. Em seguida, em frente ao 

utilizador em questão, clica-se em “Edit” (Figura 14), altera-se o email e por fim clicar em 

“Update” (Figura 15).  

 
FIGURA 14. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO EDIT 

FIGURA 13. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DO TIPO DE UTILIZADOR 
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14.2.7 Ver dados do utilizador 
Tipo de utilizador: Administrador 

De forma a ver a informação do utilizador, acede-se a “Users” no menu lateral. Em 

seguida, clica-se em cima do nome do utilizador em questão (Figura 16) e é possível 

consultar toda a sua informação, assim como os projetos que estão ligados ao mesmo 

(Figura 17). Clicando em cima do projeto é possível visualizar o mesmo. 

 

 
FIGURA 16. LOCALIZAÇÃO PARA CARREGAR E VER O UTILIZADOR 

FIGURA 15. FORMULÁRIO ONDE É POSSÍVEL EDITAR O EMAIL DE UTILIZADOR 
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14.2.8 Alterar o perfil 
Tipo de utilizador: Todos 

De forma a alterar o seu perfil, os utilizadores podem aceder a “Profile” no menu lateral. 

Em seguida, alteram os seus dados e clicam em “Update” (Figura 18).  

FIGURA 17. EXEMPLO DA VISUALIZAÇÃO DE UM UTILIZADOR ONDE É POSSÍVEL CLICAR NUM PROJETO 

PARA ACEDER AO MESMO 

FIGURA 18. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DE PERFIL 
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Relatório de atividades do projeto - Visual Spaces of Change - Dezembro de 2020. 

 

 

56 

 

14.3 Tipologias 

14.3.1 Criar uma tipologia 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a criar uma tipologia, no menu lateral acede-se a “Typologies”, e depois clica-se 

em “Create” (Figura 19). Em seguida, é necessário preencher todos os campos (nome da 

tipologia em inglês e português; a descrição em inglês e português; a imagem da tipologia), 

e clicar em “Create” (Figura 20). 

 

 

 

 

14.3.2 Editar uma tipologia 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

FIGURA 19. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ADICIONAR UMA 

TIPOLOGIA 

FIGURA 20. FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DA TIPOLOGIA 
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De forma a editar uma tipologia, no menu lateral acede-se a “Typologies”, e depois clica-

se em “View” (Figura 21). Em seguida, é apresentada uma lista de todas as tipologias 

presentes na plataforma e, na tipologia que se pretende alterar, deve clicar-se em “Edit” 

(Figura 22) e editar os campos que se pretende editar. No fim, para as alterações ficarem 

gravadas, deve-se clicar em “Update” (Figura 23).  

 

 

 

 

14.3.3 Apagar uma tipologia 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a apagar uma tipologia, é necessário aceder, no menu lateral a “Typologies”, e 

depois clicar em “View” (Figura 24). Em seguida, é apresentada uma lista de todas as 

tipologias presentes na plataforma e, na tipologia que se pretende apagar, deve-se clicar em 

FIGURA 21. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO VIEW PARA ACEDER À 

LISTAGEM DE TIPOLOGIAS. 

FIGURA 22. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA EDITAR A TIPOLOGIA 

FIGURA 23. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DA TIPOLOGIA 

FIGURA 24. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO VIEW PARA ACEDER À 

LISTAGEM DE TIPOLOGIAS 
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“Delete” ( 

Figura 25). Após confirmar o que se pretende fazer, a tipologia será apagada. 

 
 
FIGURA 25. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA APAGAR A TIPOLOGIA 
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14.3.4 Definir capa de uma tipologia 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a editar a capa de uma tipologia, no menu lateral acede-se a “Typologies”, e 

depois clica-se em “View” (Figura 26). Em seguida, é apresentada uma lista de todas as 

tipologias presentes na plataforma e, na tipologia que se pretende alterar, deve clicar-se em 

“Edit” (Figura 27) . Em seguida, onde é apresentada a capa da tipologia, clica-se em 

“Define Cover Image” (Figura 28), escolhe-se a imagem de capa, escolhe-se o recorte da 

mesma, clica-se em “preview” e, se estiver de acordo com o que pretende, clicar em 

“Upload” de forma a definir a mesma (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO VIEW PARA ACEDER À 

LISTAGEM DE TIPOLOGIAS. 

FIGURA 27. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA EDITAR A TIPOLOGIA 

FIGURA 28. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA ACEDER AO LOCAL PARA DEFINIR A IMAGEM DE CAPA 
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FIGURA 29. EXEMPLIFICAÇÃO DA PÁGINA DE DEFINIÇÃO DA CAPA DE TIPOLOGIA ONDE SE ESCOLHE A 

IMAGEM, RECORTA A MESMA, SE FAZ PREVIEW DO RESULTADO FINAL E, POR FIM, UPLOAD DA MESMA 
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14.3.5 Ver uma tipologia 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a ver uma tipologia, é necessário aceder, no menu lateral a “Typologies”, e 

depois clicar em “View” (Figura 30). Em seguida, é apresentada uma lista de todas as 

tipologias presentes na plataforma e, na tipologia que se pretende ver, deve-se clicar em 

cima do nome da mesma (Figura 31). Após clicar, é possível ver a informação dessa 

tipologia assim como aceder aos projetos que estão associados a ela (Figura 32). Clicando 

em cima do projeto é possível visualizar o mesmo.  

 

 

 

 

14.4 Gestão de temas 
14.4.1 Criar um tema 

Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

FIGURA 30. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO VIEW PARA ACEDER À 

LISTAGEM DE TIPOLOGIAS 

FIGURA 32. EXEMPLIFICAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DE UMA TIPOLOGIA  

FIGURA 31. LOCALIZAÇÃO DO LOCAL PARA ENTRAR DENTRO DA TIPOLOGIA 
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De forma a criar um tema, é necessário aceder, no menu lateral, a “Themes”, e depois 

clicar em “Create” (Figura 33). Em seguida, é necessário preencher todos os campos 

(nome do tema em inglês e português; o acrónimo em português e inglês; a descrição em 

inglês e português; o link para o questionário; indicar se é um evento; a imagem da 

tipologia; autor da imagem), e clicar em “Create” (Figura 34). 

 

 

 

 

 

14.4.2 Editar um tema 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a editar um tema, é necessário aceder, no menu lateral, a “Themes”, e depois 

clicar em “View” (Figura 35). Em seguida, é apresentada uma lista de todos os temas 

presentes na plataforma e, no tema que se pretende alterar, deve-se clicar em “Edit” 

(Figura 36) e editar os campos que se pretender editar (Figura 37). No fim, para as 

alterações ficarem gravadas, deve-se clicar em “Update”.  

FIGURA 33. OPÇÃO DO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO CREATE PARA ADICIONAR UM 

TEMA 

FIGURA 34. FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DO TEMA 
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14.4.3 Apagar um tema 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a apagar um tema, é necessário aceder, no menu lateral, a “Themes”, e depois 

clicar em “View” (Figura 38). Em seguida, é apresentada uma lista de todos os temas 

presentes na plataforma e, no tema que se pretender apagar, deve-se clicar em “Delete” 

(Figura 39). Após confirmar o que se pretende fazer, o tema será apagado. 

 

FIGURA 35. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO VIEW PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE TEMAS 

FIGURA 36. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA EDITAR O TEMA 
FIGURA 37. EXEMPLIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DE UM TEMA 

FIGURA 38. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO VIEW PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE TEMAS 
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FIGURA 39. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA APAGAR O TEMA 
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14.4.4 Definir capa de um tema 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a editar a capa de um tema, no menu lateral acede-se a “theme”, e depois clica-se 

em “View” (Figura 40). Em seguida, é apresentada uma lista de todos os temas presentes 

na plataforma e, no tema que se pretende alterar, deve clicar-se em “Edit” (Figura 41) . Em 

seguida, onde é apresentada a capa do tema, clica-se em “Define Cover Image” (Figura 

42), escolhe-se a imagem de capa, escolhe-se o recorte da mesma, clica-se em “preview” e, 

se estiver de acordo com o que pretende, clicar em “Upload” de forma a definir a mesma 

(Figura 43). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 41. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA EDITAR O TEMA 

FIGURA 42. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA ACEDER AO LOCAL PARA DEFINIR A IMAGEM DE CAPA 

FIGURA 40. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO VIEW PARA ACEDER À 

LISTAGEM DE TEMAS. 
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FIGURA 43. EXEMPLIFICAÇÃO DA PÁGINA DE DEFINIÇÃO DA CAPA DO TEMA ONDE SE ESCOLHE A 

IMAGEM, RECORTA A MESMA, SE FAZ PREVIEW DO RESULTADO FINAL E, POR FIM, UPLOAD DA MESMA 
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14.4.5 Ordenar Temas 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a ordenar os temas, é necessário aceder, no menu lateral, a “Themes”, e depois 

clicar em “View” (Figura 44). Em seguida, é apresentada a listagem dos temas e deve-se 

clicar no botão “Order Themes” (Figura 45). Após aceder à página para ordenar, pode 

escolher a posição do seu tema arrastando o mesmo para a posição que quer que ele ocupe 

(Figura 46). Cada alteração que faça, irá ser automaticamente guardada. 

 

 

 

 

14.4.6 Ver um tema 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

FIGURA 44. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO VIEW PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE TEMAS 

FIGURA 45. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA ACEDER À ORDENAÇÃO DOS TEMAS 

FIGURA 46. EXEMPLIFICAÇÃO DE UMA LISTAGEM DE TEMAS PARA ORDENAÇÃO 
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De forma a ver um tema, é necessário aceder, no menu lateral a “Themes”, e depois clicar 

em “View” (Figura 47). Em seguida, é apresentada uma lista de todas os temas presentes 

na plataforma e, no tema que se pretende ver, deve-se clicar em cima do nome do mesmo 

(Figura 48). Após clicar, é possível ver a informação desse tema assim como aceder aos 

projetos que estão associados a ele (Figura 49). Clicando em cima do projeto é possível 

visualizar o mesmo. 

 

 

 

 

14.5 Gestão de subtemas 

14.5.1 Criar um subtema 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

FIGURA 47. LOCALIZAÇÃO NO MENU PARA ACEDER A LISTAGEM DE TEMAS 

FIGURA 48. LOCALIZAÇÃO PARA ACEDER A VISUALIZAÇÃO DO TEMA 

FIGURA 49. EXEMPLIFICAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DE UM TEMA 
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De forma a criar um subtema, é necessário aceder, no menu lateral, a “Subthemes”, e 

depois clicar em “Create” (Figura 50). Em seguida, é necessário preencher todos os 

campos (nome do subtema em inglês e português; a descrição em inglês e português; o link 

para o questionário; a imagem do subtema; o tema a que está associado), e clicar em 

“Create” (Figura 51). 

 

 

 

 

14.5.2 Editar um subtema 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a editar um subtema, é necessário aceder, no menu lateral, a “Subthemes”, e 

depois clicar em “View” (Figura 52). Em seguida, é apresentada uma lista de todos os 

subtemas presentes na plataforma e, no subtema que se pretender alterar, deve-se clicar em 

FIGURA 50. LOCALIZAÇÃO NO MENU PARA ACEDER A CRIAÇÃO DE SUBTEMA 

FIGURA 51. FORMULÁRIO PARA INSERIR O SUBTEMA 

FIGURA 52. LOCALIZAÇÃO NO MENU PARA ACEDER A LISTAGEM DE SUBTEMAS 
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“Edit” (Figura 53) e editar os campos a editar (Figura 54). No fim, para as alterações 

ficarem gravadas, deve-se clicar em “Update”. 

 

 

 

 

 

 

14.5.3 Apagar um subtema 

Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a apagar um subtema, é necessário aceder, no menu lateral, a “Subthemes”, e 

depois clicar em “View” (Figura 55). Em seguida, é apresentada uma lista de todos os 

subtemas presentes na plataforma e, no subtema que pretender apagar, deve-se clicar em 

“Delete” (Figura 56). Após confirmar o que se pretende fazer, o subtema será apagado.  

 

 

  

FIGURA 53. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA EDITAR UM SUBTEMA 

FIGURA 54. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DE UM SUBTEMA 

FIGURA 55. LOCALIZAÇÃO NO MENU PARA ACEDER A LISTAGEM DE SUBTEMAS 

FIGURA 56. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA ELIMINAR UM SUBTEMA 
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14.5.4 Definir capa de um subtema 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a editar a capa de um subtema, no menu lateral acede-se a “subtheme”, e depois 

clica-se em “View” (Figura 57). Em seguida, é apresentada uma lista de todos os subtemas 

presentes na plataforma e, no tema que se pretende alterar, deve clicar-se em “Edit” 

(Figura 58) . Em seguida, onde é apresentada a capa do subtema, clica-se em “Define 

Cover Image” (Figura 59), escolhe-se a imagem de capa, escolhe-se o recorte da mesma, 

clica-se em “preview” e, se estiver de acordo com o que pretende, clicar em “Upload” de 

forma a definir a mesma (Figura 60). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 58. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA EDITAR O SUBTEMA 

FIGURA 59. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA ACEDER AO LOCAL PARA DEFINIR A IMAGEM DE CAPA 

FIGURA 57. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO VIEW PARA ACEDER À 

LISTAGEM DE SUBTEMAS. 
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FIGURA 60. EXEMPLIFICAÇÃO DA PÁGINA DE DEFINIÇÃO DA CAPA DO SUBTEMA ONDE SE ESCOLHE A 

IMAGEM, RECORTA A MESMA, SE FAZ PREVIEW DO RESULTADO FINAL E, POR FIM, UPLOAD DA MESMA 
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14.5.5 Ordenar Subtemas 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a ordenar os subtemas, é necessário aceder, no menu lateral, a “Subthemes”, e 

depois clicar em “View” (Figura 61). Em seguida, é apresentada uma lista de todos os 

subtemas presentes na plataforma e, após fazer a filtragem pelo tema, se houver subtemas, 

aparece um botão para aceder à página para ordenar os subtemas (Figura 62). Após aceder 

a página para ordenar, pode escolher a posição do seu subtema arrastando o mesmo para a 

posição que quer que ele ocupe (Figura 63). Cada alteração que faça, irá ser 

automaticamente guardada. 

 

 

  

FIGURA 61. LOCALIZAÇÃO NO MENU PARA ACEDER A LISTAGEM DE SUBTEMAS 

FIGURA 62. LOCALIZAÇÃO DOS LOCAIS ONDE É POSSÍVEL FAZER FILTRAGEM DOS TEMAS (1) E, NO 

CASO DE HAVER SUBTEMAS, O BOTÃO PARA ORDENAR OS MESMOS (2). 

FIGURA 63. EXEMPLIFICAÇÃO DE UMA LISTAGEM DE SUBTEMAS PARA ORDENAÇÃO 
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14.5.6 Ver um subtema 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a ver um subtema, é necessário aceder, no menu lateral a “Subthemes”, e depois 

clicar em “View” (Figura 64). Em seguida, é apresentada uma lista de todas os subtemas 

presentes na plataforma e, no subtema que se pretende ver, deve-se clicar em cima do 

nome do mesmo (Figura 65). Após clicar, é possível ver a informação desse subtema assim 

como aceder aos projetos que estão associados a ele (Figura 66). Clicando em cima do 

projeto é possível visualizar o mesmo. 

 

 

 

FIGURA 64. LOCALIZAÇÃO DA OPÇÃO NO MENU PARA ACEDER A LISTAGEM DE SUBTEMAS 

FIGURA 65. LOCALIZAÇÃO PARA ACEDER A VISUALIZAÇÃO DE UM SUBTEMA 

FIGURA 66. EXEMPLIFICAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DE UM SUBTEMA 
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14.6 Gestão de subsubtemas 

14.6.1 Criar um subsubtema 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a criar um subsubtema, é necessário aceder, no menu lateral, a “Subsubthemes”, 

e depois clicar em “Create” (Figura 67). Em seguida, é necessário preencher todos os 

campos (nome do subsubtema em inglês e português; a descrição em inglês e português; o 

link para o questionário; a imagem do subsubtema; o tema e subtema a que está associado), 

e clicar em “Create” (Figura 68). 

 

 

 

 

 

FIGURA 67. LOCALIZAÇÃO NO MENU PARA ACEDER A CRIAÇÃO DE SUBSUBTEMA 

FIGURA 68. FORMULÁRIO PARA INSERIR O SUBSUBTEMA 
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14.6.2 Editar um subsubtema 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a editar um subsubtema, é necessário aceder, no menu lateral, a “Subsubthemes”, 

e depois clicar em “View” (Figura 69). Em seguida, é apresentada uma lista de todos os 

subsubtemas presentes na plataforma e, no subsubtema que se pretender alterar, deve-se 

clicar em “Edit” (Figura 70) e editar os campos a editar (Figura 71). No fim, para as 

alterações ficarem gravadas, deve-se clicar em “Update”. 

 

 

 

 

14.6.3 Apagar um subsubtema 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

FIGURA 69. LOCALIZAÇÃO NO MENU PARA ACEDER A LISTAGEM DE SUBSUBTEMAS 

FIGURA 70. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA EDITAR UM SUBSUBTEMA 

FIGURA 71. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DE UM SUBSUBTEMA 
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De forma a apagar um subsubtema, é necessário aceder, no menu lateral, a 

“Subsubthemes”, e depois clicar em “View” (Figura 72). Em seguida, é apresentada uma 

lista de todos os subsubtemas presentes na plataforma e, no subsubtema que pretender 

apagar, deve-se clicar em “Delete” (Figura 73). Após confirmar o que se pretende fazer, o 

subsubtema será apagado.  

 

 

  

FIGURA 72. LOCALIZAÇÃO NO MENU PARA ACEDER A LISTAGEM DE SUBSUBTEMAS 

FIGURA 73. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA ELIMINAR UM SUBSUBTEMA 
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14.6.4 Definir capa de um subsubtema 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a editar a capa de um subsubtema, no menu lateral acede-se a “subsubtheme”, e 

depois clica-se em “View” (Figura 74). Em seguida, é apresentada uma lista de todos os 

subsubtemas presentes na plataforma e, no tema que se pretende alterar, deve clicar-se em 

“Edit” (Figura 75) . Em seguida, onde é apresentada a capa do subsubtema, clica-se em 

“Define Cover Image” (Figura 76), escolhe-se a imagem de capa, escolhe-se o recorte da 

mesma, clica-se em “preview” e, se estiver de acordo com o que pretende, clicar em 

“Upload” de forma a definir a mesma (Figura 77). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 75. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA EDITAR O SUBSUBTEMA 

FIGURA 76. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA ACEDER AO LOCAL PARA DEFINIR A IMAGEM DE CAPA 

FIGURA 74. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO VIEW PARA ACEDER À 

LISTAGEM DE SUBSUBTEMAS. 
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FIGURA 77. EXEMPLIFICAÇÃO DA PÁGINA DE DEFINIÇÃO DA CAPA DO SUBSUBTEMA ONDE SE ESCOLHE 

A IMAGEM, RECORTA A MESMA, SE FAZ PREVIEW DO RESULTADO FINAL E, POR FIM, UPLOAD DA MESMA 
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14.6.5 Ordenar Subsubtemas 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a ordenar os subsubtemas, é necessário aceder, no menu lateral, a “Subthemes”, 

e depois clicar em “View” (Figura 78). Em seguida, é apresentada uma lista de todos os 

subsubtemas presentes na plataforma e, após fazer a filtragem pelo tema, se houver 

subsubtemas, aparece um botão para aceder à página para ordenar os subtemas (Figura 79). 

Após aceder a página para ordenar, pode escolher a posição do seu subsubtema arrastando 

o mesmo para a posição que quer que ele ocupe (Figura 80). Cada alteração que faça, irá 

ser automaticamente guardada. 

 

 

  

FIGURA 78. LOCALIZAÇÃO NO MENU PARA ACEDER A LISTAGEM DE SUBSUBTEMAS 

FIGURA 79. LOCALIZAÇÃO DOS LOCAIS ONDE É POSSÍVEL FAZER FILTRAGEM DOS SUBTEMAS (1) E, NO 

CASO DE HAVER SUBSUBTEMAS, O BOTÃO PARA ORDENAR OS MESMOS (2). 

FIGURA 80. EXEMPLIFICAÇÃO DE UMA LISTAGEM DE SUBSUBTEMAS PARA ORDENAÇÃO 
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14.6.6 Ver um subsubtema 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a ver um subsubtema, é necessário aceder, no menu lateral a “Subsubthemes”, e 

depois clicar em “View” (Figura 81). Em seguida, é apresentada uma lista de todas os 

subsubtemas presentes na plataforma e, no subsubtema que se pretende ver, deve-se clicar 

em cima do nome do mesmo (Figura 82). Após clicar, é possível ver a informação desse 

subsubtema assim como aceder aos projetos que estão associados a ele (Figura 83). 

Clicando em cima do projeto é possível visualizar o mesmo. 

 

 

 

 
14.7 Gestão de Disciplinas 
14.7.1 Criação de uma disciplina  
Tipo de utilizador: Administrador, Manager, Teacher 

FIGURA 81. LOCALIZAÇÃO DA OPÇÃO NO MENU PARA ACEDER A LISTAGEM DE SUBTEMAS 

FIGURA 82. LOCALIZAÇÃO PARA ACEDER A VISUALIZAÇÃO DE UM SUBTEMA 

FIGURA 83. EXEMPLIFICAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DE UM SUBSUBTEMA 
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De forma a criar uma disciplina, é necessário aceder a “Courses”, no menu lateral, e depois 

clicar em “Create” (Figura 84). Em seguida, é necessário preencher todos os campos 

(nome da disciplina em português e inglês; a descrição da disciplina em português e inglês; 

imagem da disciplina; imagem da disciplina; password para poder aceder à disciplina), e 

clicar em “Create” (Figura 85). 

 

 

 

 

14.7.2 Editar a informação de uma disciplina 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager (criador), Teacher (criador) 

De forma a editar uma disciplina, é necessário aceder, no menu lateral, a “Courses”, e 

depois clicar em “Created” (Figura 86). Em seguida, é apresentada uma lista de todos as 

disciplinas presentes na plataforma e, na disciplina que se pretender alterar, deve-se clicar 

em “Edit Course” (Figura 87), e editar os campos a editar (Figura 88). No fim, para as 

alterações ficarem gravadas, deve-se clicar em “Update”. 

FIGURA 84. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA CRIAR UMA 

DISCIPLINA 

FIGURA 85. FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE UMA DISCIPLINA 

FIGURA 86. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A LISTAGEM 

DE DISCIPLINAS CRIADAS. 
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14.7.3 Apagar uma disciplina 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager (criador), Teacher (criador) 

De forma a apagar uma disciplina, é necessário aceder, no menu lateral, a “Courses”, e 

depois clicar em “Created” (Figura 89). Em seguida, é apresentada uma lista de todas as 

disciplinas presentes na plataforma e, na disciplina que se pretender apagar, deve-se clicar 

em “Delete” (Figura 90). Após confirmar o que se pretende fazer, a disciplina será 

apagada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7.4 Ver uma disciplina 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager (criador), Teacher (criador) 

FIGURA 87. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO DE EDITAR DE FORMA A ACEDER AO FORMULÁRIO DE 

EDIÇÃO DE DISCIPLINA 

FIGURA 89. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A LISTAGEM 

DE DISCIPLINAS CRIADAS. 

 

FIGURA 90. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA APAGAR A DISCIPLINA 

FIGURA 88. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DE UMA DISCIPLINA 
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De forma a ver uma disciplina, é necessário aceder, no menu lateral, a “Courses”, e depois 

clicar em “Created” (Figura 91). Em seguida, é apresentada uma lista de todas as 

disciplinas presentes na plataforma e, na disciplina que se pretender ver, deve-se clicar em 

cima do nome da mesma (Figura 92). Após isso será apresentada toda a informação acerca 

da disciplina (Figura 93). 

 

   

FIGURA 91. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A LISTAGEM 

DE DISCIPLINAS CRIADAS. 

FIGURA 92. LOCALIZAÇÃO PARA ACEDER A VISUALIZAÇÃO DE UMA DISCIPLINA 

FIGURA 93. EXEMPLIFICAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DE UMA CADEIRA 
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14.7.5 Registar/Inscrever numa disciplina 
A forma como um utilizador faz o registo/inscrição numa disciplina depende do seu tipo. 

Assim, nesta secção, a indicação das instruções para registo/inscrição nas disciplinas foi 

separada de acordo com o tipo de utilizador.  

Tipo de utilizador: Administrador, Manager, Teacher 

Para o utilizador se registar/inscrever numa disciplina, é necessário aceder, no menu 

lateral, a “Courses”, e depois clicar em “Registration” (Figura 94). Depois, é necessário 

selecionar a disciplina, introduzir a password fornecida para a disciplina e clicar em 

“Enroll me” (Figura 95).  

 

 

Tipo de utilizador: Student 

Para o utilizador se registar/inscrever numa disciplina, é necessário no menu lateral clicar 

em “Course”, em seguida em “Registration” (Figura 96), selecionar a disciplina, introduzir 

a password da disciplina, e depois clicar em “Enroll me” (Figura 97).  

FIGURA 94. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA SE PODER REGISTAR 

NUMA DISCIPLINA. 

FIGURA 96. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA SE PODER REGISTAR 

NUMA DISCIPLINA 

FIGURA 95. FORMULÁRIO DE REGISTO NA DISCIPLINA 
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Tipo de utilizador: Author 

Para o utilizador se registar/inscrever numa disciplina, é necessário aceder, no menu 

lateral, a “Course Registration” (Figura 96), selecionar a disciplina, introduzir a password 

da disciplina, e depois clicar em “Enroll me” (Figura 98).  

  

FIGURA 97. FORMULÁRIO DE REGISTO NA DISCIPLINA 

FIGURA 98. FORMULÁRIO DE REGISTO NA DISCIPLINA 
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14.7.6 Adicionar um tópico a uma disciplina 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager (criador), Teacher (criador) 

De forma a adicionar um tópico a uma disciplina, é necessário aceder, no menu lateral, a 

“Courses”, e depois clicar em “Created” (Figura 99). Na listagem de disciplinas criadas, 

clicar em “Edit Topics” (Figura 100) na disciplina em que se pretende adicionar um tópico 

e, em seguida, clicar em “Add New Topic” (Figura 101). Terá de se preencher o formulário 

sobre o tópico, e depois clicar em “Create” (Figura 102). Apenas os criadores da disciplina 

podem adicionar tópicos à mesma.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 99. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A LISTAGEM 

DE DISCIPLINAS CRIADAS 

FIGURA 100. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA ACEDER A LISTAGEM DE TÓPICOS 

FIGURA 101. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA CRIAR UM NOVO TÓPICO  
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14.7.7 Editar um tópico de uma disciplina 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager (criador), Teacher (criador) 

De forma a editar um tópico de uma disciplina, é necessário aceder, no menu lateral, a 

“Courses”, e em seguida clicar em “Created” (Figura 103). Na listagem de disciplinas 

criadas, clicar em “Edit Topics” na disciplina em que se pretende editar o tópico (Figura 

104), de seguida, clicar no tópico que se pretende editar, e depois clicar em “Edit” (Figura 

105). Depois de alterar o formulário de edição, deve-se clicar em “Update” (Figura 106). 

Apenas os criadores da disciplina podem adicionar tópicos à mesma. 

 

FIGURA 102. FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE UM TÓPICO 

FIGURA 103. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE DISCIPLINAS CRIADAS 

FIGURA 104. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA ACEDER A LISTAGEM DE TÓPICOS 
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14.7.8 Apagar um tópico de uma disciplina 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager (criador), Teacher (criador) 

De forma a apagar um tópico de uma disciplina, é necessário aceder, no menu lateral, a 

“Courses”, e em seguida clicar em “Created” (Figura 107). Na listagem de disciplinas 

criadas, clicar em “Edit Topics” na disciplina em que se pretende apagar o tópico (Figura 

FIGURA 105. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA ACEDER A EDIÇÃO DO TÓPICO 

FIGURA 106. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DE UM TÓPICO 
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108), de seguida, clicar no tópico que se pretende apagar, e depois clicar em “Delete” 

(Figura 109). Apenas os criadores da disciplina podem adicionar tópicos à mesma.  

 

 

 

 

14.7.9 Consultar as disciplinas em que o utilizador está registado 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager, Teacher, Student 

De forma a aceder às disciplinas em que se está inscrito, é necessário, no menu lateral, 

aceder a “Courses” e, em seguida, a “Enrolled” (Figura 110). Em seguida é apresentada a 

listagem das disciplinas a que se está inscrito, assim como aceder a informação da mesma, 

clicando no nome da disciplina. 

FIGURA 108. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA ACEDER A LISTAGEM DE TÓPICOS 

FIGURA 107. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE DISCIPLINAS CRIADAS 

FIGURA 109. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA APAGAR O TÓPICO 
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FIGURA 110. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE DISCIPLINAS EM QUE ESTÁ INSCRITO (À ESQUERDA PARA ESTUDANTES, À DIREITA PARA 

OS RESTANTES TIPO DE UTILIZADORES) 
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14.7.10 Adicionar um projeto a um tópico de uma disciplina 
Tipo de utilizador: Student 

De forma a criar um projeto num tópico, deve-se aceder a “Courses” e, em seguida, a 

“Enrolled” e clicar em cima da disciplina em questão. Após isso, deve clicar no tópico da 

disciplina e, o caso ainda não esteja associado a nenhum projeto ligado ao tópico, será 

apresentado um botão “create project” de forma a criar esse projeto (Figura 111). Após 

clicar em criar projeto deve preencher o formulário apresentado na Figura 112, com os 

dados, em português e em inglês, referentes ao projeto (título do projeto; descrição; link do 

questionário, se houver; nome dos autores; se é interativa;), e clicar em “next”.  

 

 

FIGURA 111.  IMAGENS EXPLICATIVAS DE FORMA A ILUSTRAR EM COMO SE CRIA UM PROJETO. 
PRIMEIRO CLICAR EM "ENROLLED", EM SEGUIDA NO NOME DA DISCIPLINA E, POR FIM CLICAR NO NOME 

DO TÓPICO E EM "CREATE A PROJECT" 
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Legenda (Figura 112): 

1. Local para trocar entre Inglês e Português  

2. Local para introduzir o título do projeto; 

3. Local para introduzir a descrição do projeto; 

4. Local para inserir a data do projeto; 

5. Inserção dos autores do projeto. É necessário separar os diferentes nomes por “,”. 

Por exemplo: “VSC,Miguel Fonseca,” ; 

6. Local para escolher se quer que a galeria seja interativa; 

7. Local para escolher se quer um projeto do tipo genérico ou diacrónico. 

 

FIGURA 112. FORMULÁRIO DE INSERÇÃO DA INFORMAÇÃO DO PROJETO 
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Após a criação do projeto é necessário introduzir uma imagem e um ponto para o projeto 

(Selecionando a imagem, com um tamanho não superior a 1Mb; a data do projeto; a 

localização no mapa, clicando no local da mesma), e clicar em “Add Point and Image” 

(Figura 113).  Após isso irá ter acesso a um conjunto de opções que estão descritas na 

secção “Opções na criação e edição de um projeto”, no capítulo Projetos. 

  

Legenda (Figura 113): 

1. Local para escolher a imagem; 

2. Local para selecionar a data da imagem; 

3. Loca para selecionar o ponto da imagem; 

4. Local para editar o nome da rua, caso seja necessário.  

 

 

 

 

 

 

14.7.11 Editar um projeto de um tópico  
Tipo de utilizador: Student 

De forma a editar um projeto de um tópico, deve-se aceder a “Courses”, e em seguida, a 

“Enrolled” e clicar na disciplina em questão. Na listagem de tópicos deve-se clicar no 

tópico em questão e, se o projeto já tiver sido criado, à frente do projeto deve clicar em 

“Edit” (Figura 114) de forma a editar o projeto.  Após isso, irá ter acesso a um conjunto de 

opções que estão descritas na secção “Opções na criação e edição de um projeto”, no 

capítulo Projetos. 

FIGURA 113. FORMULÁRIO DE INSERÇÃO DA IMAGEM DE CAPA 
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14.7.12 Apagar um projeto de um tópico 
Tipo de utilizador: Student 

De forma a apagar um projeto de um tópico, deve-se aceder a “Courses”, e em seguida, a 

“Enrolled” e clicar na disciplina em questão. Na listagem de tópicos deve-se clicar no 

tópico em questão e, se o projeto já tiver sido criado, à frente do projeto deve clicar em 

“Delete” (Figura 115) de forma a apagar o projeto.  Após isso, o projeto será apagado. 

FIGURA 114. IMAGENS EXPLICATIVAS DE FORMA A ILUSTRAR EM COMO SE EDITA UM PROJETO. 
PRIMEIRO CLICAR EM "ENROLLED", EM SEGUIDA NO NOME DA DISCIPLINA E, POR FIM CLICAR NO NOME 

DO TÓPICO E CLICAR EM “EDIT” À FRENTE DO PROJETO. 
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14.7.13 Submeter um projeto a um tópico de uma disciplina 
Tipo de utilizador: Student 

FIGURA 115. IMAGENS EXPLICATIVAS DE FORMA A ILUSTRAR EM COMO SE APAGA UM PROJETO. 
PRIMEIRO CLICAR EM "ENROLLED", EM SEGUIDA NO NOME DA DISCIPLINA, NOME DO TÓPICO, E, POR 

FIM, CLICAR NO BOTÃO DELETE. 
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De forma a submeter um projeto a um tópico, deve-se aceder a “Courses”, e em seguida, a 

“Enrolled” e clicar na disciplina em questão. Na listagem de tópicos deve-se clicar no 

tópico em questão e, se o projeto já tiver sido criado, à frente do projeto deve clicar 

“Submit” de forma a submeter o mesmo ao tópico (Figura 116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7.14 Enviar um projeto de um tópico para publicação 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager, Teacher (criador) 

De forma a enviar um projeto para publicação deve-se aceder a “Courses”, em seguida em 

“Created” e depois clicar em cima da disciplina em questão. Na listagem de tópicos deve-

se clicar no tópico em questão e, no projeto em questão, caso já tenha sido submetido, deve 

clicar em “To approval” de forma a enviar o projeto para publicação (Figura 117). 

FIGURA 116. IMAGENS EXPLICATIVAS DE FORMA A ILUSTRAR EM COMO SE SUBMETE UM PROJETO. 
PRIMEIRO CLICAR EM "ENROLLED", EM SEGUIDA NO NOME DA DISCIPLINA E, POR FIM CLICAR NO NOME 

DO TÓPICO E EM "SUBMIT" 
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FIGURA 117. IMAGENS EXPLICATIVAS DE FORMA A ILUSTRAR EM COMO SE ENVIA UM PROJETO PARA 

APROVAÇÃO. PRIMEIRO CLICAR EM "ENROLLED", EM SEGUIDA NO NOME DA DISCIPLINA, NO NOME DO 

TÓPICO, E, POR FIM, CLICAR A FRENTE DO PROJETO EM "TO APPROVAL" 
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14.8 Gestão de projetos 

14.8.1 Listagem dos projetos  
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a aceder à listagem dos projetos, é necessário, no menu lateral, aceder a 

“Projects” e, em seguida, a “My Projects” e “View” (Figura 118). Após isso, serão listados 

todos os projetos criados pelo utilizador, assim como aqueles a que o utilizador está 

associado (Figura 119). 

 

  

FIGURA 118. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE PROJETOS CRIADOS E ASSOCIADOS 

FIGURA 119. EXEMPLIFICAÇÃO DA PÁGINA DE LISTAGEM DE PROJETOS 
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Tipo de utilizador: Teacher, Student e Author 

De forma a aceder à listagem dos projetos, é necessário, no menu lateral, aceder a 

“Projects” e, em seguida, em “View” (Figura 120). Após isso, serão listados todos os 

projetos criados pelo utilizador, assim como aqueles a que o utilizador está associado 

(Figura 121). 

 

 

  

FIGURA 121. EXEMPLIFICAÇÃO DA PÁGINA DE LISTAGEM DE PROJETOS 

FIGURA 120. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE PROJETOS CRIADOS E ASSOCIADOS 
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14.8.2 Criação de um projeto VSC 
Tipo de utilizador: Administrador e Manager 

De forma a criar um projeto, é necessário aceder, no menu lateral, a “Projects”, em 

seguida, clicar em “My Projects” e, por fim, clicar em “Create” (Figura 122). Após clicar 

em criar deve preencher o formulário apresentado, com os dados, em português e em 

inglês, referentes ao projeto, e clicar em “next” (Figura 123). Após a criação do projeto é 

necessário introduzir uma imagem e um ponto para o projeto e clicar em “Add Point and 

Image” (Figura 124). Após isso irá ter acesso a um conjunto de opções que estão descritas 

na secção “Opções na criação e edição de um projeto”, assim como a possibilidade de 

alterar a informação do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 122. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA CRIAR UM PROJETO 

FIGURA 123. FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE UM PROJETO 

FIGURA 124. FORMULÁRIO PARA ADICIONAR UMA IMAGEM E UM PONTO AO PROJETO 
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14.8.3 Criação de um projeto Público  
Tipo de utilizador:  Autor e estudante  

De forma a criar um projeto, é necessário aceder, no menu lateral, a “Projects” e, em 

seguida, clicar em “Create” (Figura 125). Após clicar em criar deve preencher o formulário 

apresentado, com os dados, em português e em inglês, referentes ao projeto, e clicar em 

“next” (Figura 126). Após a criação do projeto é necessário introduzir uma imagem e um 

ponto para o projeto (Selecionando a imagem, com um tamanho não superior a 1Mb; a data 

do projeto; a localização no mapa, clicando no local da mesma), e clicar em “Add Point 

and Image” (Figura 127). Após isso irá ter acesso a um conjunto de opções que estão 

descritas na secção “Opções na criação e edição de um projeto”, assim como a 

possibilidade de alterar a informação do projeto. 

. 

 

  

 

FIGURA 125. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA CRIAR UM PROJETO 

FIGURA 126. FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE UM PROJETO 
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FIGURA 127. FORMULÁRIO PARA ADICIONAR UMA IMAGEM E UM PONTO AO PROJETO 
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14.8.4 Editar um projeto 
Tipo de utilizador:  Administrador e manager 

De forma a editar um projeto, é necessário, no menu lateral, aceder a “Projects” e, em 

seguida, a “My Projects” e “View” (Figura 128). Em seguida, à frente do projeto, deve 

clicar em “Edit” (Figura 129). Após isso irá ter acesso a um conjunto de opções que estão 

descritas na secção “Opções na criação e edição de um projeto”, assim como a 

possibilidade de alterar a informação do projeto. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de utilizador:  Autor e estudante 

 De forma a editar um projeto, é necessário aceder a “Projects” e, em seguida, clicar em 

“view” (Figura 130).  Em seguida, à frente do projeto, deve clicar em “Edit” (Figura 131). 

Após isso irá ter acesso a um conjunto de opções que estão descritas na secção “Opções na 

criação e edição de um projeto”. 

FIGURA 128. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE PROJETOS CRIADOS E ASSOCIADOS 

FIGURA 129. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO DE FORMA A EDITAR O PROJETO 
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FIGURA 130. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE PROJETOS CRIADOS E ASSOCIADOS FIGURA 131. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO DE FORMA A EDITAR O PROJETO 
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14.8.5 Opções na criação e edição de um projeto 
Tipo de utilizador:  todos (criador ou associado ao projeto) 

 

 

 

14.8.5.1 Associar ou desassociar utilizador 
De forma a associar uma pessoa ao projeto, clica-se em “Associate User” e, em seguida, 

insere-se o email do utilizador que se quer associar ao projeto (Figura 133). Este utilizador 

deve estar registado na plataforma.  

 

De forma a desassociar uma pessoa do projeto, se for criador, clica-se em “Associate User” 

e, em seguida, é apresentada uma lista das pessoas associadas ao projeto. À frente do 

nome, clica-se no botão “desassociate” (Figura 134). No caso de ser um projeto de um 

estudante, para além do criador, também o docente da disciplina pode desassociar pessoas 

do projeto. 

  

FIGURA 132. MENU DE OPÇÕES, NA CONSTRUÇÃO OU EDIÇÃO DO PROJETO 

FIGURA 133. FORMULÁRIO PARA ASSOCIAR UM UTILIZADOR NO PROJETO 

FIGURA 134. LISTAGEM DE UTILIZADORES ASSOCIADOS AO PROJETO ONDE E POSSÍVEL ACEDER A 

POSSIBILIDADE DE DESASSOCIAR UM UTILIZADOR 
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14.8.5.2 Gerir os pontos do projeto 
De forma a gerir os pontos de um projeto, clica-se em “Manage Point” e é apresentado 

uma listagem de pontos associados ao projeto, tendo acesso às opções de gestão desses 

pontos (Figura 135). 

No caso do projeto ser genérico, ao aceder à listagem de pontos, é possível adicionar novos 

pontos e editar ou apagar pontos já existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 135. LISTAGEM DOS PONTOS DE UM PROJETO GENÉRICO ONDE É POSSÍVEL ADICIONAR (1, 
FIGURA 136), EDITAR (2, FIGURA 137) OU APAGAR UM PONTO (3) 

FIGURA 136. FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE UM PONTO PRINCIPAL, ONDE PARA O FAZER BASTA CLICAR 

NUM PONTO DO MAPA E CLICAR EM GUARDAR 
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No caso de o projeto ser diacrónico, ao aceder à listagem de pontos (Figura 138), para além 

de criar, editar ou apagar pontos principais, é possível, também, ordenar os pontos e criar 

rotas secundárias entre dois pontos. 

 

FIGURA 138. LISTAGEM DE PONTOS DE UM PROJETO DIACRÓNICO ONDE É POSSÍVEL ADICIONAR (1, 
FIGURA 136), EDITAR (2, FIGURA 137), APAGAR (3), ORDENAR (4, FIGURA 139) OU CRIAR ROTAS ENTRE 

DOIS PONTOS (5). 

FIGURA 137. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DE UM PONTO PRINCIPAL, ONDE PARA EDITAR ESSE PONTO, 
BASTA CLICAR NA NOVA LOCALIZAÇÃO E CLICAR EM GUARDAR 
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Ao clicar em “route” à frente de um ponto, acede-se a uma listagem de pontos secundários 

entre esse ponto e o seguinte da lista, sendo possível criar novos pontos secundários, editar, 

apagar ou ordenar pontos existentes (Figura 140). 

 

 

 

FIGURA 139. EXEMPLIFICAÇÃO DE UMA ORDENAÇÃO DE PONTOS ONDE É POSSÍVEL ARRASTAR OS 

PONTOS DE POSIÇÃO DE FORMA A ESCOLHER A NOVA ORDEM DO PONTO (1). 

FIGURA 140. LISTAGEM DE PONTOS SECUNDÁRIOS DE UM PROJETO DIACRÓNICO ONDE É POSSÍVEL 

ADICIONAR (1, FIGURA 141), EDITAR (2, FIGURA 142), APAGAR (3) OU ORDENAR (4, FIGURA 143) 
PONTOS SECUNDÁRIOS.  
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FIGURA 141. FORMULÁRIO PARA ADICIONAR UM PONTO SECUNDÁRIO, ONDE É NECESSÁRIO CLICAR NO 

MAPA ONDE ESSE PONTO SE SITUA E GRAVAR 

FIGURA 142. FORMULÁRIO PARA EDITAR UM PONTO SECUNDÁRIO, ONDE É NECESSÁRIO CLICAR NO 

MAPA A NOVA LOCALIZAÇÃO DESSE PONTO E GRAVAR 
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FIGURA 143. EXEMPLIFICAÇÃO DE UMA ORDENAÇÃO DE PONTOS SECUNDÁRIOS ONDE É POSSÍVEL 

ARRASTAR OS PONTOS DE FORMA A ESCOLHER A NOVA POSIÇÃO DOS MESMOS (1). OS PONTOS 

PRINCIPAIS, OS PONTOS DO EXTREMO, NÃO PODEM SER MOVIDOS 
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14.8.5.3 Gestão de imagens de projeto 
De forma a gerir as imagens de um projeto, clica-se em “Manage Images” e é apresentada 

uma lista de todas as imagens carregadas para o projeto (Figura 144), assim como várias 

opções para manipular as mesmas: adicionar, editar ou apagar uma imagem; selecionar 

todas as imagens para as apagar de uma vez; selecionar imagens específicas para serem 

apagadas e tornar uma imagem capa de projeto.  

 

 

Legenda (Figura 144): 

1. Local para adicionar uma imagem ( Figura 145, Figura 146); 

2. Local para editar uma imagem ( Figura 147, Figura 148); 

3. Local para apagar uma imagem; 

4. Local para tornar uma imagem capa; 

5. Local para selecionar todas as imagens, para poder apagar as mesmas; 

6. Loca para selecionar a imagem em questão, para se poder apagar; 

7. Local para aceder a ordenação de imagem (explicada na secção “Ordenar as 

imagens”); 

8. Local para aceder a colocação da imagem 360 (explicada na secção “Imagem 360”); 

9. Local para recortar uma imagem para a capa (explicada na secção “Recortar imagem 

de capa”). 

 

FIGURA 144. LISTAGEM DE IMAGENS DE UM PROJETO ONDE É POSSÍVEL MANIPULAR AS MESMAS. 
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FIGURA 145. FORMULÁRIO DE INSERÇÃO DE UMA IMAGEM NUM PROJETO DIACRÓNICO, ONDE SE 

ESCOLHA A/AS IMAGEM/IMAGENS A INTRODUZIR (1), A DATA DA IMAGEM (2) E O PONTO DO PROJETO A 

QUE ELA/LAS PERTENCE/PERTENCEM (3). OS PONTOS SÃO OS PONTOS PRINCIPAIS QUE PERTENCEM AO 

PROJETO. 

FIGURA 146. FORMULÁRIO DE INSERÇÃO DE UMA IMAGEM NUM PROJETO GENÉRICO, ONDE SE ESCOLHA 

A/AS IMAGEM/IMAGENS A INTRODUZIR (1), A DATA DA IMAGEM (2) E O PONTO A QUE A IMAGEM 

PERTENCE (2). O PONTO PODE SER NOVO, UM PONTO QUE PERTENÇA AO PROJETO OU VAZIO. 
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FIGURA 148. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DE UMA IMAGEM NUM PROJETO GENÉRICO, ONDE SE PODE 

ALTERAR A IMAGEM (1), A DATA DA IMAGEM (2) E O PONTO A QUE A IMAGEM PERTENCE (2). O PONTO 

PODE SER NOVO, UM PONTO QUE PERTENÇA AO PROJETO OU VAZIO. 

FIGURA 147. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DE UMA IMAGEM NUM PROJETO DIACRÓNICO, ONDE É POSSÍVEL 

ALTERAR A IMAGEM (1), A DATA (2) E A LOCALIZAÇÃO DA MESMA (3). OS PONTOS SÃO OS PONTOS 

PRINCIPAIS QUE PERTENCEM AO PROJETO 
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14.8.5.4 Recortar imagem para capa 
De forma a recortar uma imagem para a capa de um projeto acede-se a “Manage Images” 

e, onde está a capa do projeto, clica-se em “Define Cover Image” (Figura 149), escolhe-se 

a imagem de capa, escolhe-se o recorte da mesma, clica-se em “preview” e, se estiver de 

acordo com o que pretendido, clicar em “Upload” de forma a definir a mesma (Figura 

150). 

 

 

 

 

 

 

 

14.8.5.5 Imagem 360 
De forma a gerir a imagem 360 do projeto, clica-se em “360 Images”, e, caso não haja 

nenhuma, é apresentado um formulário de forma a inserir a imagem (Figura 151). Se já 

FIGURA 150. EXEMPLIFICAÇÃO DA PÁGINA DE DEFINIÇÃO DA CAPA DO PROJETO ONDE SE ESCOLHE A 

IMAGEM, RECORTA A MESMA, SE FAZ PREVIEW DO RESULTADO FINAL E, POR FIM, UPLOAD DA MESMA 

FIGURA 149. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA ACEDER AO LOCAL PARA DEFINIR A IMAGEM DE CAPA 
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houver uma imagem inserida, ao invés do formulário, será apresentado a visualização da 

mesma assim como a opção para editar e apagar (Figura 152). 

 

 

 

FIGURA 151. FORMULÁRIO DE INSERÇÃO DA IMAGEM 360 NO PROJETO, ONDE SE SELECIONA A IMAGEM 

(1), A DATA (2) E O PONTO DO MAPA REFERENTE À MESMA (3). 

FIGURA 152. VISUALIZAÇÃO DA IMAGEM 360 ONDE É POSSÍVEL EDITAR (1, FIGURA 153) E APAGAR (2) A 

MESMA 
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14.8.5.6 Working Table 
Clicando em “Working table” acede-se a um espaço (Figura 154) onde é possível fazer 

composições de imagem, sendo possível: adicionar imagens ao espaço de trabalho (Figura 

155); adicionar e apagar comentários, apagar a imagem, limpar a mesa e guardar a imagem 

(Figura 156); redimensionar e rodar as imagens (Figura 157). Para além disso é ainda 

possível escolher a dimensão do espaço de trabalho e editar as composições já realizadas 

(Figura 158). 

FIGURA 153. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DA IMAGEM 360 ONDE É POSSÍVEL ALTERAR A IMAGEM (1) A 

DATA  (2) E O PONTO NO MAPA (3). 

FIGURA 154. VISTA GERAL DO WORKING TABLE 
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Legenda (Figura 156): 
1. Local para escolher o tamanho do canvas; 
2. Possibilidade de fazer zoom do canvas; 
3. Possibilidade de fazer panning do canvas; 
4. Possibilidade de fazer reset do zoom e do Panning; 
5. Da esquerda para a direita: gravar imagem; limpar o canvas; adicionar comentário; esconder 

comentários; mostrar os comentários; undo; redo; full screen do canvas; 

 

 

 

Legenda (Figura 157): 

1. Permite rodar a imagem; 

2. Permite redimensionar a imagem 

3. Permite apagar a imagem; 

FIGURA 155. LOCAL ONDE APARECEM AS IMAGENS ORIGINAIS. PARA COLOCAR AS IMAGENS NO 

CANVAS BASTA CLICAR NA IMAGEM OU ARRASTAR A MESMA 

FIGURA 156. BARRA DE OPÇÕES DA MESA DE TRABALHO 

FIGURA 157. OPÇÕES QUANDO UMA IMAGEM ESTÁ SELECIONADA 
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4. Permite escolher o ângulo de rotação da imagem; 

5. Permite levar a imagem para a frente ou para trás das restantes; 

 

 

 

Existem alguns atalhos que podem ser usados na mesa de trabalho: 

• Scroll do mouse dentro do canvas faz zoom do mesmo; 

• No canvas, manter a tecla Alt pressionada e arrastar o canvas, faz panning no 

mesmo; 

• Com a imagem selecionada, é possível usar: “+” para aumentar; “-“ para 

diminuir; “DEL” ou “Backspace” para apagar. 

 

 

 

 

14.8.5.7 Ordenar as imagens 
De forma a escolher a ordem com que as imagens aparecem, clica-se em “Sort Image”, e 

são apresentadas as imagens ordenadas, de maneira livre ou por data (Figura 160). Ao 

escolher a forma livre, “free order”, é possível arrastar a imagem de forma a escolher a 

posição da mesma em relação às outras. No caso de haver composição de imagens, serão 

essas imagens a aparecer ao invés das imagens carregadas. 

FIGURA 158. LOCAL ONDE SÃO APRESENTADAS AS IMAGENS APÓS A IMAGEM CONCLUÍDA. AO CLICAR 

NA IMAGEM É POSSÍVEL EDITAR A MESMA. 

FIGURA 159. BARRA DE FERRAMENTAS DO EDITAR COMPOSIÇÃO. EM COMPARAÇÃO COM A BARRA DE 

ADICIONAR APENAS TEM OS DOIS PRIMEIROS ELEMENTOS NOVOS: CRIAR NOVA IMAGEM (1) E APAGAR 

IMAGEM (2). 



Relatório de atividades do projeto - Visual Spaces of Change - Dezembro de 2020. 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8.5.8 Escolher o layout da galeria 
De forma a escolher a forma como as imagens são apresentadas, clica-se em “Project 

Layout”, e são apresentadas as várias opções possíveis de Layout, onde, carregando nas 

mesmas, é apresentada uma pré-visualização de como ficará a galeria (Figura 161). No 

caso de haver composição de imagens, serão essas imagens a aparecer ao invés das 

imagens carregadas.  

FIGURA 160. VISUALIZAÇÃO DO SORT IMAGES ONDE É POSSÍVEL ESCOLHER O TIPO DE ORDEM E, NO 

CASO DE SER FREE ORDER, ALTERAR A ORDEM DAS MESMAS 
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14.8.6 Pré-visualização de um projeto 
Tipo de utilizador:  Administrador e manager 

De forma a pré-visualizar um projeto, é necessário, no menu lateral, aceder a “Projects” e, 

em seguida, a “My Projects” e “View” (Figura 162). Clica-se no nome do projeto para 

aceder à pré-visualização do mesmo (Figura 163). 

 

FIGURA 161. VISUALIZAÇÃO DO PROJECT LAYOUT ONDE É POSSÍVEL ESCOLHER O TIPO DE GALERIA E 

VER A PRÉ-VISUALIZAÇÃO DA MESMA. 

FIGURA 162. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE PROJETOS CRIADOS E ASSOCIADOS 
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Tipo de utilizador:  Autor e estudante 

 De forma a pré-visualizar um projeto, é necessário aceder a “Projects” e, em seguida, 

clicar em “view” (Figura 164).  Clica-se no nome do projeto de forma a aceder à pré-

visualização do mesmo (Figura 165). 

 

 

 

FIGURA 164. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE PROJETOS CRIADOS E ASSOCIADOS 

FIGURA 163. LOCALIZAÇÃO PARA ACEDER À PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO PROJETO 

FIGURA 165. LOCALIZAÇÃO PARA ACEDER À PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO PROJETO 
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14.8.7 Apagar um projeto 
Tipo de utilizador:  Administrador e manager 

De forma a apagar um projeto, é necessário, no menu lateral, aceder a “Projects” e, em 

seguida, a “My Projects” e “View” (Figura 168). Clicar em “Delete”, que aparece à frente 

do nome do projeto, e confirmar que quer apagar o projeto (Figura 169). 

 

 

 

Tipo de utilizador:  Autor e estudante 

 De forma a apagar um projeto, é necessário aceder a “Projects” e, em seguida, clicar em 

“view”.  Em seguida, à frente do projeto, deve clicar em “Delete” (Figura 170). Clicar em 

“Delete”, que aparece à frente do nome do projeto, e confirmar que quer apagar o projeto 

(Figura 171). 

 

 

FIGURA 168. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE PROJETOS CRIADOS E ASSOCIADOS 

FIGURA 169. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO DE FORMA A APAGAR O PROJETO 

FIGURA 170. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE PROJETOS CRIADOS E ASSOCIADOS 

FIGURA 166. EXEMPLIFICAÇÃO DA PRÉ-VISUALIZAÇÃO DE UM PROJETO GENÉRICO 

FIGURA 167. EXEMPLIFICAÇÃO DA PRÉ-VISUALIZAÇÃO DE UM PROJETO DIACRÓNICO 
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14.8.8 Duplicar informação de um projeto 
Tipo de utilizador:  Administrador e manager 

De forma a fazer uma cópia da informação (texto e pontos) de um projeto, acede-se, no 

menu lateral, a “Projects e, em seguida, a “My Projects” e “View” (Figura 172). No projeto 

que quer duplicar clica em “Copy” e é criado um projeto com o mesmo nome. (Figura 

173). 

 

 

 

 

 

 

14.8.9 Enviar um projeto para publicação 
Tipo de utilizador:  Administrador e manager 

De forma a enviar um projeto para ser aprovado para a plataforma VSC, acede-se, no menu 

lateral, a “Projects” e, em seguida, a “My Projects” e “View” (Figura 174). No projeto que 

quer enviar para publicação, caso seja o seu criador, clica em “Submit” (Figura 175). Após 

isso, o projeto deixa de poder ser editado ou apagado. No entanto, caso queira voltar a 

FIGURA 171. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO DE FORMA A APAGAR O PROJETO 

FIGURA 174. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE PROJETOS CRIADOS E ASSOCIADOS 

FIGURA 172. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE PROJETOS CRIADOS E ASSOCIADOS 

FIGURA 173. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA FAZER A DUPLICAÇÃO DO PROJETO E UM EXEMPLO APÓS 

FAZER A DUPLICAÇÃO 
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editar o projeto, e se o projeto não tiver sido publicado, deve clicar em “Reject” à frente do 

mesmo (Figura 176).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de utilizador:  Autor e estudante 

De forma a enviar um projeto para ser aprovado para a plataforma VSC, acede-se, no menu 

lateral, a “Projects”, e em seguida deve-se clicar em “View” (Figura 177). No projeto que 

quer enviar para publicação, caso seja o seu criador, clica em “Submit” (Figura 178). Após 

isso, o projeto deixa de poder ser editado ou apagado. No entanto, caso queira voltar a 

editar o projeto, e se o projeto não tiver sido publicado, deve clicar em “Reject” a frente do 

mesmo (Figura 179).  

 

 

FIGURA 177. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A 

LISTAGEM DE PROJETOS CRIADOS E ASSOCIADOS 

FIGURA 175. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO DE FORMA A SUBMETER O PROJETO 

FIGURA 178. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO DE FORMA A SUBMETER O PROJETO 

FIGURA 176. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO DE FORMA A VOLTAR A TER O PROJETO PARA EDIÇÃO 
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14.8.10 Gestão dos projetos na plataforma VSC 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager 

De forma a gerir os projetos existentes na plataforma VSC, acede-se, no menu lateral, a 

“Projects” e, em seguida, a “Manage Projects” (Figura 180). 

 

Nessa página são apresentadas 3 secções: 

• In Edition (Figura 181) – onde é possível consultar os projetos que estão a ser 

produzidos e, no caso de ser administrador, apagar os projetos; 

 

 

FIGURA 179. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO DE FORMA A VOLTAR A TER O PROJETO PARA EDIÇÃO 

FIGURA 180.  LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA ACEDER A GESTÃO 

DE PROJETOS NA PLATAFORMA 

FIGURA 181. EXEMPLIFICAÇÃO DA LISTAGEM DE PROJETOS EM EDIÇÃO, ONDE MOSTRA A LOCALIZAÇÃO 

DO BOTÃO PARA APAGAR O PROJETO 
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• Submitted (Figura 182) – os projetos que estão a espera para serem aprovados de 

modo a serem publicados no frontend da plataforma: se entender que um projeto deve 

ser publicado, deve clicar, à frente do projeto, em “Publish”; se entender que o 

projeto necessita melhorias, ou que não faz sentido publicá-lo, deve clicar, à frente 

do projeto, em “Reject”; se entender que deve eliminar o projeto da plataforma, se se 

for administrador, deve clicar, à frente do projeto, em “Delete”; se entender que o 

projeto tem a categorização errada, pode editar a mesma, clicando, à frente do 

projeto, em “Edit”. 

 

 

 

• Aproved (Figura 183)– lista os projetos que já estão publicados no frontend da 

plataforma VSC. Clicando em “Reject”, é possível retirar o projeto do frontend da 

plataforma VSC, colocando-o em produção de forma a ser editado, e clicando em 

“Edit” é possível fazer alterações ao mesmo 

 

 

  

FIGURA 182. EXEMPLIFICAÇÃO DA LISTAGEM DE PROJETOS EM APROVAÇÃO, ONDE É POSSÍVEL VER, À 

FRENTE DO PROJETOS, OS BOTÕES REFERENTES A EDIÇÃO DA CATEGORIA, REJEITAR O PROJETO, 
ACEITAR O PROJETO OU APAGAR O PROJETO 

FIGURA 183. EXEMPLIFICAÇÃO DA LISTAGEM DE PROJETOS PUBLICADOS, ONDE É POSSÍVEL VER A 

OPÇÃO DE FORMA A RETIRAR UM PROJETO DA PLATAFORMA E REENVIÁ-LO PARA A PRODUÇÃO, ASSIM 

COMO A OPÇÃO PARA EDITA-LO. 
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14.9 Estatísticas 
Tipo de utilizador: Administrador, Manager, Teacher 

De forma a aceder a um conjunto de estatísticas da plataforma, acede-se a “Statitics”, no 

menu lateral. Após aceder à página, é possível clicar em “Typologies”, “Themes” ou 

“SubThemes”, acedendo à listagem de Tipologias/Temas/SubTemas que existem e ao 

número de projetos criados e publicados (Figura 184). Ao clicar em cima do nome da 

Tipologia/Tema/SubTema, caso não seja professor, é possível visualizar a informação da 

Tipologia/Tema/SubTema assim como os projetos referentes a eles. 

 

  

FIGURA 184. EXEMPLIFICAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS QUE É POSSÍVEL CONSULTAR AO ACEDER AO MENU 

DAS ESTATÍSTICAS 
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14.10 Pesquisas 

14.10.1 Por data das imagens 
Tipo de utilizador: Todos 

De forma a efetuar uma pesquisa por data, acede-se a “Search”, no menu lateral, e em 

seguida clica-se em “Image date” (Figura 185). Após entrar na página, é possível fazer 

uma pesquisa por ano, mês/ano ou dia/mês/ano (Figura 186). No fim, obtém-se uma 

listagem das imagens e dos projetos associado a essa pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

14.10.2 Por data de projeto 
Tipo de utilizador: Todos 

De forma a efetuar uma pesquisa por data de projeto, acede-se a “Search”, no menu lateral, 

e em seguida clica-se em “Project Date” (Figura 187). Após entrar na página, é possível 

fazer uma pesquisa por ano, mês/ano ou dia/mês/ano (Figura 188). No fim, obtém-se uma 

listagem dos projetos associado a essa data.  

FIGURA 185. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE SE ENCONTRA A OPÇÃO PARA PESQUISAR PELA 

DATA DA IMAGEM 

FIGURA 186. LOCALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SE ESCOLHE O TIPO DE PESQUISA A FAZER E ONDE SE 

INSERE A DATA A PESQUISAR. 
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14.10.3 Por data de criação de projeto 
Tipo de utilizador: Administrador e Manager 

De forma a efetuar uma pesquisa por data de projeto, acede-se a “Search”, no menu lateral, 

e em seguida clica-se em “Project Create Date” (Figura 189). Após entrar na página, é 

possível fazer uma pesquisa por ano, mês/ano ou dia/mês/ano (Figura 190). No fim, obtém-

se uma listagem dos projetos associado a essa data.  

FIGURA 187. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL PARA ACEDER A PESQUISA PELA DATA DO PROJETO 

FIGURA 188. LOCALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SE ESCOLHE O TIPO DE PESQUISA E ONDE SE INSERE A 

DATA A PESQUISAR 
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14.10.4 Por localização 
Tipo de utilizador: Todos 

De forma a efetuar uma pesquisa por localização geográfica, acede-se a “Search”, no menu 

lateral, e em seguida clica-se em “location” (Figura 191). Após entrar na página, é possível 

encontrar um mapa com os pontos dos projetos publicados (Figura 192). Após isso, é 

possível clicar num ponto e entrar dentro do projeto. 

FIGURA 189. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL ONDE É POSSÍVEL PESQUISAR POR DATA DE CRIAÇÃO 

DE PROJETO 

FIGURA 190. LOCALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SE ESCOLHE O TIPO DE PESQUISA E ONDE SE INSERE A 

DATA A PESQUISAR 
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14.10.5 Por tema 
Tipo de utilizador: Todos 

De forma a efetuar uma pesquisa por tema, acede-se a “Search”, no menu lateral, e em 

seguida clica-se em “Theme” (Figura 193). Após entrar na página, é possível encontrar 

uma comboBox para selecionar o tema e assim fazer uma filtragem dos projetos por esse 

tema (Figura 194). 

FIGURA 191. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL DO LOCAL ONDE SE SELECIONA A PESQUISA POR 

LOCALIZAÇÃO 

FIGURA 192. EXEMPLO DO MAPA ONDE É POSSÍVEL VER OS PONTOS NO MESMO. 
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14.10.6 Por subtema 
Tipo de utilizador: Todos 

De forma a efetuar uma pesquisa por subtema, acede-se a “Search”, no menu lateral, e em 

seguida clica-se em “SubTheme” (Figura 195). Após entrar na página, é possível encontrar 

uma comboBox para selecionar o subtema e assim fazer uma filtragem dos projetos por 

esse tema (Figura 196). 

FIGURA 193. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL DO LOCAL ONDE SE SELECIONA A PESQUISA POR TEMA 

FIGURA 194. LOCALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE É POSSÍVEL SELECIONAR O TEMA A FAZER A FILTRAGEM 
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14.10.7 Por autor 
Tipo de utilizador: Todos 

De forma a efetuar uma pesquisa por autor, acede-se a “Search”, no menu lateral, e em 

seguida clica-se em “Author” (Figura 197). Após entrar na página, é possível pesquisar 

pelo nome do autor (Figura 198). 

FIGURA 195. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL DO LOCAL ONDE SE SELECIONA A PESQUISA POR 

SUBTEMA 

FIGURA 196. LOCALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE É POSSÍVEL SELECIONAR O SUBTEMA A FAZER A 

FILTRAGEM 
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14.11 Privacy Policy 
14.11.1 Visualizar a informação de política e privacidade 
Tipo de utilizador: Todos 

FIGURA 197. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL DO LOCAL ONDE SE SELECIONA A PESQUISA POR AUTOR 

FIGURA 198. LOCALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE É POSSÍVEL PESQUISAR PELO NOME DO AUTOR 
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De forma a aceder às políticas de privacidade, acede-se a “Privacy Policy”, no menu 

lateral, e em seguida é apresentada toda a informação relativa à mesma (Figura 199). 

 

14.11.2 Editar a informação de política e privacidade 
Tipo de utilizador: Administrador e manager 

De forma a editar as políticas de privacidade, acede-se a “Privacy Policy”, no menu lateral. 

Clicar no botão “Edit” (Figura 200) para aceder à página de edição do conteúdo em 

português e inglês (Figura 201). 

 

FIGURA 199. VISUALIZAÇÃO DA POLÍTICA E PRIVACIDADE DA PLATAFORMA 

FIGURA 200. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA EDITAR AS POLÍTICAS E PRIVACIDADES DA PLATAFORMA 
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14.12 Gestão do Fórum 
14.12.1 Acesso ao fórum 
Tipo de utilizador: Todos 

Para aceder ao fórum deve aceder a http://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/API/forum 

ou no menu lateral clicar em “Forum”. 

 

14.12.2 Criar tópico no fórum  
Tipo de utilizador: Manager e Administrador 

De forma a criar um tópico, é necessário aceder, no menu lateral, a “Forum”, e depois 

clicar em “Add Topic” (Figura 202). Em seguida, é necessário preencher todos os campos 

e clicar em “Create” (Figura 203). 

FIGURA 201. FORMULÁRIO DA EDIÇÃO DAS POLÍTICAS E PRIVACIDADES DA PLATAFORMA 

FIGURA 202. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA CRIAR UM TÓPICO NO FÓRUM 

http://www.visualspacesofchange.arq.up.pt/API/forum
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14.12.3 Editar tópico no fórum  

Tipo de utilizador: Manager e Administrador 

De forma a editar um tópico, é necessário aceder, no menu lateral, a “Forum”, e, à frente 

do tópico a editar, clicar em “Edit” (Figura 204). Em seguida, edita-se os dados que 

pretende editar e clica-se em “Save” (Figura 205). 

 

 

14.12.4 Apagar tópico no fórum  
Tipo de utilizador: Manager e Administrador 

FIGURA 203. FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE UM TÓPICO NO FÓRUM 

FIGURA 205. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DE UM TÓPICO NO FÓRUM 

FIGURA 204. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA EDITAR UM TÓPICO NO FÓRUM 
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De forma a apagar um tópico, é necessário aceder, no menu lateral, a “Forum”, e, à frente 

do tópico a apagar, clicar em “Delete” (Figura 206).  

 

 

 

14.12.5 Aceder a um tópico no fórum  
Tipo de utilizador: Manager e Administrador 

De forma a aceder a um tópico, é necessário aceder, no menu lateral, a “Forum”, e clicar 

em cima do nome do tópico a que quer aceder (Figura 207). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.6 Criar subtópico no fórum  
Tipo de utilizador: Todos 

FIGURA 206. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA APAGAR UM TÓPICO NO FÓRUM 

FIGURA 207. LOCALIZAÇÃO DO LOCAL PARA ACEDER A UM TÓPICO DO FÓRUM 

FIGURA 208. EXEMPLIFICAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DE UM TÓPICO 
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De forma a criar um subtópico, é necessário aceder, no menu lateral, a “Forum”, clicar no 

tópico em questão e, em seguida, clicar em “Add Subtopic” (Figura 209). 

 

 

14.12.7 Editar subtópico no fórum  
Tipo de utilizador: Todos (criador)  

De forma a editar um subtópico, é necessário aceder, no menu lateral, a “Forum”, aceder 

ao tópico e, à frente do subtópico a editar, clicar em “Edit” (Figura 211). Em seguida, 

edita-se os dados que pretende editar e clica em “Save” (Figura 212). 

 

FIGURA 209. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA CRIAR UM SUBTÓPICO NO FÓRUM 

FIGURA 210. FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE UM SUBTÓPICO NO FÓRUM 

FIGURA 211. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA EDITAR UM SUBTÓPICO NO FÓRUM 

FIGURA 212. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DE UM SUBTÓPICO NO FÓRUM 
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14.12.8 Apagar subtópico no fórum  
Tipo de utilizador: Todos (criador) ou Administrador e Manager 

De forma a apagar um subtópico, é necessário aceder, no menu lateral, a “Forum”, aceder 

ao tópico e, à frente do subtópico a apagar, clicar em “Delete” (Figura 213).  

 

 

14.12.9 Bloquear subtópico no fórum  
Tipo de utilizador: Administrador e Manager 

De forma a bloquear um subtópico, é necessário aceder, no menu lateral, a “Forum”, 

aceder ao tópico e, à frente do subtópico a bloquear, clicar em “Block” (Figura 214).  

14.12.10 Reativar subtópico no fórum  
Tipo de utilizador: Administrador e Manager 

De forma a reativar um subtópico, é necessário aceder, no menu lateral, a “Forum”, aceder 

ao tópico e, à frente do subtópico a ativar, clicar em “Ativate” (Figura 215).  

 

 

14.12.11 Comentário um subtópico no fórum  
Tipo de utilizador: Todos 

De forma a comentar um subtópico, é necessário aceder, no menu lateral, a “Forum”, clicar 

no tópico e subtópico em questão e, em seguida, clicar em “Reply” (Figura 216). 

FIGURA 213. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA APAGAR UM SUBTÓPICO NO FÓRUM 

FIGURA 214. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA BLOQUEAR UM SUBTÓPICO NO FÓRUM 

FIGURA 215. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA REATIVAR UM SUBTÓPICO NO FÓRUM 

FIGURA 216. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA COMENTAR UM SUBTÓPICO 
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14.12.12 Editar comentário num subtópico no fórum  
Tipo de utilizador: Todos (criador) 

De forma a editar um comentário de um subtópico, é necessário aceder, no menu lateral, a 

“Forum”, clicar no tópico e subtópico em questão e, à frente do comentário que criou e que 

quer editar, clicar em “Edit” (Figura 218). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.13 Apagar comentário num subtópico no fórum  
Tipo de utilizador: Todos (criador) ou Administrador e Manager 

De forma a apagar um comentário de um subtópico, é necessário aceder, no menu lateral, a 

“Forum”, clicar no tópico e subtópico em questão e, à frente do comentário que quer 

apagar, clicar em “Delete” (Figura 220). 

 

FIGURA 217. FORMULÁRIO PARA ADICIONAR UM COMENTÁRIO 

FIGURA 218. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA EDITAR UM COMENTÁRIO 

FIGURA 219. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DE UM COMENTÁRIO 

FIGURA 220. LOCALIZAÇÃO DO BOTÃO PARA APAGAR UM COMENTÁRIO 
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14.13 Gestão de ficheiros de ajuda 

14.13.1 Listagem de ficheiros de ajuda 
Tipo de utilizador: Todos 

De forma a aceder à listagem de ficheiros de ajuda, é necessário aceder, no menu lateral, a 

“Help”, e depois clicar em “View” (Figura 221). Após isso, apresenta a listagem de todos 

os ficheiros de ajuda à plataforma (Figura 222). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.13.2 Criar ficheiro de ajuda 
Tipo de utilizador: Manager e Administrador 

De forma a criar um ficheiro de ajuda, é necessário aceder, no menu lateral, a “Help”, e 

depois clicar em “Create” (Figura 223). Em seguida, é necessário preencher todos os 

campos (nome, selecionar o tipo de ficheiro, escolher o ficheiro ou colocar o link) e clicar 

em “Create” (Figura 224). 

 

FIGURA 222. EXEMPLIFICAÇÃO DE UMA LISTAGEM DE FICHEIROS 

FIGURA 221 . LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL DO LOCAL ONDE SE ACEDE A LISTAGEM DE FICHEIROS 

 

FIGURA 223. LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL DO LOCAL ONDE SE ACEDE A CRIAÇÃO DE UM FICHEIRO 

DE AJUDA 
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14.13.3 Editar ficheiro de ajuda 
Tipo de utilizador: Manager e Administrador 

De forma a editar um ficheiro de ajuda, é necessário aceder, no menu lateral, a “Help”, 

clicar em “View” e, à frente do ficheiro a editar, clicar em “Edit” (Figura 225). Em 

seguida, edita-se os dados que se pretende editar e clica-se em “Save” (Figura 226). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 225 . LOCALIZAÇÃO DA OPÇÃO PARA EDITAR UM FICHEIRO DE AJUDA 

 

FIGURA 226. FORMULÁRIO DE EDIÇÃO DE UM FICHEIRO DE AJUDA 

FIGURA 224. FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE UM FICHEIRO DE AJUDA 
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14.13.4 Apagar ficheiro de ajuda 
Tipo de utilizador: Manager e Administrador 

De forma a apagar um tópico, é necessário aceder, no menu lateral, a “Forum”, clicar em 

“View” (Figura 227) e, à frente do tópico a apagar, clicar em “Delete” (Figura 228).  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 228. LOCALIZAÇÃO DA OPÇÃO PARA APAGAR O FICHEIRO 

FIGURA 227 . LOCALIZAÇÃO NO MENU LATERAL DO LOCAL ONDE SE ACEDE A LISTAGEM DE FICHEIROS 
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