aplicação arquivo
Condições Gerais de Utilização
Manual das condições gerais que regulam
a utilização dos serviços disponibilizados
pela aplicação Arquivo, plataforma de gestão
de informação, do Municipio de Mira.
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01 INTRODUÇÃO
A aplicação Arquivo, Plataforma de Gestão de Informação
tem como objectivo o envio e recepção de ficheiros.
A aplicação surgiu da necessidade de partilha segura de
documentos entre pessoas e/ou sectores da Câmara
Municipal de Mira.
É neste contexto que surge o presente documento. Tem-se
como objectivo esclarecer o utilizador quanto ao uso da
aplicação.
Esta aplicação permite que o utilizador tenha uma área
privada onde pode fazer o carregamento de ficheiros, criar
directorias, enviar ficheiros para outro utilizador, enviar
ficheiro por correio electrónico para si próprio ou para
outra pessoa, descarregar ficheiros, consultar lista de
utilizadores, consultar o seu perfil de utilizador, enviar
mensagens privadas para outros utilizadores, aceder à
área pública onde tem acesso a ficheiros públicos.
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02 APRESENTAÇÃO DA APLICAÇÃO
02.1 ACESSO
A aplicação Arquivo pode ser visitada em: https://arquivo.cm-mira.pt

imagem 1 – página inicial
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02 APRESENTAÇÃO DA APLICAÇÃO
02.2 PÁGINA INICIAL
Na página inicial da aplicação Arquivo podem ser
efectuadas três operações:
- Entrar na aplicação
- Aceder à área de registo
- Consultar os termos de utilização
Esta página é constituída por um formulário de autenticação,
um link que reencaminha o utilizador para a página de
registo e um link para os termos de utilização da aplicação.
No decurso deste manual serão descritas, com maior
exactidão, cada uma das áreas anteriores.
(imagem 11)

imagem 2 – Página Inícial
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03 ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
A aplicação Arquivo encontra-se dividida em várias áreas
com diferentes tipos de informação nomeadamente:
- Navegação
- Mensagens
- Entrar
- Registo
- Termos de utilização
- Gestor Ficheiros
- Área Privada
- Lista Ficheiros
- Últimos ficheiros carregados
- Carregar Ficheiro
- Criar Directoria
- Área Pública
- Últimos ficheiros carregados
A área Gestor de ficheiros representa também a página
principal da aplicação.
A página inicial da aplicação suporta as áreas Mensagens,
Entrar, Registo e Termos de utilização.
A página principal suporta as áreas Navegação, Mensagens
e Gestor de ficheiros.

imagem 3 – Página Principal ou Gestor de Ficheiros

manual utilização | 07

03 ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
03.1 NAVEGAÇÃO
A área de navegação da aplicação Arquivo é constituída
por um conjunto de botões que reencaminham o utilizador
para determinadas áreas.
A área de navegação tem o seguinte aspecto:

imagem 4 – Área de Navegação

03.1.1 INICIO
O primeiro botão, Inicio, permite ao utilizador voltar à página
principal da aplicação, ou seja, a página que o utilizador
visualiza após autenticação.

03.1.2 LISTA DE MEMBROS
Ao premir o botão lista de membros seguinte o utilizador
pode observar a lista de membros da aplicação.
Depois de aceder à lista de membros, o utilizador pode
escolher entre visualizar a lista de membros por
determinada letra do alfabeto ou visualizar todos os
membros.
imagem 5 – Página Lista de Membros
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03 ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
03.1.3 PERFIL

03.1.4 SAIR

Através deste botão o utilizador pode aceder à página onde
se encontram dados estatísticos da sua conta, o formulário
que permite a mudança de endereço de correio electrónico
e o formulário de alteração de palavra-chave.

O botão Sair remete o utilizador para a página de entrada
da aplicação.

03.2 MENSAGENS
A aplicação possui uma barra de mensagens onde são
apresentadas as áreas onde o utilizador se encontra (Gestor
de ficheiros, lista de membros, perfil, mensagens privadas)
e mensagens relativas a acções efectuadas pelo utilizador
(Carregamento feito com sucesso, ficheiro descarregado
com sucesso, ficheiro enviado com sucesso, mensagem
enviada com sucesso, mensagem apagada com sucesso,
etc.). Estas mensagens são uma forma de comunicação
entre a aplicação e o utilizador.

imagem 7 – Área de Mensagens e Acesso a Mensagens Privadas

Nesta barra é ainda apresentado um botão de acesso à
área de mensagens privadas do utilizador.

imagem 6 – Página Ver / Editar Perfil
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03 ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
03.2.1 MENSAGENS PRIVADAS

ESCREVER MENSAGENS

Na área de mensagens privadas cada utilizador pode enviar
mensagens privadas a outros utilizadores da aplicação, ler
mensagens recebidas, apagar mensagens e reencaminhar
mensagens.

Para escrever uma mensagem o utilizador deve usar o
último botão como ilustra a figura.

imagem 8 – Página Mensagens Privadas

imagem 9 – Página Escrever Mensagens

De seguida deve seleccionar o agregado e o utilizador da
aplicação para quem quer enviar a mensagem, escrever o
assunto, a mensagem e pressionar no botão “Enviar”.
Um utilizador pode apenas enviar mensagens a utilizadores
per tencentes aos mesmos agregados que ele.

03
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03 ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
LER MENSAGENS

APAGAR MENSAGENS

Atraves deste botão o utilizador terá acesso à mensagem
recebida e a um menu com três opções.

Ao seleccionar esta opção o utilizador vai apagar a
mensagem.

03.3 ENTRAR
Para entrar na aplicação o utilizador deverá proceder à
autenticação dos seus dados no formulário Entrar.
É necessário o nome de utilizador e a palavra-chave inserida
durante o processo de registo.
imagem 10 – Página Ler Mensagens Privadas

As três opções possiveis são:
Retroceder (volta para página inicial das Mensagens Privadas);
imagem 11 – Área Entrar

Responder (abre formulário para escrever mensagem de
resposta);

Apagar (apaga mensagem).

Se eventualmente o utilizador se esquecer da palavra-chave
poderá pedir, através do link Esqueceu-se de palavrachave?, uma nova palavra-chave. O link reencaminha o
utilizador para um formulário onde insere o nome de
utilizador e o endereço de correio electrónico inserido no
registo. Após validação dos dados recebe no endereço de
correio electrónico uma palavra-chave gerada
aleatoriamente pela aplicação.
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03 ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
O nome de utilizador deverá ser constituído pela 1ª letra
do primeiro nome seguida do apelido, tal como é indicado
no formulário.
imagem 12 – Página “Esqueceu-se da palavra-chave?”

Posteriormente, o utilizador acede à aplicação com o seu
nome de utilizador e a palavra-chave recebida por correio
electrónico. Esta palavra-chave pode ser posteriormente
alterada na aplicação na área de perfil do utilizador.

03.4 REGISTO
Depois da leitura dos termos de utilização um candidato a
utilizador deverá preencher os campos do formulário de
registo.

imagem 13 – Página de registo

A palavra-chave a escolher pelo utilizador deverá ter, pelo
menos, 6 caracteres e terá que ser, pelo menos, de nível
de segurança Médio. Não serão aceites palavras-chave
cujo nível de segurança seja fraco, por questões de
segurança.
O endereço electrónico terá de ser um endereço válido
visto ser necessário à boa comunicação entre o utilizador
e a aplicação.
No final do formulário existe uma caixa de verificação, que
diz respeito à leitura dos termos de utilização, que o
utilizador terá de seleccionar. Se não o fizer os dados de
registo não são aceites pela aplicação.
Após a validação correcta dos dados, o utilizador é
reencaminhado para uma página que devolve alguns dados
e um link para uma folha de registo. Esta folha deverá ser
impressa e entregue devidamente preenchida, juntamente
com os documentos pedidos nos termos de utilização, na
Secção de Expediente.

03
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03 ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
03.5 TERMOS DE UTILIZAÇÃO
Os termos de utilização da aplicação Arquivo estão
disponíveis na página inicial.
Para efectuar o registo na aplicação, um candidato a
utilizador deverá ler os termos de utilização de forma a
tomar conhecimento dos procedimentos necessários para
que o seu processo de registo decorra como previsto.

imagem 15 – Acesso a Termos de Utilização

03.6 GESTOR DE FICHEIROS
imagem 14 – Dados de Registo e acesso à Ficha de Registo

Depois de avaliação e aprovação superior, a nova conta de
utilizador é activada. O utilizador é então notificado através
de correio electrónico que o seu estado se encontra activo,
podendo assim autenticar-se na aplicação e fazer uso da
mesma.

Depois da autenticação, o utilizador tem acesso à área
Gestor Ficheiros.
Nesta área é possível:
- Aceder à área privada;
- Visualizar a lista dos ficheiros existentes na área pública
e proceder a operações sobre eles (enviar para o seu
próprio endereço de correio electrónico, enviar para o
endereço de correio electrónico de um amigo ou
descarregar o ficheiro para o seu computador);
- Ver lista dos últimos ficheiros carregados para a área
pública.
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03 ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
03.6.1 ÁREA PRIVADA
Para aceder à área sua privada, o utilizador deverá seguir
o link como ilustra a figura:

imagem 16 – Acesso à Área Privada

Na sua área privada o utilizador poderá efectuar
carregamento de ficheiros e uma criar directorias onde
poderá carregar ficheiros. Desta forma é possível organizar
os ficheiros por pastas.

Esta lista está dividida em 5 secções:
- Ficheiro;
- Acções;
- Tamanho;
- Enviado;
- Proprietário.
A secção Ficheiro apresenta o nome do ficheiro, carregado
ou recebido, ou o nome de directoria criada. Quando um
utilizador faz o carregamento de um ficheiro é colocado
automaticamente, antes do nome original do ficheiro, a data
de carregamento.
Na secção Acções existem vários botões que permitem
exe c u t a r a c ç õ e s s o b re o re s p e c t i vo f i ch e i ro.
As acções possíveis de realizar com ficheiros são:

LISTA DE FICHEIROS
A lista de ficheiros é a área onde parecem os ficheiros que
o utilizador carrega para a sua área privada ou que recebe
de outro utilizador da aplicação e as directorias criadas.
Cada tipo de ficheiro terá um icon representativo e cada
directoria criada pelo utilizador será representada
por
.

Enviar para área privada de um utilizador ou para um
agregado (caso seja o proprietário do ficheiro);

Enviar para correio electrónico pessoal;

Enviar para correio electrónico de um amigo;

imagem 17 – Lista de Ficheiros

Descarregar;

03
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03 ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
Se o utilizador não for o proprietário de um ficheiro que
possui na sua área privada não poderá enviá-lo para a área
privada de outro utilizador.
Relativamente a directorias é possível:

Quando o utilizador pressiona o botão para enviar um
ficheiro para a área privada de outro utilizador ser-lhe-á
mostrado o seguinte formulário de envio:

Eliminar;

Enviar para área privada de um utilizador ou para um
agregado (caso seja o proprietário do ficheiro);
Cada utilizador pode pertencer a um ou mais agregados
ou grupos de utilizadores. Apenas será possível o envio de
ficheiros e/ou directorias entre utilizadores pertencentes
aos mesmos agregados.
Será possível apagar uma directoria se esta se encontrar
vazia. Se o utilizador tiver carregado ficheiros dentro de
uma directoria não será possível apagá-la.

E N V I A R C Ó P I A D E F I C H E I R O S / D I R E C TO R I A
É possível enviar cópias de ficheiros ou directorias para
um utilizador em particular ou para todos os utilizadores
de um agregado.

imagem 18 – Página de Envio de Ficheiro / Directoria

O utilizador selecciona o nome de um agregado para quem
pretende enviar o ficheiro e usa o botão “Enviar” para
proceder ao seu envio. Se pretender enviar para um
utilizador especifico usa o segundo formulário onde escolhe
o agregado e posteriormente o utilizador. Um utilizador
apenas terá acesso aos utilizadores dos agregados a que
pertence.

manual utilização | 15

03 ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
ENVIAR FICHEIRO PARA CORREIO ELECTRÓNICO
PESSOAL

ENVIAR FICHEIRO PARA CORREIO ELECTRÓNICO DE UM
AMIGO

Quando o utilizador selecciona a opção “Enviar para de
correio electrónico pessoal”, assim que o envio estiver
completo, é-lhe apresentado uma janela com uma
mensagem de confirmação.

Ao seleccionar a opção “Enviar para o endereço de correio
electrónico de um amigo” é aberta a janela seguinte:

imagem 20 – Página de Envio de Ficheiro para um amigo por Correio Electrónico

imagem 19 – Página de confirmação de Envio de Ficheiro por Correio Electrónico

O utilizador pode enviar ficheiros cujo tamanho não exceda
os 16 Mb (16777216 bytes).

Tal como na opção anterior, o utilizador pode enviar ficheiros
cujo tamanho não exceda os 16 Mb (16777216 bytes).
O utilizador introduz o endereço de correio electrónico
para onde quer enviar o ficheiro e usa o botão “Enviar
Ficheiro” para proceder ao envio.
Assim que estiver completo o envio será apresentada uma
mensagem de confirmação idêntica à mensagem
apresentada no passo anterior.

03
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03 ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
A secção Tamanho apresenta o tamanho do ficheiro ou da
directoria.
Na secção Enviado o utilizador pode visualizar a data e hora
em que o ficheiro foi carregado ou em que a directoria foi
criada. Existe ainda um pequeno botão que, ao ser
pressionado, vai ordenar, de diferentes formas, os ficheiros
tendo como base a data de carregamento (listar do mais
recente ao mais antigo ou vice-versa).
A secção Proprietário descreve o nome do utilizador que
carregou o ficheiro ou que criou a directoria.

imagem 22 – Página de Últimos Ficheiros Carregados na Área Pública

CARREGAR FICHEIRO
Para efectuar o carregamento de ficheiros o utilizador
deverá usar este formulário.
O utilizador pode efectuar o carregamento de um ficheiro
cujo tamanho não exceda os 16 Mb (16777216 bytes).

ÚLTIMOS FICHEIROS CARREGADOS
Nesta área é possível observar a lista dos últimos ficheiros
carregados na área pública. Usando o link existente o
utilizador é reencaminhado para uma página onde poderá
visualizar os últimos ficheiros carregados para a área
pública.

imagem 21 – Acesso à Página de Últimos Ficheiros Carregados

Tem a possibilidade de escolher o número de ficheiros a
listar (10, 25, 50, 75 ou 100 ficheiros). Tem ainda a
possibilidade de descarregar ficheiros.

imagem 23 – Área Carregar Ficheiro

Para preencher o primeiro campo é usado o botão
“Browse…” que permite a procura do ficheiro a carregar.
No segundo campo do formulário é introduzida uma
descrição para o ficheiro.
O utilizador pode ainda seleccionar o número de caixas
que pretende usar para carregar ficheiros (entre uma a dez
caixas).
O passo seguinte será validar os dados através do botão
“Carregar Ficheiro”.
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03 ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
CRIAR DIRECTORIA

03.6.2 ÁREA PÚBLICA

Nesta área é dada a possibilidade de criar directorias para
posteriormente efectuar o carregamento de ficheiros no
seu interior. Esta é uma forma que o utilizador possui para
organizar os seus ficheiros.

A área pública recebe os ficheiros para acesso público.
Estes ficheiros apenas podem ser carregados pelo
administrador da aplicação.

imagem 26 – Área Pública
imagem 24 – Área Criar Directoria

Para criar uma directoria é necessário inserir o nome que
se pretende dar à directoria e uma descrição (alternativa).
Para proceder à validação dos dados é usado o botão ”Criar
Directoria”.
Se a directoria for criada sem problemas irá aparecer um
icon seguido do nome e da descrição (caso exista) na lista
de ficheiros.
O nome da directoria irá servir como link para abrir a
mesma. Ao abrir uma directoria é possível efectuar o
carregamento de ficheiros.

imagem 25 – Acesso à Directoria

Se o utilizador pretender colocar um ficheiro na área pública
para acesso de todos os utilizadores deve dirigir-se ao
administrador da aplicação (arquivo@cm-mira.pt).

03
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03 ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO
LISTA DE FICHEIROS

03.6.2 ÚLTIMOS FICHEIROS CARREGADOS

A lista de ficheiros na área pública é igual à lista já descrita
anteriormente na área privada.

Esta área é comum à área de últimos ficheiros
descarregados, explicitada na área privada.

Na área pública as acções possíveis de executar são:

Enviar para correio electrónico pessoal;

Enviar para correio electrónico de um amigo;

Descarregar;
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gabinete de gestão de sistemas de informação

arquivo@cm-mira.pt

gabinete de gestão de sistemas de informação

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA
tel231 480 550 fax231 458 185
www.cm-mira.pt

PRAÇA DO MUNICÍPIO 3070-304 MIRA
correio-electrónico geral@cm-mira.pt

