INTERNET E CIDADANIA DIGITAL
A cidadania digital pode ser definida como as normas do comportamento adequado e responsável em
relação ao uso da tecnologia.
Mike Ribble descreve nove elementos que fazem parte da Cidadania Digital:
1. ETIQUETA DIGITAL
à Padrões eletrónicos de conduta ou procedimento ß
Importa promover o desenvolvimento de cidadãos digitais responsáveis nesta nova sociedade.
A primeira regra de etiqueta na Internet é:
• ser agradável;
• mostrar respeito pelas opiniões dos outros, mesmo que não concorde, abster-se de julgar
publicamente os outros;
• Evitar dizer algo negativo sobre os outros;
• Nunca dizer nada negativo sobre a minha empresa, ex-empresa, chefe ou colegas de trabalho.
2. COMUNICAÇÃO DIGITAL
Se estiver a enviar e-mails, mensagens em tempo real, comentar no Facebook, ou partilhar mensagens
num blog, é importante não esquecer que qualquer coisa disponibilizada na web ficará para sempre.
• Reler antes de enviar
• Afastar-me por alguns minutos e voltar a ver.
• Verificar, pelo menos, a ortografia, gramática e tom da mensagem
• Nunca fazer um post que não gostaria que os familiares ou chefes vissem.
Uma das mudanças significativas da revolução digital é a capacidade de uma pessoa comunicar com
outras pessoas.
Se no século XIX, as formas de comunicação eram limitadas, no século XXI, as opções de comunicação
são imensas oferecendo uma ampla variedade de escolha.
Este alargamento das opções de comunicação digital permitem a constante comunicação com qualquer
outra pessoa.
É possível comunicar e colaborar com qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer hora.
A maioria das pessoas usam a internet para ganhar tempo, para isso é importante manter todas as
mensagens o mais breve possível à dividir por tópicos menores se a for muita informação; ser mais
organizado e ordenação de informação mais ordenada.
Evitar o uso de letras maiúsculas, em qualquer e-mail ou correio à sugere o grito, que é rude.
Ajudar os outros, partilhar informações e oferecer respostas a perguntas é fundamental.
Nós somos o que partilhamos. Algumas pessoas exageram na quantidade e nos tipos de informações
que partilham nas redes sociais, e esquecem que, mesmo que as eliminem, as suas pegadas na Internet
permanecem.
O oversharer é aquele que faz partilhas em excesso, normalmente partilha atualizações superficiais de
status, o que pode gerar uma imagem errada sobre a pessoa.
à As informações partilhadas tornam-se uma espécie de cartão de visitas on-line e, se não
corresponderem à realidade, podem prejudicar a vida pessoal e profissional do utilizador.
3. LITERACIA DIGITAL
Representa o uso eficaz da tecnologia digital, tal como os computadores, as redes informáticas.
4. PESQUISAS NA WEB

•
•
•

5. ACESSO DIGITAL
à Participação eletrónica plena na sociedade ß
Acesso eletrónico para todos
A exclusão digital de qualquer tipo não aumenta o crescimento dos utilizadores numa sociedade
eletrónica
Igualdade de acesso digital

6. COMÉRCIO ELETRÓNICO
à Compra e venda eletrónica de bens ß
Uma boa parte da economia de mercado desenvolve-se na web. A compra e venda de produtos
tornou-se comum para muitos utilizadores. Simultaneamente, surge uma quantidade equivalente de
bens e serviços ilegais/imorais, como consequência devemos de ser consumidores atentos na economia
digital.
7. LEI DIGITAL
à Responsabilidade eletrónica sobre obras e ações ß
A lei Digital trata da ética da tecnologia na sociedade.
• O uso ético manifesta-se respeitando as leis da sociedade.
• O uso não-ético manifesta-se sob a forma de roubo e/ou crime. Ex: aceder ou usar ilegitimamente
informação de terceiros, transferir ilegalmente músicas, plagiar, criar vírus, enviar spam ou
roubar a identidade ou propriedade de qualquer pessoa não é ético.
8. SEGURANÇA DIGITAL (autoproteção)
à Precauções eletrónicas para garantir a segurança ß
Em qualquer sociedade há indivíduos que roubam, desfiguram ou perturbam outras pessoas. O mesmo
acontece na comunidade digital. Confiar nos outros membros da comunidade não é suficiente para a nossa
própria segurança. Se em casa temos fechaduras nas nossas portas e alarmes, o mesmo deve acontecer com
a segurança digital. Precisamos de ter proteção contra vírus, cópias de segurança e mecanismos de
recuperação.
DIREITOS E RESPONSABILIDADE DIGITAL
Os cidadãos digitais têm direito à privacidade, liberdade de expressão, etc. Os direitos digitais básicos
devem ser abordados, discutidos e compreendidos no mundo digital. Para além dos direitos há também
responsabilidades.
• Proteger as informações pessoais
• Qualquer coisa inserida na Internet fica disponível para todos verem, evitar acrescentar algo
pessoal (endereço, número fiscal, outras informações)
• Não tornar as coisas fáceis para pessoas mal-intencionadas
9. SÁUDE E BEMESTAR DIGITAL
A Internet e a tecnologia trouxeram muitas facilidades para o dia a dia, mas a sua utilização em excesso
tem causado doenças que têm afetado cada vez mais pessoas.
NOMOFOBIA
É o medo de ficar sem poder utilizar o telemóvel. Nervosismo com a possibilidade de ficar sem bateria.
SÍNDROME DO TOQUE FANTASMA
É quando se tem constantemente a falsa sensação de que o telemóvel está a tocar ou vibrar. Esta
sensação é causada pelo forte vínculo criado entre a pessoa e o aparelho, o que faz o cérebro passar a criar
um sinal de alerta por qualquer ruído.
EFEITO GOOGLE
Causado pelo uso constante do Google para pesquisar informações. Os especialistas acreditam que o
cérebro humano esteja a ficar preguiçoso e a perder a capacidade de reter conhecimento.

GLOSSÁRIO
Cidadania Digital: ser capaz de usar as redes sociais e as ferramentas tecnológicas de forma responsável,
ética e sábia é uma competência cada vez mais fundamental para o século XXI.
Facebook: rede social suportada na web
Identidade Digital: é a representação digital online de dados e informação relativos a uma pessoa,
empresa, sistema, máquina, acessível através de dispositivos computacionais e dispositivos móveis
Etiqueta Digital: é um conjunto de atitudes e normas recomendadas (não impostas) para que todos os
utilizadores da web possam comunicar de uma forma educada
Comércio Eletrónico: ou e-commerce, comércio virtual ou venda não-presencial é um tipo de transação
comercial (com ou sem fins lucrativos) feita especialmente através da Internet.
Segurança Digital: consiste na não violação da confidencialidade, integridade e disponibilidade de
autenticidade de documentos e dados pessoais disponibilizados na Internet

INTERNET E AS REDES SOCIAIS
ANTES DA INTERNET
Alguns anos atrás a realização de uma pesquisa só era possível através de livros, jornais e revistas. As
grandes enciclopédias eram objetos obrigatórios em qualquer residência onde houvesse estudantes. As
bibliotecas eram referenciadas como o grande templo do saber para onde os alunos se dirigiam para obter
informação.
COM A INTERNET
Com o advento da internet, o constante fluxo de informação e geração de conhecimento tornou-se cada
vez maior.
Os motores de pesquisa como o Google e o Yahoo tornaram-se sinónimos de “pesquisa”.
Com o passar do tempo, as pessoas passaram a acreditar que, se a informação não pode ser encontrada
através das ferramentas de pesquisa é porque não existe.
O desafio é encontrar rapidamente na internet o que se pretende com um elevado grau de
fidedignidade!
FORMAS DE PESQUISAR NA WEB
As pesquisas na web podem ser feitas de várias formas:
• Motores de pesquisa (métodos mais utilizados para procurar a informação)
• Próprias páginas que alojam os documentos procurados
• Consulta em diretórios
• Leitura dos textos em hiperligação a páginas relacionadas com o tema
• Envio de mensagens para um fórum sobre o tema
• Envio de mensagens numa sala de chat
• Envio de um e-mail a um especialista
• ...
Exemplos de motores de pesquisa específicos:
Https://scholar.google.pt à Google Schoolar
https://b-on.pt à B-On
https://www.rcaap.pt à Repositório Científico de acesso aberto de Portugal
http://recipp.ipp.pt à Repositório Científico do Instituto Politécnico do Porto
http://www.thesearchenginelist.com à Outros motores de pesquisa por categoria

Tipos de ficheiros na pesquisa web:
Pesquisa de livros no Google: http://books.google.com/
Google Imagens: http://www.google.com
Flickr: http://www.flickr.com
Freedigital Photos: http://www.freedigitalphotos.net
Youtube EDU: http://www.youtube.com/education
Khan Academy: https://www.youtube.com/channel/UC4a-Gbdw7vOaccHmFo40b9g
A WEB 2.0
É um termo popularizado a partir de 2004 para designar uma segunda geração de comunidades e serviços
web como plataforma de interação e não apenas receção de informação.
PROCESSO DE PESQUISA

1.
2.
3.
4.
5.

Planear a pesquisa
Quais as palavras chaves que poderão conduzir à informação desejada?
Selecionar um motor de pesquisa
Avaliar a informação com prudência pois nem tudo o que está na internet está correto ou é atual
Avaliar o processo de pesquisa e planear alternativas no caso de insucesso
•
•
•
•
•

ESTRATÉGIAS DE PESQUISA NA INTERNET
Manter o antivírus atualizado
Ver se as configurações de segurança do browser são adequadas
Usar um programa do tipo “firewall” para monitorizar as comunicações do computador
Evitar abrir documentos de origem suspeita ou em formatos pouco convencionais
Trocar as passwords periodicamente

O QUE É UMA REDE SOCIAL
à É uma das formas de representação dos relacionamentos afetivos ou profissionais dos seres
humanos entre si ou entre agrupamentos de interesses mútuos. ß
A visibilidade de uma marca/negócio/ideia aumenta através da publicação de conteúdos interessantes
nas principais Redes Sociais Digitais.
O TRABALHO NAS REDES SOCIAIS

CRIAR conteúdo interessante.
DIVULGAR nas redes sociais.
MONITORIZAR a repercussão gerada.

3 PASSOS PARA O SUCESSO DAS EMPRESAS NAS REDES SOCIAIS
1. Gerar conversas
2. Transformar conversas em recomendações
3. Transformar recomendações em vendas de produtos/serviços/ideias
EXEMPLOS DE REDES SOCIAIS
Twitter: ferramenta que possibilita o envio rápido de mensagens à semelhança das mensagens trocadas
pelo telemóvel (até um máximo de 140 caracteres). Regista o histórico da troca de mensagens efetuada e
facilita uma posterior pesquisa por temas.
Facebook: é uma rede social na web que liga as pessoas e que permite a colaboração, o debate de ideias, a
partilha de recursos, etc.
LinkedIn: rede de contactos online. Permite a publicação do currículo, de trabalhos, a pesquisa de candidatos
a um trabalho, efetuar recomendações.
GESTOR DE DOCUMENTOS
Google Docs: programa de processamento de texto, folha de cálculo, apresentações, desenhos e formulários
online, oferecido pela Google, no qual os participantes autorizados podem participar na criação de
documentos online. Permite a importação e exportação de ficheiros com extensões .doc, .xls, etc.
Slideshare: programa que permite a disponibilização de ficheiros de apresentações no formato de
powerpoint. Disponibiliza o código html para que o ficheiro possa ser apresentado numa outra página WEB.
As apresentações são convertidas no formato flash. Permite a inserção de comentários às apresentações.
Youtube: programa que permite a disponibilização de vídeos produzidos pelos utilizadores. Permite a
inserção de comentários e disponibiliza o código html para que o vídeo possa ser apresentado numa outra
página WEB.
SCRIBD: programa que permite a disponibilização online de ficheiros em formato .pdf, xls, ppt, entre outros.
Disponibiliza o código html para que o ficheiro possa ser apresentado numa outra página WEB
DropBox: Ferramenta que permite o alojamento e a partilha de documentos na web assim como a
sincronização com os documentos do PC local
Wetransfer: programa que permite enviar, fazer o upload ou partilhar ficheiros de grande dimensão do
computador local para qualquer destinatário
EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE CONETIVIDADE
GLOSSÁRIO
URL: Uniform Resource Locator – é o lugar onde está armazenada a informação, também conhecido como
endereço, é o conjunto de caracteres, sem espaços entre si, que aparece na barra de endereço do browser
por exemplo http://www.iscap.ipp.pt
http:// - estas letras significam que se trata de um documento hipertexto, assim são designados os
documentos usados na internet. Nos atuais browsers, não é necessário digitar http:// se o endereço
comerçar por “www”
www – significa World Wide Web ou seja “rede mundial de dados”
Domínio – é o nome que se segue a “www” e, normalmente, é o nome da página ou da instituição a que
pertence
FTP ou Protocolo de Transferência de Ficheiros – através do FTP é possível fazer o download de ficheiros,
programas, imagens, documentos e outros tipos de arquivos disponibilizados.
Domínio: significa, em geral, o tipo da organização, empresa ou indivíduo que o utiliza, nomeadamente:
Org;: organização não-governamental
Gov: governamental

Com: Comercial
Edu: educação
Tur: turismo
A extensão pode também indicar a localização geográfica (país) da organização, ex: pt (Portugal); com.br
(Brasil).

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL
Objetivo à utilizar algumas ferramentas web de produção de conteúdos para a web.
1. ANIMOTO

O ANIMOTO é uma aplicação web que permite a criação de vídeos a partir de fotos, vídeo-clips e música.
Constitui uma forma rápida e simples de criar um vídeo apelativo.
Para um melhor entendimento das potencialidades da ferramenta, assistir ao seguinte vídeo.
2. MindMeister
O Mindmeister é uma aplicação web que permite a criação de mapas mentais colaborativas. Constitui
uma forma rápida e simples de construir um mapeamento de pensamento, projetos, histórias, etc.
Para um melhor entendimento das potencialidades da ferramenta, assistir ao seguinte vídeo.
3. CANVA

O Canva é um editor de infográficos que tem centenas de elementos de design gratuitos, assim posso
apresentar dados como um profissional.
Para um melhor entendimento das potencialidades da ferramenta, assistir ao seguinte vídeo.
4. SOCRATIVE
O Socrative é uma ferramenta que permite interagir com uma audiência no sentido de obter de forma
rápida as opiniões.
Para um melhor entendimento das potencialidades da ferramenta, assistir ao seguinte vídeo.
5. PODOMATIC
O Podomatic é um programa que permite criar recursos áudio online (podcasts), com ficheiros de som e
imagens selecionadas.
Para um melhor entendimento das potencialidades da ferramenta, assistir ao seguinte vídeo.

6. GOANIMATE

O GoAnimate é um programa que permite a criação de animações online personalizadas.
Para um melhor entendimento das potencialidades da ferramenta, assistir ao seguinte vídeo.
7. PREZI

O Prezi é um site que permite a criação de apresentações online. Permite a criação de apresentações não
lineares com uma abordagem de zoom in e zoom out do mapa desenhado. Permite ainda fazer o download
da apresentação criada no formato de programa executável (*exe).
Para um melhor entendimento das potencialidades da ferramenta, assistir ao seguinte vídeo.
8. YOUBLISHER

O Youblisher é uma aplicação que permite publicar um ficheiro PDF no formato de um e-book, dando a
possibilidade ao leitor de passar as páginas arrastando-as como se fosse um livro normal. O resultado é
muito original.
Para um melhor entendimento das potencialidades da ferramenta, assistir ao seguinte vídeo.
9. TOONDOO

O Toondoo é um editor de banda desenhada online. É simples e conta com vários recursos. O produto
final pode facilmente ser integrado num blog ou num website.
Para um melhor entendimento das potencialidades da ferramenta, assistir ao seguinte vídeo.
10. VOKI

O Volki é uma aplicação que possibilita a criação de personagens “avatares” animados com voz que
podem ser previamente gravados (no Audacity por exemplo). Estas personagens podem ser enviadas por
email ou embebidas numa página web.
Para um melhor entendimento das potencialidades da ferramenta, assistir ao seguinte vídeo.

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL
AS CORES DE UM WEBSITE
Como palavras, as cores são uma importante forma de expressão.
Diversos estudos mostram o efeito das cores de um ponto de vista da psicologia.
Diferentes tons podem acalmar ou animar uma pessoa, gerando diversas sensações poderosas.
A internet é muitas vezes utilizada como uma ferramenta de comunicação para gerar negócios e
vendas. No entanto, é preciso lembrar que no mundo virtual de uma empresa não tem nenhum tipo de
contato pessoal com o cliente – portanto, qualquer recurso que possa despertar a atenção do visitante
do website é de extrema importância.
Um dos aspetos que podem ter grande influência sobre o visitante refere-se às cores utilizadas no
website.
Porém, como criar uma combinação harmoniosa de cores, garantindo que o site/imagem tem um
visual apelativo?
UMA ESCOLHA PESSOAL
Esta é uma das primeiras lições a ter em mente: o processo de seleção de cores para a página/imagem
não deve ser influenciado pelas preferências pessoais.
O propósito dos tons utilizados no site/imagem é atrair os utilizadores, uma vez que o sucesso do
resultado dependerá do seu número de visitas.
UMA ESCOLHA IMPESSOAL
Antes de definir quais as cores a utilizar, deve-se pensar no público-alvo.
Quais são as suas preferências e faixa etária?
Exemplo: Um site sobre automóveis, voltado para o público masculino, deve ter cores fortes transmitindo a ideia
de poder, dinamismo e inovação.

A escolha das cores de um site/imagem pode ser influenciada pela localização do público-alvo – se a
audiência estiver espalhada pelo mundo, é importante considerar fatores culturais que podem influenciar a
escolha de determinados tons, pois estes têm significados diferentes dependendo de cada país.
Cada site/imagem tem um objetivo único.
Exemplo: a meta principal do site de uma ONG geralmente é fazer com que o visitante clique num link
para fazer uma doação, o que exige que este botão tenha uma cor de destaque.
Especialistas recomendam utilizar uma cor diferente para despertar a atenção do leitor para uma
informação importante, porém o uso excessivo deste recurso pode acabar por transformar o site num
arco-íris!
CADA COR UMA FUNÇÃO
É importante saber alguns conceitos básicos sobre grupos de cores pois este conhecimento irá permitir
gerar certas emoções nos visitantes sem a utilização de textos.
Basicamente, há três grupos de cores associados às emoções, conforme:
CORES QUENTES à Cores como vermelho, amarelo e laranja provocam entusiasmo.
CORES FRIAS à Cores como azul, verde e roxo faz com que as pessoas se acalmem, transmitindo a ideia
de tranquilidade.
CORES NEUTRAS à Estas cores, como o cinza e castanho, não geram muitas emoções nas pessoas.

As cores estão em todo o lugar, e somos influenciados por elas a todo o instante, através da visão e de
seus efeitos psicológicos.
Por isso, encontrar as combinações de cores perfeitas no web design é fundamental para garantir o
sucesso dos interfaces, pois transmitem sensações, ideias e significados capazes de acalmar, excitar,
estimular ações, ou mesmo emocionar os visitantes de um site.
DICAR PARA O BOM USO DA COR
Para que os textos fiquem bem legíveis, deve-se escolher cores contrastantes entre o fundo e o
conteúdo textual.
• Utilizar uma quantidade mínima de cores diferentes.
• Se a intenção é atrair o olhar do utilizador para uma determinada área, deve-se utilizar cores
intensas. No entanto, se várias áreas ficarem muito destacadas o utilizador ficará perdido (sem
saber para onde olhar) e essa técnica perderá seu feito.
• Inspirar-me com a natureza: posso encontrar fantásticas combinações de cores.
IMAGENS GRATUITAS
Quando estamos a construir um site, é normal o recurso a imagens. Sempre que possível devo criar as
minhas próprias imagens, tirar as minhas próprias fotografias.
Quando isso não for possível, disponho de sites que me oferecem de modo gratuito um conjunto de
imagens para uso livre.
Não posso usar nunca imagens sobre as quais não possuo direitos de utilização.
Exemplos e FreeDigitalPhotos
DESIGN WEBSITES
O segredo dos sites de sucesso pode estar no design emocional.
Para criar um bom site é importante:
• Boa usabilidade;
• Boas imagens;
• Ótimas combinações de cores e tipografias
• Escrever textos interessantes
• Acompanhar as últimas tendências do web design
Quando se entra num site e faz-se o primeiro julgamento, esses impactos iniciais são muito
importantes. Assim, é importante fazer com que a primeira impressão seja positiva, fazendo com que as
pessoas se sintam bem. É importante conhecer o público do site, pois nesta etapa o que é importante é
a experiência dos utilizadores.
Por isso, as interfaces precisam de ser simples, intuitivas e fáceis de utilizar, pois a confusão e
frustração levam a emoções negativas.
Por outro lado, a diversão, facilidade de uso e eficácia são características imprescindíveis das
emoções positivas.

1.
2.
3.
4.

COMO APLICAR A EMOÇÃO NO WEB DESIGN
Surpresa à fazer algo inesperado e agradável
Expectativa à dizer algo interessante antes do lançamento
Exclusividade à sugerir algo exclusivo para os utilizadores de um determinado nicho
Personalidade à é o meio que utilizamos para transmitir humor e empatia aos utilizadores
Este nível está muito relacionado com as lembranças pessoais, a satisfação, o prestígio, o valor
agregado e a imagem que o produto oferece a quem o usa.

CAPTAR ATENÇÃO DOS UTILIZADORES
Sei quem é o meu público-alvo?
Compreendo as vontades da audiência antes de
qualquer outra ação
Quais as leituras/atividades a audiência gostaria de
fazer?

CRIAR ECRÃS FUNCIONAIS
Fornecer interfaces funcionais atrativos
Um ecrã atrativo (bonito e funcional) convida o
utilizador a iniciar a viagem pelo site
Criar uma navegação fácil e consistente entre os
capítulos, páginas, testes, etc.

SUPORTE A COMUNICAÇÃO
Muitos dos utilizadores são também utilizadores
das redes sociais e esperam uma resposta imediata
(“em tempo real”)

CONTEÚDOS RELEVANTES
Sempre que se incluir uma informação esta deve
ser relevante para o utilizador

Devo oferecer suporte por e-mail e chat

Deve ser sucinta, lógica e claramente dividida por
cores, gráficos e espaços em branco

Se não houver nenhum feedback dos utilizadores
irão sentir-se isolados, sem forma de contactar
A efetividade do suporte oferecido afeta a
qualidade da experiência oferecida

Quando o conteúdo está carregado de significado
os participantes tendem a voltar a visitar o site

“Keep it simple keep it short, keep it moving.”
Linguagem Simples
Elementos Visuais Atrativos
A utilização de linguagem complexa afasta os
utilizadores e torna-a mais difícil e demorada
Devo usar uma linguagem efetiva, um estilo
As tecnologias online incluem gráficos, animações,
informal e “amigo”. Uma linguagem demasiado
vídeos e sons
formal poderá aborrecer e afastar os utilizadores
A linguagem é uma forma de criar laços com os
utilizadores
DICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE SITES E IMAGENS
Ciclo genérico de um projeto:
1. Levantamento das Informações
Þ Deve ser feito com a participação de pelo menos um membro de cada equipa envolvida no
desenvolvimento.
à É quase um dogma a necessidade de se conhecer TUDO o que o projeto contemplará antes de
começá-lo. É importante conhecer quais os módulos/páginas principais ß
Þ Devo identificar o que é esperado em cada página principal e definir os sub-módulos/sub-páginas ou as
sub-categorias.
Þ Procurar extrair do cliente alguns detalhes e vontades implícitas:
• Público alvo
• Objetivos
• Prazo
• Liberdade de criação
• Equipa
• Páginas / Áreas / Sub-Páginas
2. Arquitetura da Informação
Þ Pensa-se na melhor forma de organizar a informação obtida na fase 1. Esta é uma fase mais reflexiva.
Þ Nesta fase devo ter em mente:
• As informações que foram transmitidas
• As informações (módulos/páginas) mais importantes
• As informações categorizadas

•

Uma ideia de fluxo de navegação

3. Planeamento do Layout
Þ É um trabalho conjunto. São realizados drafts baseados na fase 2 e submetidos à validação do cliente
para se avançar para a produção.
Þ Conceitos de cores, movimentos, traços, estilos, formas e brilhos servirão para despertar sensações,
desejos, interesses, animações, atrações.
4. Produção

Þ Fase em que se cria o produto/site
Þ É o momento em que se escolhe as ferramentas certas
Þ Dentro desta fase são criados milestones nos quais haverá a intervenção de agentes externos à Ação
muito importante para a redefinição e para a qualidade do projeto
5. Implementação
Þ Fase de implementação/ativação do projeto no ambiente de simulação real
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Þ

6. Revisões
O trabalho irá detetar pequenas correções
É preferível que o revisor não seja a pessoa que produziu o trabalho
É preferível que haja mais de 1 revisor
É preferível que os 2 ou mais revisores não sejam quem produziu o trabalho
7. Testes e Controlo
Esta fase é efetuada em conjunto com a fase de revisão, mas podemos encontrar algumas
peculiaridades
Testa-se a eficiência do site ou material multimédia no ambiente onde irá operar e denominado de
teste de ambiente
Aqui temos dois tipos de teste: o do sistema (software) e do conteúdo
• No teste de sistema verifica-se, em massa, o software está a responder às expectativas de
segurança, desempenho
• No teste do conteúdo é necessário verificar se está legível e atraente para o utilizador
Como?
SE O SISTEMA ESTÁ NA INTERNET:
• Ferramentas de análise de tráfego e rejeição (Google Analytics)
• Perfil dos utilizadores (caso exista)
• Objetivos atendidos (caso especificados)
SE O SISTEMA É DESKTOP:
• Feedback do cliente
• Taxa de aumento em contactos
• Objetivos atendidos (casos especificados)
• Objetivos atendidos (casos especificados)
Cores - https://coolors.co/49306b-c2e7da-635380-90708c-undefined
Wordpress - https://teste1868.wordpress.com/
Imagens 3D - https://archive3d.net/?a=download&id=e4c9158f
Imagens gratuitas - http://www.freepik.com/free-photo/smiling-students-withbackpacks_858421.htm#term=student&page=1&position=19
Icons/imagens - https://www.onlinewebfonts.com/
Fonts - https://www.urbanfonts.com/ | http://www.1001fonts.com/
Timeline - https://www.preceden.com/

O WIX
Por onde começar? à Determinar o objetivo do site. Planear o site (organizar informação, escolher
imagens, etc).
A melhor maneira de começar qualquer trabalho criativo é com um lápis e papel.
Modelos podem ser utilizados na construção de sites e estes podem ser personalizados.
Existe também a possibilidade de usar modelos em branco, onde temos total liberdade para editar o site
da forma que queremos.
FLASH / HTML 5
Quando a Internet surgiu, os sites eram lentos, com animações e fotos com as mais variadas cores e
formatos.
As linguagens para criar um site, foram sendo substituídas por tecnologias como o Flash, que na altura
era da empresa Macromedia.
Com o Flash foi possível construir sites utilizando código simples. O Flash deu cor e movimento às
páginas estáticas.
A tecnologia Flash é suportada em vetores e isso permite a criação de animações, sem perda de
qualidade, não importando o zoom dado na figura.
O Flash tornou-se popular pelas múltiplas funções que possuía.
Há 5 anos atrás o sucesso do Flash era tão grande que a Adobe, uma das maiores empresas de
softwares do mundo, comprou os direitos da marca.
Alguns anos depois, surgiu um rival à altura. O HTML 5, que passa por constantes evoluções.
O HTML 5 usa tags no código, de forma objetiva e útil para a internet, apresentando várias vantagens
em relação ao Flash.
Por exemplo, o iPhone, desde que foi lançado, não lê a programação do Flash.
O HTML 5 é mais padronizado, isso significa que não é necessário descarregar nenhum plugin para que
o HTML5 funcione, ao contrário do Flash.
O HTML5 faz a integração de vídeos já nativa da linguagem, não é preciso que os vídeos sejam
convertidos na linguagem do Flash para que seja feita a reprodução, sendo o resultado mais rápido e
melhor.
GLOSSÁRIO
Wix – é uma ferramenta online de criação de sites em Flash e em HTML5 que permite criar sites incríveis
com uma aparência muito agradável, sofisticada e elegante. Em pouco tempo, qualquer pessoa pode criar
websites bastante diversificados, já que o Wix é uma ferramenta de fácil manuseamento e uso, sendo
acessível a todos.
HTML – (HyperText Markup Language) que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto, é uma
linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web. Documentos HTML podem ser
interpretados por navegadores.
Embed Code – é um tipo de tag HTML para media, usada para incorporar arquivos multimédia de áudio
e vídeo. Uma música pode tocar, quando uma página é exibida. Portanto, pode-se inserir arquivos de som
dentro de um documento HTML, há extensões cujos arquivos são grandes, exigindo um tempo maior de
download.
Template – ou modelo de documento, é um documento de conteúdo, com apenas a apresentação visual
e instruções sobre onde e qual tipo de conteúdo deve entrar a cada parcela da apresentação. Funciona como
uma predefinição.
Layout – significa plano, arranjo, esquema, design, projeto.

