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1. SITE WEB 
Para aceder ao site web de Marmed de CETMAR escreva: 

http://subproductos.cetmar.org/ 

 

 

 

http://subproductos.cetmar.org/
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O site web de Marmed esta dividido em 4 secções diferenciadas.  

 Home 

 Offers and Requests 

 AbouttheBy-products Exchange 

 Contact 

 

1.1. HOME 

A página de portada esta dividida em 5 secções: 

 Banner lateral esquerdo sugerindo que o utilizador se registe na web. 

 Pequeno texto explicativo introduzindo o que e “By-products Exchange” e botão à 

pestana correspondente para saber mais. 
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 Zona de login para que os utilizadores possan aceder à zona privada da web. Com 

ligações para recordar palabra-chave e criar novo utilizador. 

 

 

 Na parte inferior mostram-se as duas últimas ofertas e solicitudes que se produziram. 
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1.2. OFERTAS E DEMANDAS 

Nesta secção mostram-se as ofertas e solicitudes disponíveis. Neste apartado só se vai tratar a 

vista como utilizador não registado.  

 

Na parte superior vê-se um banner informando que para ver toda a informação ou criar 

ofertas/demandas e necessário registar-se. 
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No lateral esquerdo o utilizador encontra-se com um banner recomendando que cree uma 

conta. Mostram-se 4 ofertas e só mostrar-se-lhe-ão 2  solicitudes e outro banner 

recomendando outra vez que o utilizador se registe. 

1.3. A RESPEITO DO INTERCÂMBIO DE 

SUBPRODUTOS  

Nesta secção encontra-se  o texto explicativo da web e de “by-productsexchange”. 
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1.4. CONTATO 

Formulário de contato com o administrador do site. Consta de 4 campos informativos e um de 

segurança. Todos os campos são obrigatórios. 
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2. REGISTRAR UN UTILIZADOR NUEVO 

2.1. COMO ACEDER AO FORMULÁRIO DE REGISTO 

Existem diferentes sítios desde os que aceder ao formulário de registo para criar um novo 

utilizador. Nesta secção do manual ver-se-ão quais são 

Quando um utilizador não está logged terá sempre no banner da esquerda  

uma mensagem lhe recomendando registar-se e um botão com o que 

aceder diretamente ao formulário de registo de utilizador. Segundo a 

pestana a imagem do banner é diferente. 

Na pestana de início “HOME” existe um quadro para que um utilizador 

possa loguear-se e aceder à aplicação. À sua vez embaixo de dito formulário 

de login existe um botão de criar uma nova conta. 

 

Na parte superior direita sempre está disponível um enlace a “Log in” e a “Createanaccount”. 

Isto mudará pelo nome do utilizador e y “Log out” quando esteja logueado. 
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Na pestana de “OFFERS AND REQUESTS” ter-se-á uma mensagem na parte superior e um 

banner na zona de “Requests” recomendando que o utilizador se registe, além do banner 

lateral que existe em todas as pestanas 

 

 

Se acede-se a uma oferta concreta através de “READ MORE” mostrar-se-á o mesmo banner 

anterior mas em um tamanho maior. Ademais dentro da oferta não mostrar-se-á a descrição e 

em seu lugar um texto com uma ligação também ao formulário de registo. 
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2.2. FORMULÁRIO DE REGISTO 

 

O formulário de registo está composto por 10 campos de informação e 1 de segurança. Todos 

os campos são obrigatórios 

 Companyname: nome da companhia que se regista. Este nome não será visível para os 

demais utilizadores. 

 Address: direcção da companhia. 

 City: cidade onde esta localizada a companhia. 

 Postal Code: código de endereçamento postal. 

 State: província ou estado ao que pertence a companhia. 

 Country: país ao que pertence a companhia. (Desdobrável). 

 Phone: Telefone de contato. 
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 Email: E-mail de contato. Neste e-mail recebe-se a palavra-chave de utilizador e por 

médio dele fá-se-ão as comunicações entre ofertantes e demandantes 

 ContactPerson: pessoa de contato. 

 Area: Área ao que pertence a companhia. Pode-se selecionar mais de uma opção 

mantendo premido a tecla Ctrl enquanto selecionam-se áreas com o rato 

 Code: código captcha para evitar os registos automâticos. 

 

Ao enviar o formulário redirige-se-nos à página de login, mostrando na parte superior uma 

mensagem confirmando o envio da palavra-chave ao e-mail 
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Para poder aceder à aplicação envia-se um e-mail com o utilizador e a palavra-chave. 
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Em caso de cobrir o formulário e já existir esse e-mail como utilizador se mostra uma 

mensagem de erro 
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3. ACEDER À APLICAÇÃO 

3.1. COMO ACEDER À APLICAÇÃO 

Para aceder à aplicação pode-se fazer desde 2 sítios. Desde o formulário de login que esta 

disponível na pestana “HOME” ou fazendo clique em “Log in” na parte superior direita do ecrã 

que nos dirige ao formulário de acesso. Esta opção está disponível em qualquer pestana. 

 

O formulário de acesso consta de utilizador e palavra-chave. 

 

3.2. RECUPERAR PALAVRA-CHAVE OU UTILIZADOR 

Para recuperar a palabra-chave ou o utilizador devemos premer na ligação que hai debaixo do 

quadro para clicar “Log in”,  em “I don’tremembermypassword”. 
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Isto redirige ao formulário general para aceder à aplicação mas na parte inferior existe outro 

campo onde se pode recuperar a palavra-chave ou o utilizador. 

Deve-se introduzir o utilizador ou o e-mail e isto criará uma palavra-chave nova para o 

utilizador que será recebida por e-mail 

 

Se o envio realiza-se corretamente mostra-se uma mensagem de confirmação no ecrã. 

 

Receber-se-á um e-mail, no que se envia uma nova palavra-chave e se nos recorda o utilizador, 

e por isso que  também serve para recuperar o utilizador em caso de não o recordar 
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3.3. ACESO À APLICAÇÃO 

Uma vez que se acede à aplicação se faz na pestana “HOME”. O quadro para log in 

desaparecerá, ao igual que a mensagem de criar nova conta do banner da esquerda. Na parte 

superior direita mostra-se o nome de utilizador e a ligação para fechar a sessão 
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4. OFERTAS E DEMANDAS 
A secção “OFFERS AND REQUESTS” como utilizador logued e a parte principal da aplicação. Na 

seguinte imagem pode-se ver as partes em que esta dividida esta secção. 

 

 (1) Menu de ofertas e demandas do utilizador. E adicionar novas ofertas ou demandas. 

 (2) Menu de ofertas e demandas actuais. Mostran-se os tipos de “by-products” 

disponíveis en cada caso. Se prememos  sobre “offers” ou “requests” acederemos a 

uma vista na que ver-se-ão diretamente todos os pedidos desse tipo existentes. 

Se prememos sobre um dos tipos mostrarão-se as solicitudes dese subtipo dentro do 

pedido escolhido.  
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E uma forma de filtrado rápido. 

 (3) Banner explicativo de como criar uma oferta/demanda que só aparece enquanto o 

utilizador não tenha criado nenhuma. 

 (4) Buscador avançado para poder configurar a oferta ou pedido que se procura. 

 (5) (6) Mostram-se as últimas 4 ofertas e demandas que foram adicionadas à  

aplicação. 

4.1. MENU “MY OFFERS” E “MY REQUESTS” 

Quando o Utilizador acede à aplicação por primeira vez e não tem 

nenhum tipo de oferta/demanda criada, no menu da esquerda 

encontra-se com dois botões que são “CreateOffer” e 

“CreateRequest”. Premendo em qualquer parte do botão chegara-

se ao formulário para criar uma oferta ou uma demanda. 

 Quando se criou já uma oferta ou demanda estes dois botões desaparecem e se convertem 

em botões de “MyOffers” e de “MyRequests”. 

Fazendo clique sobre “MyOffers” mostram-se as ofertas que criou o 

utilizador. Premendo em “MyRequests” ocorre o mesmo para o 

caso das demandas.  

Importante: Entretanto se prememos sobre acede-se ao formulário para criar uma nova 

oferta ou uma nova demanda, dependendo qual dos dois se prema. 
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4.2. CRIAR UMA OFERTA/DEMANDA 

Se premer     abre-se o formulário para criar uma nova oferta/demanda como se 

explicou na secção anterior conforme se escolha. 

À medida que se completem os campos  aparecerão de forma automática as opções 

disponíveis para a selecção realizada. 

 

Quando escolhemos a família mostra-se uma lista de grupos para selecionar que inicialmente 

aparesce desativada. 

Sempre pode voltar à selecção anterior e mudar a opção escolhida caso não encontrar o que 

se quere. 

Na parte direita do campo do formulário existe um botão “Add new Type of by-products”  que 

serve para solicitar que se acrescente um novo tipo de produto. (Ver seção correspondente) 



 

 

 

 

Byproducts Help Guide  21 

 

Uma vez escolhido o grupo devemos concretizar a espécie que se oferta/demanda. 
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No campo espécie aparece o nome em inglês e ao seu lado o nome latino que lhe 

corresponde. 

Após selecionar a espécie já não aparecem mais campos ocultos e só ficam por cobrir a 

quantidade em toneladas/ano, a área ao que se pertence e uma descrição do produto na que 

se detalhe a informação que pode ser útil para os demais utilizadores 

 

Uma vez premido em “Enviar” mostra-se uma mensagem confirmando a criação da 

oferta/demanda 

 

 

 

 



 

 

 

 

Byproducts Help Guide  23 

Se voltamos a entrar no menu “Myoffers” pode-se ver a oferta que se acaba de criar. 

 

Emcada ficha resumo disponhemos de três opções.  

Editar a ficha premendo no ícone do lapis situado na parte superior dereita da 

ficha.  

Eliminar a oferta/demanda. 

 Mostra-se a ficha completa. Nesta vista seguem habilitados os botões 

“editar” e “eliminar”. 
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4.3. ADICIONAR NOVO TIPO DE “BY-PRODUCTS” 

Quando se cria uma oferta ou demanda se pode dar a situação de não encontrar um tipo de 

produto que se ajuste às necessidades do utilizador. Em caso de ser assim, se pode solicitar 

que o administrador do sistema crie um novo tipo de produto. 

 

Ao fazer clique sobre o botão abrir-se-á uma nova janela com um formulário que enviará um 

pedido automático ao administrador do sistema e este atendê-la-á com a maior brevidade 

 

Deve-se cobrir o nome do novo tipo de produto que se solicita em inglês. O administrador será 

o encarregado da sua tradução aos diferentes idiomas da aplicação 
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Ao enviar o pedido mostra-se uma mensagem confirmando o envio do e-mail com o pedido e 

fecha-se automaticamente a janela do navegador 

No e-mail com o pedido vai a informação do utilizador e o e-mail do mesmo para que o 

administrador possa contestar diretamente ao utilizador confirmando ou recusando o pedido 
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4.4. CONTATAR COM UMA OFERTA/DEMANDA 

Para contatar com uma oferta/demanda só se tem que aceder à ficha completa da oferta 

como utilizador logued e no canto superior direito fazer clique no ícone  

Isto abre uma nova janela com um formulário de contato no que o campo código da oferta já 

aparecera coberto e não é modificável. Existem quatro campos obrigatórios: 

 Nome de contato 

 E-mail 

 Telefone 

 Mensagem que se envia ao ofertante/demandante 
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Uma vez cobertos os campos e premido em enviar mostra-se uma mensagem de envio correto 

e fecha-se automaticamente a janela 
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4.5. INTERESSADOS EM SUAS OFERTAS/DEMANDAS 

No caso de que alguém se ponha em contato contigo por uma oferta/demanda que tenhas 

publicado todo sera gerido através do e-mail de utilizador que utilizaste. 

Receberás um e-mail de CETMAR com o assunto “Contactfrom CETMAR” 

 

No e-mail receberás a informação que contribuiu o utilizador que solicita informação ou está 

interessado no teu pedido 

 

O contato entre os dois utilizadores e completamente independente da aplicação web. 


