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Nota introdutória 

 
Este manual constitui uma ferramenta de suporte à formação presencial que é conferida a 

todos os editores dos websites das unidades de ensino da Universidade Católica Portuguesa 

que têm por base tecnologia Drupal. 

O objetivo deste manual é ajudar os editores a esclarecer, de forma célere, potenciais 

dúvidas que possam ter, no decorrer da inserção e edição de conteúdos via backoffice. 

Não deve, por isso, ser encarado como um substituto de uma (ou mais) formação 

presencial e/ou de momentos de esclarecimento de dúvidas via telefone ou e-mail. 
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1. Assets 

 
A utilização de content-types deve ser complementada com o uso de componentes de 

media designados de assets.  

Genericamente, os assets dizem respeito a imagens, ficheiros e vídeos que, no Content 

Management System (CMS) Drupal, são tratados como entidades individuais, que podem 

ser utilizados na maioria dos content-types disponibilizados.  

Cada asset é composto por campos como título, descrição e outros campos específicos 

pensados em função da natureza de imagens, ficheiros e vídeos. 

A gestão de assets deve ter em consideração aspetos como o tipo de ficheiros, a 

dimensão, entre outros: 

 

Tipo de assets Tipo de ficheiros Dimensão Recomendações 

Ficheiros 

.txt, .pdf, .doc, 

.docx, .ppt, .xls, … 

10 MB (máx.) 

 

Optar por ficheiros não 

editáveis 

 

Imagens 

.png, .jpeg, .jpg, 

… 

10 MB (máx.) 

 

Optar por imagens:  

- próprias; 

- uso gratuito; ou 

- devidamente 

autorizadas pelo 

autor 

 

Vídeos 
Link de websites de upload e partilha de vídeos (ex: Youtube, Vimeo, 

etc.) 
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2. Perfis de utilizadores 

 
Os utilizadores do website podem ter diferentes perfis que determinam os seus níveis de 

permissões no sistema: 

 

Perfis de 

utilizadores 

Permissões 

Edição 

conteúdos 

Aprovação 

conteúdos 

Acesso a 

conteúdos 

de outros 

editores 

Acesso a 

conteúdos 

de outros 

utilizadores 

que não 

editores 

Acesso a 

conteúdos 

protegidos 

Editor Sim Não Sim/Não Sim Sim 

Administrador Sim Sim Sim Sim Sim 

Anónimo Não Não Não Não Não 

Autenticado Não Não Não Sim/Não Sim/Não 

Administrativo Não Não Não Sim/Não Sim/Não 

Aluno Não Não Não Sim/Não Sim/Não 

Docente Não Não Não Sim/Não Sim/Não 
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3. Moderação de conteúdos 

 

 

 

Todos os conteúdos criados via backoffice podem assumir um dos seguintes estados: 

Estados 
Impactos na publicação do conteúdo criado ou 

revisto 

Work in progress 

Conteúdo não é publicado, isto é, a sua criação ou 

revisão não é visível online, apenas os utilizadores que 

têm a acesso ao backoffice conseguem visualizá-lo. 

 

Um conteúdo “work in progress” trata-se de um 

rascunho que ainda pode ser alterado pelo editor ou 

colocado à consideração do administrador para 

moderação. 

 

Nota: Um conteúdo pode, em simultâneo, ser um 

“work in progress” e um conteúdo publicado. Esta 

duplicidade de estados acontece quando o editor 

pretende manter uma versão pública desse conteúdo 

para consulta até que a nova versão, na qual está a 

trabalhar, é publicada. 

Ready for moderation 

Conteúdo não é publicado, isto é, a sua criação ou 

revisão não é visível online, apenas os utilizadores que 

têm a acesso ao backoffice conseguem visualizá-lo. 

 

Este estado deve ser ativado quando o editor 

considera que o conteúdo reúne todas as condições 

para ser aprovado pelo administrador e, por 

conseguinte, publicado, isto é, ficar visível online. 

Needs to be reviewed 

Conteúdo não é publicado, isto é, a sua criação ou 

revisão não é visível online, apenas os utilizadores que 

têm a acesso ao backoffice conseguem visualizá-lo. 

 

Este estado apenas pode ser ativado pelo 

administrador, pois decorre diretamente do seu papel 

de moderador: quando o administrador considera 

que um conteúdo não reúne todas as condições 

necessárias para que fique online (as razões podem 

ser diversas e são indicadas o campo “Moderation 
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Notes”) define que este como “Needs to be 

reviewed”.  

 

Assim que este estado é definido, o editor responsável 

pela criação ou edição do conteúdo é notificado, 

via e-mail, para que possa revê-lo. Essa revisão pode 

ser imediata o que deve levar o editor a colocar o 

conteúdo novamente no estado “Ready for 

moderation” para consequente aprovação por parte 

do administrador. 

 

Caso a revisão seja mais morosa, o editor deve 

colocar o conteúdo como “Work in progress” até 

considerar que este está pronto para nova 

moderação por parte do administrador. 

Make this version live 

Conteúdo é publicado, isto é, a sua criação ou 

revisão é visível online, pelo que todos os utilizadores 

com acesso ao backoffice e ao frontoffice 

conseguem visualizá-lo. 

 

Este estado apenas pode ser ativado pelo 

administrador, pois decorre diretamente do seu papel 

de moderador: quando o administrador considera 

que um conteúdo reúne todas as condições 

necessárias para que fique online publica-o. 

 

Estes diferentes estados facilitam a gestão de conteúdos criados desde a sua versão original 

até às múltiplas versões revistas que podem ser geradas. 

As opções de estados acima referidas podem ser escolhidas apenas pelos utilizadores: 

 Administrador; 

 Editor. 

No entanto, apenas o “Administrador” pode escolher qualquer uma das opções disponíveis. 

O editor, pela dependência que tem do administrador a nível da moderação de 

conteúdos, apenas tem disponíveis as seguintes opções: 

 Work in progress; 

 Ready for moderation. 

De referir que quando um dos estados é ativado por qualquer editor, o administrador é 

sempre notificado via e-mail. O editor também recebe notificações de e-mail em função 

da determinação de estados, mas apenas em relação aos conteúdos que cria ou revê, ou 

seja, conteúdos criados ou revistos por outros editores não geram notificações via e-mail 

para si (apenas para os próprios). 

  



Guia Rápido de Utilização | Drupal Starter Kit | Unidades de Ensino | junho 2017  

Comunicação Digital – Universidade Católica Portuguesa                                                         8 

4. Configurações de menus 

 

 

Os menus secundários (nota: existem outros menus apenas acessíveis por administradores) 

podem ser configurados de acordo com as necessidades dos editores.  

A configuração de um menu secundário deve ter em conta os seguintes passos: 

1 – Clicar na opção “Menu settings” que se encontra no final de cada content-type. 

2 – Acionar a opção “Provide a menu link”. 

3 – Com a opção “Provide a menu link” ativa, o editor deve atribuir uma designação à 

entrada de menu que está a configurar mediante o preenchimento do campo “Menu Link 

Title”. Essa designação deve respeitar o idioma do content-type que o editor está a editar e 

ter um número de carateres reduzido, uma vez que irá ocupar, no frontoffice do website, 

um espaço limitado: 
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4 – Escolher em “Parent item” qual a posição pretendida para a entrada de menu que está 

a ser configurada. Essa escolha deve sempre ter em conta que a ligação entre diferentes 

entradas do menu secundário é regida por um racional familiar/parental, ou seja, se a 

entrada que está a ser configurada assumir uma posição superior sobre outra entrada será 

entendida pelo sistema como “pai”; se a entrada que está a ser configurada assumir uma 

posição inferior sobre outra entrada será entendida pelo sistema como “filho”. 

5 – Gravar o content-type como “Work in progress”, alterar o idioma do content-type para o 

idioma traduzido e repetir os passos anteriormente definidos. Caso o content-type não 

disponha de tradução escolher a opção “Ready for moderation”. 

 

Outros aspetos a ter em conta na configuração de menus secundários: 

- Caso se pretenda que um “External Link” seja uma entrada de um menu secundário é 

necessário solicitar apoio junto de um administrador. 

- A ordem das diferentes entradas do menu secundário é arbitrária e pode ser definida pelo 

editor. No entanto, para uma célere ordenação é aconselhado este solicitar o apoio do 

administrador. 
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5. Editor de texto  
 

Todos os content-tyoes dispõem de um editor de texto. Quando se deixa o cursor do rato 

sobre cada um destes botões surge uma nota explicativa sobre cada um deles. 

 

Campos: 

 

1. Esta opção permite escolher diferentes géneros de formação para o texto e outros 

conteúdos (tabelas, botões, etc…). 

 

2. Opção que permite colocar o texto a bold. 

 

3. Opção que permite colocar o texto a itálico. 

 

4. Introduz bullets. 

 

5. Permite introduzir bullets numéricos. 

 

6. Permite alinhar o texto, quer à esquerda, direita ou ao centro. 

 

7. Faz Undo e Redo. 

 

8. Introduz uma linha horizontal, permitindo a “separação” entre conteúdos, caso o 

editor considere necessário. 

 

9. Possibilita ao editor formatar o texto de forma a que este surja como uma citação. 

 

10. Introduz tabelas. 

 

11. Possibilita ao editor inserir diferentes tipos de links: 1) link para páginas internas; 2) link 

para páginas externas; 3) link para email; 4) link para âncoras. 

 

12. Opção que desfaz qualquer um dos links acima indicados. 

 

13. Possibilita a criação de âncoras (estas têm de ser inicialmente criadas através deste 

botão para que seja possível surgirem como opção de link no ponto 11). 

 

14. Este botão permite pesquisar ficheiros, imagens e vídeos presentes na listagem de 

assets. 

 

15. Possibilita a criação/inserção de uma nova imagem que fica alojada na listagem de 

assets. 

 

16. Permite a criação/inserção de um novo vídeo que fica alojado na listagem de 

assets. 
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17. Proporciona a criação/inserção de um novo ficheiro que fica alojado na listagem 

de assets. 

 

18. Possibilita fazer copy/paste de conteúdos a partir do Word. 

 

19. Possibilita remover o formato e estilos de conteúdos copiados para o editor de texto 

do website. 

 

20. Permite ver/editar o conteúdo em HTML. 

 

21. Expande a janela do editor de texto do website. 

 

22. Permite a inserção de tabs. 
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6. Content-types 
 

Contact 
 

Permite a criação e gestão de contactos que se refletem sempre no diretório de contactos 

do website. Adicionalmente, cada contacto pode também ser associado a outros content-

types, tais como programas, por exemplo. 

 

 

Campos: 

 Name – Nome do “contacto”, como por exemplo: Serviços Escolares. Este nome é 

sempre aquele que surge em frontoffice, ou seja, será sempre o nome do contacto 

criado. 

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. Deverá 

ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite identificar 

facilmente os content-types no sistema. 

 

 Contacts – Nome e informação do “contacto”, seja ele, um serviço, departamento 

ou pessoa em especifico. 

Exemplo: Serviços Escolares 

E-mail: sescolares@lisboa.ucp.pt 

Phone: (+351) 21 721 40 00 

Fax: (+351) 217 *** *** 

  

mailto:sescolares@lisboa.ucp.pt
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Course 
 

Permite a criação e gestão de unidades curriculares que integram a estrutura curricular de 

programas com grau académico. Cada unidade curricular pode ser associada a um ou 

mais docentes (podem ou não integrar a listagem de faculty members da unidade de 

ensino) e programas. 
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Campos: 

 

 Detail Page – Página de detalhe no website. Por norma, tem como default 

selecionado o “Yes”. 

 

 Name – Nome da unidade curricular, como por exemplo: Português. 

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. Deverá 

ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite identificar 

facilmente os content-types no sistema. 

 

 Course ID – Identificação da unidade curricular, de acordo com o Sophia. 

 

 Duration – Duração da unidade curricular que pode assumir os seguintes valores: 

“6h”, “Semester - Long Course”, “Trimester - Short Course”. 

 

 Course Language – Idioma da unidade curricular. 

 

 ECT’s – ECT’s da unidade curricular. 

 

 Description – Descrição da unidade curricular. Sem limite de caracteres, permite 

personalizar o texto com “Bold” e “Italic” e usar “Bullets”. Permite também usar 

âncoras e colocar hiperligações. Apenas o primeiro parágrafo é visível 

automaticamente no website, o restante texto, só será aparecerá após clique no 

botão “show more”.  

 

 External Entities/Other Info –  Campo dedicado para professores externos à unidade 

curricular e/ou para colocar entidades externas ou informações curtas sobre a 

respetiva unidade curricular. 

 

 Faculty – Corpo docente que leciona nesta unidade curricular. Não há número limite 

para a colocação de docentes. 

 

 Language – Idioma do conteúdo (Português ou Inglês). 

 

 Syllabus – Ficheiros syllabus relativos à unidade curricular. 
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Event 
 

Permite a criação e gestão de eventos. Estes não só podem ser associados a outros 

content-types, como também se refletem na homepage do website. 

 

 
 

Campos: 

 

Gerais 

 

 Title – Título do evento. 

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. Deverá 

ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite identificar 

facilmente os content-types no sistema. 

 

 Language – Idioma do conteúdo (Português ou Inglês). 

 

Content 

 

 Body – Corpo do evento. Este editor de texto é praticamente tão completo como o 

do MS Office. Aqui poderá ser colocada toda a informação relativa ao evento, 

exceto data, horário e local que têm campos próprios neste content-type. Caso se 

pretenda colocar um vídeo ou uma fotografia no “corpo de texto” do evento, esses 

items devem ser colocados via o seguinte editor:               
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 Hightlighted Category – Categoria em destaque. Aqui deverá ser selecionada a 

categoria que melhor descreve o evento. 

 

 Categories – Categorias relativas ao evento. Todas as categorias servem para 

relacionar conteúdos no website. 

 

Media 

 

 
 

 Teaser Image – Imagem de “Teaser”. Sempre que o evento surge em listas no 

website, será está a imagem de pré-visualização do evento. É desejável que seja 

uma imagem apelativa e adequada ao evento, de forma, a chamar a atenção do 

público e a despertar o seu interesse em saber mais informações sobre o mesmo. 

 

 Gallery – Permite colocar uma imagem ou várias no topo do “corpo de texto” do 

evento. Para colocar imagens no meio do texto deverá ser utilizado o campo 

“body” tal como referido anteriormente. Atenção: Caso se pretenda colocar mais 

do que uma imagem, nesta galeria, ter sempre em conta o “corte” que as imagens 

sofrem.  

 

Dates and Location 

 

 
 

 Start /End Dates – Data e horário do evento. A data e horário de fim de evento é 

opcional. 
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 Location – Local onde vai decorrer o evento. A pesquisa por nome é realizada 

através do Google, caso o local não esteja registado no Google não é possível o 

preenchimento automático da morada. É possível também colocar as coordenadas 

GPS. Atenção: Mesmo que a morada seja preenchida automaticamente pelo 

Google, deve sempre proceder-se à confirmação dos dados. 
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FAQ 

 
Permite a criação e gestão de FAQ’s. Estas apenas têm expressão “física” quando 

associadas a outros content-types. 

 

 
 

Campos: 

 

 Question – Pergunta/Questão. 

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. Deverá 

ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite identificar 

facilmente os content-types no sistema. 

 

 Answer – Resposta à pergunta colocada previamente. Campo com editor bastante 

completo, permite a inserção de tabelas, imagens, vídeos, etc. 

 

 Categories – Categorias relativas a esta FAQ. Todas as categorias servem para 

relacionar conteúdos no website. 

 

 Language – Idioma do conteúdo. 
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Group Link 

Página de entrada, sobretudo indicada para navegação segmentada. 

 

 

 

Campos: 

 

 Title – Nome do grupo de links. Este nome surge sempre em destaque por ser o link 

principal. Apenas é permitido colocar texto neste campo; não são permitidas 

hiperligações. 

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. Deverá 

ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite identificar 

facilmente os content-types no sistema. 

 

 Language – Idioma do conteúdo. 

 

Group Link 

 

 Sub-Group Title – Nome do subgrupo dentro do “Group Link”. O subgrupo serve para 

segmentar estes grupos de links. É permitido adicionar mais do que um subgrupo 

neste content-type. 

 

Links 

 

 Title – Título/label que se dá ao URL. Exemplo: UCP. Atenção: Nunca se deverá 

colocar um link neste campo. 

 

 URL – URL da página. Exemplo: http://www.ucp.pt  

 

  

http://www.ucp.pt/
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HUB 
 

Página de entrada, sobretudo indicada para navegação segmentada. 

 

 
 
Campos: 

 

 Title – Título do Hub. 

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. Deverá 

ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite identificar 

facilmente os content-types no sistema. 

 

 Lead – Texto introdutório ao Hub, que surge imediatamente abaixo do título. Pode ter 

no máximo 255 caracteres. Deverá ser um texto apelativo de forma, a despertar a 

curiosidade do público para visitar o link em destaque. 

 

 Group Links – Neste campo o objetivo é adicionar “Group Links”. Não existe número 

limite para a criação destes grupos. Tanto podem ser criados de raiz como também 

é possível pesquisar no sistema, “Group Links” previamente criados, através do botão 

“Search”. 

 

 Language – Idioma do conteúdo. 
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Highlight 
 

Permite a criação e gestão de destaques que podem culminar numa página interna do 

website ou numa página externa a este. 

 

 
 

Campos: 

 

 Title – Título do destaque.  

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. Deverá 

ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite identificar 

facilmente os content-types no sistema. 

 

 Sub-title – Texto introdutório do destaque. Pode ter no máximo 255 caracteres.   

 

 Picture – Imagem do destaque. Deverá ser apelativa e adequada ao destaque, de 

forma a despertar a atenção do público. 

  

 URL – URL da página. Este campo tem a opção de abrir o link numa nova janela. 

 

 Categories – Categorias relativas a esta destaque. Todas as categorias servem para 

relacionar conteúdos no website. 

 

 Language – Idioma do conteúdo. 
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Module 
 

Permite a criação e gestão de módulos que integram a estrutura curricular de programas 

sem grau académico. Cada módulo pode ser associado a um ou mais docentes (podem 

ou não integrar a listagem de faculty members da unidade de ensino) e programas. 
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Campos: 

 

 Detail Page – Página de detalhe no website. Por norma, tem como default 

selecionado o “Yes”. 

 

 Name – Nome do módulo, como por exemplo: Marketing Digital.  

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. Deverá 

ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite identificar 

facilmente os content-types no sistema. 

 

 Module ID – Identificação do módulo, de acordo com o ERP. 
 

 Duration – Duração do módulo, que pode assumir os seguintes valores: “6h”, 

“Semester - Long Course”, “Trimester - Short Course”. 

 

 Module Language – Idioma do módulo. 

 

 Description – Descrição do módulo, por norma, igual à descrição presente no 

syllabus. Sem limite de caracteres, permite personalizar o texto com “Bold” e “Italic” 

e usar “Bullets”. Permite também usar âncoras e colocar hiperligações. Apenas o 

primeiro parágrafo é visível automaticamente no website, o restante texto, só será 

aparecerá após clique no botão “show more”. 

 

 External Entities / Other Info – Campo dedicado para professores externos ao módulo 

e/ou para colocar entidades externas ou informações curtas sobre o respetivo 

módulo.  

 

 Faculty – Corpo docente que leciona neste módulo. Não há número limite para a 

colocação de docentes.  

 

 Syllabus – Ficheiros syllabus (txt, pdf, word (doc, docx)) relativos a este módulo. 

Atenção: Só são permitidos ficheiros até 10MB. 

 

 Language – Idioma do conteúdo. 
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News  

 
Permite a criação e gestão de notícias. Estas não só podem ser associadas a outros 

content-types, como também se refletem na homepage do website. 

 

 

Campos: 

 

Gerais 

 
 Title - Este campo é obrigatório. Deve constar o título da notícia. 

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. 

Deverá ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite 

identificar facilmente os content-types no sistema. 

Content 

 Body – É no campo Body que os editores devem escrever a notícia em si, 

colocando informação que considerem relevante. Este é um campo obrigatório. 

 

 Highlighted Category – Este campo é opcional e permite ao editor pôr a 

categoria da notícia em destaque em frontoffice. 
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 Categories – Categorias relativas a esta destaque. Todas as categorias servem 

para relacionar conteúdos no website. 

 

 Language – Idioma do conteúdo. 

Media 

 

 Teaser Image – Este campo permite escolher uma imagem de forma a completar 

a notícia. A mesma deve ir de encontro ao que a notícia transmite, devendo 

cativar os leitores ao entrar na notícia. Sempre que uma notícia surge em listas no 

website, será está a imagem de pré-visualização da notícia.  

 

 Gallery – O campo Gallery permite aos editores carregarem mais imagens de 

forma a ilustrarem convenientemente a sua notícia. 
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Notice Masters  

 

Este content-type permite a criação de notícias ligadas à área administrativa, 

especificamente do 2º Ciclo de Estudos (Mestrados). Alguns exemplos destas notícias 

podem ser os horários e defesa de teses. 

 

 

Campos: 

 

 Highlight – Esta opção, quando escolhida, permite que esta notícia se destaque 

perante as outras. 

 

 Title – Título do conteúdo.  

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. 

Deverá ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite 

identificar facilmente os content-types no sistema. 

 

 Picture – Este campo permite escolher uma imagem de forma a completar a 

notícia. A mesma deve ir de encontro ao que a notícia transmite e deve ser 

suficientemente cativante levando os leitores a entrar na notícia.  

 

 Description – É no campo “Description” que os editores devem escrever a notícia 

em si, colocando informação que considerem relevante.  

 URL – Este campo permite “linkar”, interna ou externamente a notícia.  
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 Button – Este campo permite criar o nome para o botão do URL.  

 

 Language – Idioma do conteúdo. 
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Notice Undergraduate 

 
À semelhança do content-type “Notice Masters”, também o content-type “Notice 

Undergraduate” permite a criação de notícias administrativas, mas relativas ao 1º Ciclo de 

Estudos (Licenciaturas), como por exemplo, horários de exames. 

 

 

Campos: 

 

 Highlight – Esta opção, quando escolhida, permite que esta notícia se destaque 

perante as outras. 

 

 Title – Título do conteúdo.  

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. 

Deverá ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite 

identificar facilmente os content-types no sistema. 

 

 Picture – Este campo permite escolher uma imagem de forma a completar a 

notícia. A mesma deve ir de encontro ao que a notícia transmite e deve ser 

suficientemente cativante levando os leitores a entrar na notícia.  

 

 Description – É no campo “Description” que os editores devem escrever a notícia 

em si, colocando informação que considerem relevante.  

 

 URL – Este campo permite “linkar”, interna ou externamente a notícia.  
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 Button – Este campo permite criar o nome para o botão do URL.  

 

 Language – Idioma do conteúdo.  
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Page 
 

Este content-type é o mais genérico de todos. Deve ser utilizado para criar e gerir todos os 

conteúdos não estruturados. No entanto, não devem ser usados para páginas dentro de 

programas. Nesse caso usar o content-type “Program Page”. 

 

Campos: 

 

 Title – O campo Title deve corresponder o título da página.  

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. 

Deverá ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite 

identificar facilmente os content-types no sistema. 

 

 Lead – Este campo é uma curta introdução/resumo à página. Surgirá 

imediatamente abaixo do título, por isso, deve ser apelativo e sucinto.  

 

 Body – Neste campo deve constar a informação relativa à página, de forma 

estruturada. Ou seja, será o “corpo” da página. Neste campo deve constar a 
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informação “principal”. Toda a restante informação deve ser remetida para o 

secondary content. 

 

 Secondary Content – Neste campo deverá aparecer toda a informação 

relevante, no entanto, que não é tão importante como aquela que surge no 

campo body.  

 

 Categories – Categorias relativas a esta destaque. Todas as categorias servem 

para relacionar conteúdos no website. 

 

 Language – Idioma do conteúdo. 
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Person 
 

O content-type “Person”, permite a criação e gestão de pessoas; nomeadamente 

docentes, investigadores, docentes que não integrem a listagem de “Faculty Members” 

mas que, no entanto, têm uma relação pontual com a unidade de ensino. Este 

content-type pode ainda ser associado a módulos, unidades curriculares, programas, 

publicações, entre outros. 

 

Campos: 

 

Gerais 

 

 Name – Como o campo indica, este deve ser preenchido com o nome da pessoa 

criada.  

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. 

Deverá ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite 
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identificar facilmente os content-types no sistema. 
 

 Language – Idioma do conteúdo. 

 

 ORCID ID – Este campo é opcional e, a ser preenchido, deve ser com o ORCID ID 

que a pessoa detém nesta plataforma agregadora de publicações. 

 

Basic Info 
 

 Type – Define a posição da pessoa perante a Universidade, respeitando uma de 

opções pré-definidas. 

 

 UCP Number – É o número que identifica a pessoa internamente na UCP. 

 

 Generic Bio – Biografia sobre a pessoa que se está a criar. Deve ser atualizada 

sempre que necessário. 

 

 Contextual Bio - Program – Este content-type é opcional. No entanto, permite aos 

editores associar a pessoa a ser criada/gerida a programas em particular. 

 

 Contextual Bio – Este campo deve ser apenas utilizado, sempre que o campo 

anterior é preenchido. Permite aos editores criar uma biografia específica em 

função do programa lecionado pela pessoa a ser criada. 

 

Media 
 

 Photo – Neste campo deve ser introduzida uma foto da pessoa que está a ser 

criada. Existem diferentes formas de carregar a foto: 

 

1. Mediante Add Image nos assets; 

 

2. Através do campo Image presente em vários content-types 

disponíveis no site; 

 

3. Através do ícone da “máquina fotográfica” presente no editor de 

texto de alguns content-types disponíveis no site; 

 

4. Através do ícone “lupa” presente no editor de texto de alguns 

content-types disponíveis no site. Mediante a opção 4. é possível 

escolher imagens a partir de uma listagem que é composta por todas 

as imagens presentes nos assets. 

 

 Curriculum Vitae – Curriculum Vitae é um campo opcional. Este campo deve 

ser utilizado quando o editor considerar ou pretender ter o currículo visível. 

 

Contacts and Links 

 

 Phone – Campo opcional. Como o próprio nome indica, aqui deverá constar 

o contacto telefónico da Person que está a ser criada. Podem ser 

adicionados tantos números de telefone quantos aqueles que forem 

desejados. 
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 E-mail – Campo opcional. Aqui deverá aparecer o e-mail da Person a criar. 

Podem ser adicionados tantos e-mails quantos aqueles que forem desejados. 

 

 Links - Title – O campo title, encontra-se relacionado com os seguintes 

campos: URL e Custom Link Class. Estes campos devem ser preenchidos para 

indicar, por exemplo, uma página de blog, uma página de Linkedin de 

Person, entre outras. Desta forma, o campo Title deve ser preenchido com 

uma designação que torne percetível para o público que página é que irá 

visualizar. 

 

 Links - URL – No campo URL deve constar o URL da página que se pretende 

“linkar”. Por exemplo o endereço da página de Facebook da Person. 

 

 Links - Custom Link Class – Permite customizar os links das páginas 

anteriormente referidas.  

 

Contacts and Links 

 

 Related News – Os dois campos que formam o Related News devem ser 

preenchidos caso exista alguma notícia/artigo que seja escrito sobre/ou pela 

Person que está a ser criada/gerida. No primeiro campo, deve ser escrito o 

título da notícia; Já o segundo deve conter o seu link. 

 

 Related Events – Os dois campos que formam o Related Events devem ser 

preenchidos caso exista algum evento que seja escrito sobre/ou pela Person 

que está a ser criada/gerida. No primeiro campo, deve ser escrito o título do 

evento; Já o segundo deve conter o seu link. 
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Program 
 

Permite a criação e gestão de programas que constituem a oferta formativa da unidade 

de ensino, tenham esses ou não grau académico associado. Os programas incluem 

módulos / unidades curriculares, contactos, testemunhos, entre outras informações. 
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Campos: 

 

Gerais 

 

 Name – Nome do programa, como por exemplo: Licenciatura em Comunicação 

Social e Cultural. 

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. Deverá 

ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite identificar 

facilmente os content-types no sistema. 

 

 Language – Idioma do conteúdo.  

 

Characteristics 

 

 Education Type – Existem duas opções para o tipo de educação – “Regular” ou 

“Executive”. Deverá ser escolhida a opção pretendida para o tipo de programa que 

está a ser criado. 

 

 Program Type – As opções variam em função do tipo de programa que a Faculdade 

tem disponíveis. Terá de ser escolhida uma das seguintes opções: “Undergraduate 

Degree”, “Master's Degree”, “Doctoral Degree”, “Post-graduate Qualification”, 

“Advanced Training Program”, entre outras. 

 

 Acronym – Acrónimo do programa, como por exemplo: MCC (Mestrado em 

Ciências da Comunicação). 

 

 Start and End Dates – Data de início e final do programa. Atenção: Estas datas 

servem única e exclusivamente para efeitos de filtragem do sistema, não surgem em 

frontoffice no website, ou seja, não são visíveis para o “comum” utilizador. 

 

 Areas of Study – Áreas de estudo. Este campo permite selecionar mais do que uma 

área de estudo. Atenção: Apenas deverão ser escolhidas as áreas de estudo que se 

enquadrem dentro do programa que se está a adicionar. É obrigatório selecionar, 

pelo menos, uma área de estudo. 

 

 Duration – Duração do programa. As opções deste campo estão previamente 

definidas em intervalos de tempo que vão de encontro às necessidades da 

Faculdade. 

 

 Format – Formato do programa. Bem como a duração do programa, este campo, 

tem as suas opções previamente definidas, sempre de acordo com a Faculdade. 

 

 Program Language – Idioma do programa. Este campo permite adicionar mais do 

que um idioma, caso, por exemplo, o programa seja em Inglês, mas tenha uma ou 

mais unidades curriculares/módulos lecionadas em Francês. Nesta situação, os 

idiomas a inserir seriam Inglês e Francês. É obrigatório selecionar, no mínimo, um 

idioma para cada programa. 

 

 Level / Audience – Nível ou Audiência dos programas. Este campo tem opções 

previamente definidas, que respondem a todas as necessidades da Faculdade. 

Permite adicionar mais do que uma opção, sendo sempre obrigatório, adicionar 

pelo menos uma. 
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Content 
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 Headline – Título do programa. Este campo é exibido, apenas, no frontoffice do 

website, imediatamente por baixo do nome do programa. A mensagem deverá ser 

curta, mas bastante apelativa sobre o programa. Este campo pode ter no máximo 

255 caracteres.  

 

 Lead – Lead, ou seja, primeiro parágrafo do programa. Este campo é exibido apenas 

no frontoffice do website, logo após o “Headline” do programa. Deverá ser um texto 

introdutório, mas sumário, onde deverão estar mencionados os aspetos mais 

importantes do programa. O texto pode ter no máximo 255 caracteres. É desejável 

que este texto seja composto apenas por um parágrafo, escrito de forma acessível e 

apelativa. 

 

 Relevant Information – Informação relevante sobre o programa. Exibido nas listas 

onde o programa surge. Este tipo de informação aparece por baixo do nome 

programa e do botão para download de brochura. É comum adotar este campo 

para incluir a data de inicio do programa ou das suas inscrições, como por exemplo: 

“Início a 01 de Setembro” ou “Candidaturas abertas a partir de Junho”. 

 

 Description – Descrição do programa. Sem limite de caracteres, permite personalizar 

o texto com “Bold” e “Italic” e usar “Bullets”. Permite também usar âncoras e colocar 

hiperligações para além, de conteúdos gráficos, como imagens e vídeos. 

 

 Secondary Content – Conteúdo secundário do programa. Deverá ter informações 

complementares à descrição do programa. Convém ter apenas conteúdos 

pequenos, concisos e diretos. Este tipo de conteúdo surge na coluna direita em 

todos os ecrãs de maior dimensão e, no caso de ecrãs de menor dimensão, como é 

o caso dos smartphones e tablets, surge por baixo da descrição do programa. 

 

 Participants Summary – Pequena descrição do perfil dos participantes deste 

programa que surge apenas nas listagens do mesmo. 

 

 Contact – Contacto. Neste campo deverão estar incluídos todos os contactos dos 

serviços ou pessoas em particular que estejam relacionadas com o programa. 

Permite criar um novo contacto ou pesquisar e adicionar um já existente no sistema. 

 

 Coordinators – Coordenadores do programa. É permitido criar uma “nova pessoa” 

ou pesquisar e adicionar uma já existente no sistema. Este tipo de conteúdo surge na 

barra lateral direita do programa em ecrãs de maior dimensão e, no caso de ecrãs 

de menor dimensão, como é o caso dos smartphones e tablets, surge por baixo da 

descrição do programa. 

  

 Selected Testimonials – Testemunhos selecionados. É permitido criar um novo 

testemunho ou pesquisar e adicionar um já existente no sistema. Todos os 

testemunhos adicionados a este campo e que partilhem as mesmas categorias do 

programa, vão surgir de forma aleatória na barra lateral direita do programa. Para 

que constem numa página própria para testemunhos, terá que ser realizada a 

seguinte ação: criar uma “Program Page” e selecionar a opção “Testimonials” na 

“Full page override” dentro do “Customize display”. 
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 Categories – Categorias do programa. As categorias estão presentes em todos os 

content-types e servem para relacionar conteúdos no website. 

 

Media and Buttons 

 

 
 

 Picture – Imagem do programa. A imagem selecionada neste campo, irá surgir 

como “Banner” do programa. Pode-se fazer o upload de uma nova fotografia / 

imagem ou pesquisar e adicionar uma já existente no sistema. Atenção: Devido ao 

seu formato retangular, a imagem deverá ter mínimo 1280x520 pixels. Ter também  

em atenção a imagem escolhida, uma vez que o nome do programa aparece 

“dentro” da imagem, a mesma não deverá ter texto para não se sobrepor ao nome 

do programa. 

 

 Vídeos – Vídeos do programa. Para adicionar vídeos neste campo, basta utilizar o 

URL dos vídeos e preencher o campo “Title” dos mesmos. 

 

 Buttons – Botões do programa. Estes botões são exibidos no frontoffice do programa, 

logo após o “Lead”. Para adicionar um botão basta preencher os campos “Title” e 

“URL”. O “Custom link class” deverá ser preenchido apenas se pretender personalizar 

o botão. Pode adicionar no máximo, 2 botões. 
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Curriculum 

 

 
 

Tab (Courses / Modules) 

 

 Name – Nome. Este campo é opcional. Caso se preencha o nome, será criada 

uma tab no frontoffice do website.  

 

 Description – A descrição, bem como o nome, é opcional. Deve ser utilizada 

apenas se preencher o campo anterior. Este campo é, por norma, utilizado para 
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descrever a tab criada mediante o campo anterior. 

 

Panel (Courses / Modules) 

 

 Name – Nome. Este campo é opcional. Caso se preencha o nome, será criado 

um painel no frontoffice do website. 

 

 Description – A descrição, bem como o nome, é opcional. Deve ser utilizada 

apenas se preencher o campo anterior. Este campo é, por norma, utilizado para 

descrever o painel criado mediante o campo anterior. 

 

List (Courses / Modules) 

 

 Name – Nome da unidade curricular/módulo. 

 

 Description – A descrição, bem como o nome, é opcional. Deve ser utilizada 

apenas se preencher o campo anterior. Este campo é, por norma, utilizado para 

descrever a lista criada mediante o campo anterior. 

 

 Course or Module – Unidade curricular ou módulo. Neste campo só se pode 

adicionar unidades curriculares ou módulos previamente criados. Não existe 

número limite para adicionar unidade curriculares/módulos ao programa. Caso 

se pretenda adicionar uma nova unidade curricular ou módulo, estes terão de 

ser criados no sistema através de “Create Course” e “Create Module”. 
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Program Page 
 

Permite a criação e gestão de informação diretamente relacionada com os programas (ex: 

plano curricular, corpo docente, destinatários, admissões, etc.), pelo que apenas deve ser 

utilizada no âmbito de um Program. A seleção do programa pretendido é, por isso, 

fundamental e o 1º passo a seguir na adoção de uma Program Page. Apenas após essa 

escolha é possível determinar o tipo de Program Page pretendida. 

 

Campos: 

 

 Program – Este campo é obrigatório. Esta é a opção que nos permite associar a 

program page a outro content-type. Por exemplo, um testemunho. 

 

 Title – Nome da “Program Page”. Exemplos: Testemunhos, Corpo Docente, etc. 

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. 

Deverá ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite 

identificar facilmente os content-types no sistema. 

 

 Lead – Este é um campo opcional. O editor deve fornecer ao público uma 

informação resumida sobre a página. 

 

 Body – À semelhança de outros conteúdos, o body deve conter a informação que 

o editor considera importante. Este campo é opcional. 
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Publication 

 

Permite a criação e gestão de publicações, sejam estas internas (desenvolvidas sobre a 

chancela da unidade de ensino da UCP) ou externas (desenvolvidas sobre a 

responsabilidade de outra unidade de ensino que não da UCP). Estas apenas têm 

expressão “física” em listagens e quando associadas ao content-type “Person”. 
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Campos: 

 

 Origin – Este campo é obrigatório. Esta é a opção que permite diferenciar se a 

publicação a ser criada é interna (sob a chancela da UCP) ou externa (sob a 

responsabilidade de uma instituição externa à UCP). 

 

 Type – Permite ao editor escolher o tipo de publicação que está a inserir. Por 

exemplo, se a mesma é um livro ou um artigo. 

 

 Title – Título da publicação. 

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. 

Deverá ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite 

identificar facilmente os content-types no sistema. 

 

 Serial Number – Campo afeto apenas à unidade de ensino CATÓLICA-LISBON. 

 

 File – Opção que permite carregar o abstract ou outro documento relevante 

relativo à publicação. 

 

 External Link – Este campo é opcional. Se for conveniente, o editor deve colocar 

o URL e o título que lhe pretende conferir, de forma a que, em frontoffice, seja 

percetível ao público o que irá abrir quando clica sobre o botão. 

 

 Abstract – Este campo é opcional. Deve ter uma introdução da publicação. A 

mesma não deve ser demasiado extensa. 

 

 Language – Idioma do conteúdo. 

 

 Orcid ID – Campo relativo ao ID que identifica o autor da publicação no ORCID. 
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Section  
 

Página de entrada que pode ter diferentes configurações (section 3 columns, Section 2 

columns, section 1 column, Section Carousel) que se refletem essencialmente nos seus 

elementos de texto e imagem. São ainda a base para a homepage do website. Se tiver 

mais de seis primary links ou secondary links o editor deve considerar usar um Hub invés da 

secção.  

 

Campos: 

 

Gerais 

 

 Title – Aqui deve ser inserido o título da secção.  

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. 

Deverá ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite 

identificar facilmente os content-types no sistema. 

 

 Language – Idioma do conteúdo. 

Primary Links 

 

 Title – O editor deve preencher aqui informação textual relevante que será visível 

nas diferentes imagens que preenchem a secção. 
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 Description – O editor deve preencher aqui informação textual relevante que será 

visível nas diferentes imagens que preenchem a secção. O distingue a 

“Description” do “Title” é o número de caracteres e a possibilidade de 

formatação do texto. 

 

 Picture – Neste campo o editor deve escolher/carregar as imagens que integram 

a secção. 

 

 Link - Title & URL – Neste campo o editor pode suportar o texto e as imagens da 

secção com links internos e/ou externos. 

Secondary Links 

 

 
 Estes links secundários devem ser preenchidos de forma igual aos links 

primários e sendo exibidos numa lista horizontal. 

 

Tertiary Links (Dropdown Menu) 

 

 Este campo é opcional e deve ser preenchido caso o editor deseje criar um 

dropdown menu na secção. 

 

Content 

 

 
 

 Headline – Este campo é opcional. Serve para comunicar uma informação resumida 

da secção. 
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 Lead – Este é um campo opcional. Aqui o editor deve fornecer ao público a 

informação complementar ao headline, prendendo-lhe o interesse. 

 

 Description – Campo opcional. O editor pode complementar mediante este campo 

a informação já disponibilizada sobre a secção. 

 

 
 

 Secondary Content – Este é um campo opcional. Neste campo o editor deve 

colocar informação secundária.  

 

 Contact – Campo opcional. O editor pode associar um contacto a este content-

type. 

 

 Categories – Categorias relativas a esta destaque. Todas as categorias servem para 

relacionar conteúdos no website. 

 

Customize Display 

 

 Full Page Override – Este menu permite-lhe selecionar o tipo de secção que 

pretende. 
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Testimonial 

 
Permite a criação e gestão de testemunhos. Cada testemunho corresponde apenas a uma 

pessoa (relação de 1 para 1) e apenas tem expressão “física” quando associado a outros 

content-types. 

 

Campos: 

 Name – O editor deve colocar o nome do testemunhado. 

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. Deverá 

ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite identificar 

facilmente os content-types no sistema. 

 

 Position – O editor deve colocar a posição académica/profissional do 

testemunhado. Por exemplo: “Gestor” / “A frequentar o Mestrado de Ciências da 

Comunicação”. 

 

 Company – Neste campo deve constar a empresa onde o testemunhado exerce a 

sua função. Por exemplo: “Sonae”. 
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 Program Attendence – Aqui o editor deve selecionar o programa a que o 

testemunho é afeto. Este é um campo obrigatório. 

 

 Photo – Este campo é obrigatório. Neste campo o editor deve escolher/carregar 

uma foto da pessoa que está a testemunhar. Ao ser criada uma nova imagem, esse 

conteúdo passa imediatamente a fazer parte da lista de assets e, por isso, podem vir 

a ser utilizadas no conteúdo que está a ser criado ou noutro.  

 

 Teaser – Este campo é obrigatório. Nele deve constar uma “declaração-chave” do 

testemunho que desperte o interesse de potenciais alunos. 

 

 Full Testimonial – Testemunho completo. Atenção: Deve incluir o teaser. 

 

 Categories – Categorias relativas a esta destaque. Todas as categorias servem para 

relacionar conteúdos no website. 

 

 Language – Idioma do conteúdo. 
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Webforms 
 

Permite a criação e gestão de formulários online. 

 

 

 

Campos: 

 

 Team Access – Acesso da equipa. É neste campo que pode ser definido se uma 

equipa tem ou não acesso aos dados de edição do formulário criado por um dos 

seus membros.  

 

 Title – Título do formulário. Este é o campo que define o nome do formulário, visível 

no frontoffice do website. 

 

 Administrative Title – Título Administrativo que só aparecerá em backoffice. Deverá 

ser cuidadosamente preenchido porque é o campo que permite identificar 

facilmente os content-types no sistema. 

 

 Lead – Primeiro parágrafo do formulário. Este campo é exibido apenas no frontoffice 

do website, logo após ao título do formulário. Deverá ser um texto introdutório, mas 

sumário, onde deverão estar mencionados os aspetos mais importantes do 

formulário. É desejável que este texto seja composto apenas por um parágrafo, 

escrito de forma acessível e apelativa. 

 

 Body – Corpo do formulário. Este editor de texto é tão completo como o do MS 

Office. Aqui poderá ser colocada uma breve introdução ao formulário com “Bullets”.  

 

 Language – Idioma do conteúdo. 
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Para se criar os campos do formulário, é necessário clicar primeiro em “Work in Progress”. 

Só após esse passo, é que é possível ter acesso a todas as funcionalidades do formulário. 

 

 
 

Encontra-se na página de frontoffice do website. De seguida, clicar em Webform. 

 

 
 

Vai visualizar a página que lhe dará acesso a todo o tipo de opções para o formulário. 

 

 
 

Opções do formulário – Type 

 

Para adicionar este tipo de componentes ao formulário, terá de ser preenchido o 

campo “Label” e clicar em “Add”. Após essas ações o acesso ao conteúdo pretendido 

é disponibilizado. O campo “Label” é uma informação que só os editores deste 

formulário terão acesso. A informação visível no frontoffice do website, está inteiramente 

disponível na página “Edit Component” (Página que abre após clicar em “Add”). Para 

definir os campos como obrigatórios, basta clicar em “Required” em cada componente 

que se pretende colocar como campo de preenchimento obrigatório. Após cada 

alteração que seja realizada no menu “Webform”, é necessário clicar no botão “Save” 

(Atenção: Caso não se guarde as alterações estas perdem-se, sendo necessário voltar a 

adicionar os campos pretendidos). 
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 Date – Data. Caso este campo seja selecionado e preenchido será colocada uma 

data com a associação a um calendário no formulário. 

 

 Email – Email. Caso se pretenda adicionar um campo especifico para a inserção de 

emails. 

 

 Fieldset – Fieldset. Este campo serve para “agrupar” os componentes adicionados. 

Por exemplo, se se pretender agrupar todos os componentes de dados pessoais, 

como nome, e-mail e contacto do utilizador que está a preencher o formulário, é 

necessário clicar em Fieldset, dar um nome ao campo (Personal Information, por 

exemplo) e anexar todos os componentes (nome, e-mail e contacto) dentro do 

Fieldset. 

 

      
 

 File – Ficheiro. Neste campo é possível adicionar ficheiros públicos ou privados ao 

formulário. 

 

 Grid – Grelha. Este campo permite colocar questões e opções em grelha. 

 

 Markup – Este campo existe para o caso de o editor desejar criar uma nota, 

podendo ser até ser uma explicação ou introdução a outro campo. Não tem, por 

isso, uma expressão igual aos outros. Pode ser uma nota alfanumérica. 

 

 Number – Este campo  que apenas suporta valores numéricos e que deve ser 

escolhido para situações em que é desejável ficar com o contacto telefónico ou, 

por exemplo, o número de aluno, número de identificação, NIF, etc. 

 

 Select Options – Este campo deve ser escolhido quando se pretende uma resposta 

fechada, isto é, quando a pergunta tem opções de resposta, que deverão ser 

igualmente criadas pelo editor. 

 

 Textarea – O editor deve escolher este campo quando pretender respostas abertas, 

e que possam a vir a ser mais extensas. Neste caso, a caixa de resposta terá uma 

área maior quando comparada com a caixa de resposta do campo Textfield. 

 

 Textfield – O editor deve escolher este campo para respostas abertas e curtas. Ou 

seja, este campo terá uma área de resposta mais reduzida. Campo desejável para 

a recolha de dados, como por exemplo, nome, posição profissional, número de 

identificação ou NIF (caso sejam alfanuméricos), etc. 

 

 

 



Guia Rápido de Utilização | Drupal Starter Kit | Unidades de Ensino | junho 2017  

Comunicação Digital – Universidade Católica Portuguesa                                                         53 

Conditionals 

 

Nesta área podem-se definir diversas ações condicionais. Desta forma é possível ocultar 

perguntas/respostas em função das respostas a questões anteriores. Pode-se também, 

por exemplo, ter diversas perguntas condicionadas pelo perfil de um aluno (alunos de 

licenciaturas, mestrados, etc.) e definir regras para que caso o utilizador responda 

visualize apenas as questões afetas ao seu perfil (Exemplo: um aluno de licenciatura, 

após identificar-se, visualiza apenas a parte do formulário que mostra as perguntas que 

se destinam a este tipo de audiência). Atenção: É necessário ter sempre em atenção as 

regras que são determinadas para evitar que uma regra entre em conflito com outra já 

existente. 
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7. Notas 
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