Tutorial de apoio à inserção/edição de produtos e serviços
CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
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Objetivos do Catálogo de
Produtos e Serviços
Apoiar os/as associados/as na divulgação dos seus
produtos e serviços e potenciar a sua comercialização
Dinamizar a REDE Animar
Promover a criação de sinergias

Apenas
associados/as
da
Animar
poderão
promover
os
seus
produtos e serviços
Qualquer
pessoa/organização
poderá
consultar
o
Catálogo de Produtos e
Serviços

Aumentar a sustentabilidade económica das organizações e dos territórios,
potenciando e estimulando a comercialização dos seus produtos e serviços
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Apoio Técnico

Utilização das
Redes Sociais

Desenvolvimento
de conteúdos

Informação via
email

Newsletter

Estratégia de
Marketing e
Divulgação

Otimização da
Plataforma

Análise estatística
e Reports
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Como usar
1º Passo
Aceder à Agência Animar – Agência de
Inovação Social da Rede Animar para a
Economia Social e Solidária através do link:
https://agencianimar.com/

2º Passo
Ao fundo da página, em LINKS ÚTEIS, clicar
em

3º Passo
Clicar em “Criar conta de acesso” e
preencher a informação solicitada, indicado
um Nome de Utilizador e uma Senha de
Acesso.

A administração do site irá validar a conta
criada e receberá uma notificação dessa
validação via e-mail.
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Como usar
4º Passo
Após validação da conta criada o/a
utilizador/a terá acesso às seguintes
ferramentas de edição:

5º Passo
O/a utilizador/a poderá utilizar todas as
ferramentas disponíveis inserido produtos,
serviços, práticas, tornar-se Agente de
Inovação Social, editar os seus artigos e editar
o seu perfil.
É nas Ferramentas de Edição que poderá
também fazer Logout.

6º Passo
O/a utilizador pode:
Utilizar a Agência Animar como plataforma
de promoção e divulgação dos seus
produtos e serviços.
Utilizar a Agência Animar como meio para
conhecer os produtos e serviços da Rede
Animar.

Após 30 minutos sem qualquer
utilização
o/a
utilizador
será
considerado spammer, pelo que será
desejável que saia da plataforma se
não estiver a fazer qualquer utilização
da mesma. Se acontecer não se
preocupe, poderá voltar a aceder
normalmente
passado
alguns
minutos.
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Como usar | Inserir Produto e/ou Serviço
O/a utilizador/a inicia o processo com a
seleção do tipo/categoria de produto/serviço
que pretende inserir no Catálogo.

Caso não esteja disponível o tipo/categoria
que mais se adequa ao seu produto/serviço
deverá selecionar outro equivalente e reportar
a questão ao administrador.
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Como usar | Inserir Produto e/ou Serviço
O/a utilizador/a indica o Título do seu produto/serviço (p.e. Sal
para Grelhados ou Formação Certificada para Desempregados)

e insere informação acerca do mesmo.

A informação deve ser clara e descritiva, não devendo ser
demasiado extensa (recomendamos a descrição em cerca
de 1000 caracteres).

O botão “Inserir divisão Texto Introdutório” pode ser
utilizado para selecionar a informação que surge na
página de apresentação e a que aparecerá disponível ao
clicar em “Ver Mais”.
Se optar por não utilizar essa função a administração do
site fará, posteriormente, essa gestão.
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Como usar | Inserir Produto e/ou Serviço
O/a utilizador/a pode inserir 2 imagens relativas ao seu
produto/serviço, bastando clicar em “Escolher” e fazendo
download das imagens selecionadas

As imagens que o/a utilizador/a utilizar ficarão
reservadas e disponíveis na sua área reservada,
devendo fazer a gestão das mesmas (disponibilizar,
reservar ou eliminar).

As imagens deverão ter o formato jpg.
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Como usar | Inserir Produto e/ou Serviço
O/a utilizador/a utiliza este campo para inserir mais
informação

acerca

do

seu

produto/serviço,

designadamente, o preço, como adquirir, modo de
produção, período e época de produção e outras
informações

relevantes,

podendo

usar

o

campo

“Observações” para esse efeito.
No caso dos serviços, no campo “Opções” surge apenas um campo
para Observações.

A disponibilização desta informação não é obrigatória, todavia é de
extrema relevância para uma melhor divulgação e apresentação
dos produtos/serviços.
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Como usar | Inserir Produto e/ou Serviço
O/a utilizador/a utiliza este campo para georreferenciar o
seu produto/serviço. Esta ferramenta permitirá posicionar
a localização espacial do produto/serviço facilitando o seu
acesso.
O/a utilizador/a deverá atender à forma como se
inserem as coordenadas pois devem respeitar a
forma “38.44121,-9.07494”. O/a utilizador/a deverá
aceder

ao

Google

Maps,

clicar

na

localização

pretendida e de seguida clicar nas coordenadas GPS
indicadas. No canto superior esquerdo surgem as
coordenadas que deverão ser copiadas e coladas no
formulário.
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Como usar | Inserir Produto e/ou Serviço
O/a utilizador/a, após inserção de toda a informação
pretendida, deverá clicar em “Guardar” para garantir que
toda a informação fica reservada no sistema.

Após guardar a informação inserida o/a utilizador/a
receberá uma mensagem de que a administração do
site irá validar os dados. Após validação a informação fica
disponível online, integrada no Catálogo de Produtos e

Serviços
O/a utilizador/a pode, a qualquer altura, editar o
produto/serviço inserido bastando utilizar a ferramenta
de edição “Meus Artigos”.
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Apoio Técnico
Para contactar a administração do site deverá enviar email para antonio.barata@animardl.pt ou contactar através do n.º 219527450.

A Animar presta o necessário apoio técnico aos/ás utilizadores/as da Agência Animar
facultando esclarecimentos e apoiando na inserção de artigos na plataforma devendo
para esse efeito utilizar o email olga.fernandes@animar-dl.pt ou filipa.lourenco@animardl.pt ou contactar através dos n.º 219527450/912308881.
A Animar agradece todos e quaisquer contributos, sugestões e recomendações dos/as
utilizadores/as que visem uma melhoria do funcionamento e operacionalidade da
Agência Animar, sendo que para esse efeito podem utilizar o email
olga.fernandes@animar-dl.pt ou filipa.lourenco@animar-dl.pt.
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Conhecer as práticas, projetos e iniciativas da Rede Animar e de outras
organizações. Para esse efeito utilize a opção “Conheça as práticas”.
Dar a conhecer práticas, projetos e iniciativas. Para esse efeito utilize a
ferramenta “Adicionar Prática”.

Tornar-se Agente de Inovação Social e conhecer outros Agentes de Inovação
Social.

Outras
potencialidades
da Agência
Animar
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Conhecer os Projetos em Curso e as principais iniciativas da Animar, bastando
clicar para saber mais.

Outras
potencialidades
da Agência
Animar

Saber mais sobre Boas Práticas de Desenvolvimento Local.
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Conhecer a ação e o trabalho das Plataformas da Rede Animar, temáticas e

regionais.

Outras
potencialidades
da Agência
Animar

Conhecer e, se o entender, aderir às Causas de Cidadania que a Animar
defende e que contribuem para o Desenvolvimento Sustentável de Base Local.
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