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O inova.ao é um portal inteiramente dedicado à inovação angolana. 

Pretende servir de base a toda a comunidade de inovadores de Angola, juntando 

num só sítio instituições de ensino superior, startups, empresas, 

empreendedores, investigadores e investidores.

Todo o portal está pensado por forma a que cada entidade possa 

partilhar conhecimento, seja por via de uma solução inovadora que concebeu, 

de desafio que reconheceu numa dada indústria ou sector ou ainda por via 

de mentoring.
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1.1 INFORMAÇÃO GENÉRICA

Nome do projecto: Portal da Inovação de Angola

Título do documento: Manual do Utilizador

1.2 LISTA DE DESTINATÁRIOS

• Visitantes do portal

• Entidades registadas no portal

• Mentores registados no portal

1.3 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

1. Informações Gerais do Projecto



2. Introdução
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2.1 NOTA INTRODUTÓRIA

O objectivo principal deste documento consiste na descrição dos procedimentos de utilização do Portal da 

Inovação Angolana – inova.ao.

Aqui se apresenta a estrutura do portal, uma breve descrição das principais páginas que o constituem e das 

respectivas funcionalidades. 

2.2 PLATAFORMA

• A plataforma é acessível através da Internet no seguinte endereço: www.inova.ao

• A plataforma foi desenvolvida com base em WordPress

2.3 PROMOTORES

• Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Angola 

• Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI), Angola

http://www.inova.ao/
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3.1 PERFIS

Há dois tipos de entidades que se podem registar no Portal da Inovação:

• Entidade individual

• Entidade colectiva

Adicionalmente, um utilizador pode-se registar no Portal enquanto Mentor.

3.1.1 ENTIDADES INDIVIDUAIS

• Empreendedor

• Investidor

• Investigador

3.1.2 ENTIDADES COLECTIVAS

• Startup

• Empresa

• Incubadora/ Aceleradora

• Instituição de Ensino Superior

• Entidade Pública

• Centro de Investigação

• Organização para o Desenvolvimento



4. Entrar/ Registar
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Para entrar na plataforma é necessário 

inserir as credenciais de acesso criadas 

durante o registo.

ENTRAR4.1

Caso pretenda registar-se ou recuperar a 

password, existem atalhos por baixo do 

formulário de “Entrar” que redireccionam o 

utilizador para o desejado.

SECÇÃO ATALHOS4.2

4.1

4.2
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4.3

4.4

Para se registar, o utilizador tem de se 

registar na plataforma, necessitando de 

completar o trajecto dividido em 4 passos:

• Dados do utilizador

• Escolher o Perfil

• Formulário

• Resumo

PROCESSO DE REGISTO4.3

É obrigatório para o registo na plataforma 

o preenchimento dos seguintes campos:

• Qual é o seu primeiro nome?

• Qual é o seu último nome?

• Email

• Insira uma password

DADOS DO UTILIZADOR4.4
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É obrigatório para o registo na plataforma a 

selecção de um perfil:

• Entidade singular

• Entidade colectiva

ESCOLHER O PERFIL4.5

4.5
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4.6

4.7

É obrigatório para o registo na plataforma a 

resposta às questões do formulário.

FORMULÁRIO4.6

É necessário carregar na plataforma um 

logótipo que represente a sua entidade. O 

ficheiro do logótipo deve ocupar 500Kbs e ter 

um tamanho de 500x100px.

INSERIR O LOGÓTIPO4.7
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4.8

4.9

É obrigatório para o registo na plataforma a 

resposta às questões do formulário.

REGISTAR COMO MENTOR4.8

É necessário carregar na plataforma uma 

fotografia. O ficheiro deve ocupar 500Kbs e 

ter um tamanho de 500x100px.

INSERIR IMAGEM4.9
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5.1

5.2

É comum a todo o portal e inclui o logótipo 

do portal, que quando clicado encaminha o 

utilizador para a Homepage; o Menu 

principal do portal e o acesso à área 

reservada do utilizador.

CABEÇALHO5.1

Apresenta ao utilizador o propósito máximo 

do portal e convida-o a executar uma de duas 

acções: “Saber mais” (sobre o portal), que 

remete para a página Sobre; “Ver a Rede”, 

que remete para a página “A Rede”, onde são 

apresentadas todas as entidades que a 

constituem.

SECÇÃO INICIAL5.2
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5.3

Aqui são apresentadas de forma breve as 

tipologias de entidades que se podem 

registar no portal, sendo apresentadas 

novamente duas possibilidades ao utilizador: 

“Quero fazer parte”, que remete para o 

formulário de registo na Rede; “Quero 

conhecer a Rede” que remete para a página 

“A Rede”.

SEGUNDA SECÇÃO5.3
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Aqui é apresentada uma secção com cinco 

separadores: Oportunidades; Soluções; 

Desafios; Talento; Financiamento.

No primeiro separador são apresentados 

atalhos para cada uma das páginas 

agregadoras 

de oportunidades.

Nos quatro separadores seguintes são 

apresentadas as últimas oportunidades 

partilhadas pela Rede no portal.

SECÇÃO PROCURO5.4
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5.5

5.6

Aqui são apresentadas as últimas histórias de 

sucesso partilhadas no portal pela entidade 

gestora. Ao clicar em “Ler mais”,  o utilizador 

tem acesso à história completa e ao clicar em 

“Ver todas” é mostrado a página de arquivo 

de todas as histórias partilhadas.

HISTÓRIAS DE SUCESSO5.5

Esta secção apresenta a área de Recursos do 

portal, bem como um botão que permite ao 

utilizador aceder directamente à página 

“Recursos”.

RECURSOS5.6
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5.7
5.8

Aqui podem ser encontradas notícias 

relacionadas com o ecossistema da inovação, 

de diversas fontes (internas e externas ao 

portal). Em grande destaque é apresentada a 

última notícia partilhada e em pequeno 

destaque são apresentadas as três notícias 

anteriores à última.

SECÇÃO DE NOTÍCIAS5.7

Caso o utilizador pretenda aceder a todas as 

notícias já publicadas no portal, deve clicar 

no botão “Ver todas”, no canto superior 

direito da secção de notícias.

OPÇÃO VER TODAS AS NOTÍCIAS5.8
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5.10

5.9Contém botões de acesso às redes sociais do 

portal, os logótipos dos promotores do portal 

e os logótipos das entidades parceiras do 

portal.

RODAPÉ5.9

O Menu secundário do portal encontra-se 

abaixo do rodapé e permite ao utilizador 

aceder à página de contactos, a este manual 

de utilizador, ao mapa do site e à política de 

privacidade.

MENU SECUNDÁRIO5.10



6. Sobre
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Nesta página o utilizador pode encontrar 

uma descrição mais detalhada do portal, o 

que nele pode encontrar, a sua estruturação 

em três grandes áreas (A Rede; 

Oportunidades; Recursos) e os benefícios 

que este apresenta para cada uma das 

tipologias de entidade (Instituições de Ensino 

Superior; Startups; Empresas; Incubadoras/ 

Aceleradoras; Investidores; Entidades 

Públicas).

PÁGINA SOBRE6.1
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7.1

7.2

Na secção inicial existe uma breve introdução 

à página, bem como um botão que remete o 

utilizador para o formulário de registo na 

Rede.

INTRODUÇÃO7.1

Aqui reside o repositório de todas as 

entidades registadas na Rede, sendo possível 

encontrar entidades por três vias distintas: 

navegando pelas várias páginas 

apresentadas; filtrando com base na 

tipologia, sector ou província; pesquisando 

pelo nome da entidade.

PESQUISA DE ENTIDADES7.2



7. A Rede

20

Cada entidade registada no portal, 

independentemente da sua tipologia, irá ter 

uma página com as suas informações, 

nomeadamente: logótipo; tipologia de 

entidade em que se enquadra; sectores de 

actividade em que actua; províncias em que 

actua; descrição da sua actividade; links para 

as redes sociais e website; galeria.

Será ainda possível aos utilizadores 

registados e com login feito, entrar em 

contacto com a entidade.

PÁGINA DE ENTIDADE7.3
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Nesta página o utilizador encontra quatro 

atalhos, um para cada tipologia de 

oportunidade, bem como uma breve 

explicação de cada uma delas: Soluções; 

Desafios; Talento; Financiamento.

Cada atalho remete para a página 

agregadora da respectiva oportunidade, por 

exemplo, a página agregadora de Desafios 

partilhados. 

PÁGINA DE OPORTUNIDADES 8.1
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Esta página agrega todas as soluções 

partilhadas por entidades da Rede.

Após uma breve introdução à página, é 

apresentado um botão que permite ao 

utilizador partilhar uma nova solução com a 

Rede.

É possível pesquisar soluções por palavras-

chave ou filtrar através das várias opções 

disponíveis do lado esquerdo da listagem de 

soluções apresentadas.

PÁGINA DE SOLUÇÕES8.2
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Esta página agrega todos os desafios 

partilhados por entidades da Rede.

Após uma breve introdução à página, é 

apresentado um botão que permite ao 

utilizador partilhar um novo desafio com a 

Rede.

É possível pesquisar desafios por palavras-

chave ou filtrar através das várias opções 

disponíveis do lado esquerdo da listagem de 

desafios apresentados.

PÁGINA DE DESAFIOS8.3
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Esta página agrega todas as oportunidades 

de carreira partilhadas por entidades 

registadas na Rede.

Após uma breve introdução à página, é 

apresentado um botão que permite ao 

utilizador partilhar uma nova oportunidade 

de carreira com a Rede.

É possível pesquisar oportunidades através 

de palavras-chave ou filtrar utilizando as 

várias opções disponíveis do lado esquerdo 

da listagem.

PÁGINA DE TALENTO8.4
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Esta página apresenta oportunidades de 

financiamento disponíveis para o 

ecossistema de inovação angolana.

São partilhadas pela entidade gestora do 

Portal e podem ser pesquisadas através de 

palavras-chave ou filtradas utilizando as 

várias opções disponíveis do lado esquerdo 

da listagem.

PÁGINA DE FINANCIAMENTO8.5
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Nesta página o utilizador encontra seis 

atalhos, um para cada tipologia de recursos, 

bem como uma breve explicação de cada 

uma delas: Artigos Científicos; 

Ferramentas; Legislação; Histórias de 

Sucesso; Mentores; Notícias.

Cada atalho remete para a página 

agregadora dos respectivos recursos, por 

exemplo, a página agregadora de Legislação 

partilhada. 

PÁGINA DE RECURSOS9.1
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Esta página agrega todos os artigos 

científicos partilhados pela entidade gestora 

do Portal.

Dependendo da disponibilidade, o utilizador 

irá ver um de três botões: Clique para fazer 

download, Ver recurso ou Visitar página 

externa.

PÁGINA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS9.2
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Esta página agrega todas as ferramentas 

partilhadas pela entidade gestora do Portal.

Dependendo da disponibilidade, o utilizador 

irá ver um de três botões: Clique para fazer 

download, Ver recurso ou Visitar página 

externa.

PÁGINA DE FERRAMENTAS9.3



9. Recursos
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Esta página agrega legislação e documentos 

oficiais de interesse para a comunidade de 

inovação. Dependendo da disponibilidade, o 

utilizador irá ver um de três botões: Clique 

para fazer download, Ver recurso ou Visitar 

página externa.

PÁGINA DE LEGISLAÇÃO9.4
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Nesta página são apresentados os mentores 

registados na plataforma, sendo mostrado ao 

utilizador o nome do mentor, a sua principal 

competência e conhecimento.

PÁGINA DE MENTORES9.5
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Esta página agrega todas as histórias de 

sucesso partilhadas no Portal, aparecendo no 

topo as últimas histórias publicadas.

É apresentado o título, um breve excerto e 

um botão para ler a história na íntegra. 

PÁGINA DE HISTÓRIAS DE SUCESSO9.6
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Esta página agrega todas as notícias 

partilhadas no Portal, aparecendo no topo as 

últimas notícias publicadas.

É apresentado o título da notícia, um breve 

excerto e um botão para ler a notícia na 

íntegra. 

PÁGINA DE NOTÍCIAS9.7
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10. Área Pessoal

Nesta página, os utilizadores registados na 

Rede podem consultar todas as 

oportunidades que já partilharam com a 

Rede, bem como fazer a sua gestão (editar ou 

eliminar).

Podem ainda partilhar novas oportunidades 

através desta página, clicando no ícone de + 

em cada oportunidade ou no ícone de + que 

se encontra no topo direito da página. 

AS MINHAS OPORTUNIDADES10.1
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10. Área Pessoal

Nesta página, os utilizadores registados na 

Rede podem editar todos os seus dados, 

quer pessoais (nome, email, password) quer 

os dados relativos à entidade que 

representam (nome, sector, província, 

descrição, website, Facebook, LinkedIn, 

logotipo).

EDITAR PERFIL10.2
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10. Área Pessoal

Esta página agrega todas as conversas que o 

utilizador tem activas, aparecendo ordenadas 

por ordem de criação, independentemente 

de ter sido o utilizador a criá-las ou não.

Ao clicar em cada conversa aberta, o 

utilizador será redireccionado para a página 

dessa conversa, onde poderá consultar todas 

as mensagens trocadas com esse utilizador e 

responder.

AS MINHAS CONVERSAS10.3
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A. Como posso registar uma entidade?

B. Como posso editar a informação de uma entidade que registei?

C. Como posso partilhar uma nova oportunidade?

D. Como posso editar uma oportunidade que partilhei?

E. Como me posso registar enquanto mentor?

F. Como editar a informação que inseri enquanto mentor?

G. Posso registar mais do que uma entidade?

H. Como posso ter o meu recurso disponível no Portal?

I. O que devo fazer caso tenha dúvidas que não estejam aqui explicadas?
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A. Como posso registar uma entidade?

Para registar a sua entidade na Rede, basta aceder ao formulário de registo disponível em inova.ao/registar e proceder ao seu

preenchimento. Depois de submeter, as informações vão ser validadas pela entidade gestora do Portal e irá receber um email assim que 

estas fiquem visíveis na página da Rede.

B. Como posso editar a informação de uma entidade que registei?

Caso pretenda editar informações previamente partilhadas na Rede, deve ir à página Editar Perfil, disponível no submenu da área reservada 

que se encontra no cabeçalho, do lado direito.

C. Como posso partilhar uma nova oportunidade?

Para partilhar uma oportunidade (solução, desafio ou talento) com a Rede de Inovação, precisa de estar registado enquanto entidade 

(colectiva ou individual) e ter sessão iniciada no Portal. Depois basta ir à página As minhas oportunidades (disponível no submenu da área 

reservada que se encontra no cabeçalho, do lado direito) ou ir à página da oportunidade que pretende partilhar e clicar no botão partilhar, 

disponível na primeira secção.
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D. Como posso editar uma oportunidade que partilhei?

Caso pretenda editar informações relativas a oportunidades (soluções, desafios ou talentos) previamente partilhadas na Rede, deve ir à 

página As minhas oportunidades (disponível no submenu da área reservada que se encontra no cabeçalho, do lado direito), seleccionar a 

oportunidade que pretende editar e proceder às alterações. Depois de gravar as alterações, estas ficarão de imediato visíveis no Portal.

E. Como me posso registar enquanto mentor?

Para se registar no Portal enquanto mentor, basta aceder ao formulário de registo disponível em inova.ao/mentores/registar/e proceder ao 

seu preenchimento. Depois de submeter iremos verificar que está tudo correcto e enviaremos um email quando o seu perfil ficar disponível 

na Rede.

F. Como editar a informação que inseri enquanto mentor?

Caso pretenda editar informações previamente partilhadas enquanto mentor, deve ir à página Editar Perfil, disponível no submenu da área 

reservada que se encontra no cabeçalho, do lado direito.
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G. Posso registar mais do que uma entidade?

Pode registar mais do que uma entidade desde que o faça com um email diferente. Cada email só pode ter associada uma única entidade.

H. Como posso ter o meu recurso disponível no Portal?

Pode partilhar o seu Recurso (Artigo Científico, Ferramenta, História de Sucesso, Notícia) na Rede, devendo enviá-lo por email para 

info@inova.ao. Após recepcionarmos o seu Recurso iremos analisar o seu enquadramento na Rede de Inovação e proceder à sua partilha 

na respectiva página.

I. O que devo fazer caso tenha dúvidas que não estejam aqui explicadas?

Para esclarecer questões adicionais relativas ao Portal da Inovação inova.ao, deve preencher o formulário de contacto disponível na página 

de Contactos, cujo atalho se encontra no rodapé do Portal.

mailto:info@inova.ao

