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INTRODUÇÃO 
O evento West Africa Connect Matchmaking será organizado na Terça-Feira dia 16 e Quarta-feira 
dia17 de Novembro de 2021. 
 
Antes de poder participar neste evento online, é necessário criar um perfil para mostrar a sua 
empresa, produtos e/ou serviços. 
 
Este manual irá guiá-lo passo a passo de: 
1. Registar uma conta 
2. Navegar na plataforma de matchmaking 
3. Configurar o seu perfil 
4. Agenda / Participar em webinars 
5. Sessões Matchmaking / one-on-one 
6. Envio de mensagens 
7. Apoio 
 
Estamos ansiosos por vê-lo no evento West Africa Connect Matchmaking. 



 
 
 
 
 
 
 

 

1. REGISTO DE CONTA E CONFIGURAÇÃO INICIAL 
Como fornecedor para o sector do vestuário e têxteis, pode inscrever-se diretamente através do 
seguinte link: https://westafricaconnect.com/signup-garments 
 
Como fornecedor para o sector do IT, pode inscrever-se diretamente através do seguinte link: 
https://westafricaconnect.com/signup-ict 
 
Como comprador, pode inscrever-se diretamente através do seguinte link: 
https://westafricaconnect.com/signup-buyer 
 
O processo de registo contém três etapas: 
1.1 Configurar o seu início de sessão 
1.2 Configurar o seu perfil 
1.3 Seleção da sua assistência 

1.1 Configurar o seu início de sessão 
 

 

Há três formas de registar uma conta: 
a. Utilize a sua conta no LinkedIn para iniciar 

sessão 
b. Utilize a sua conta Google para iniciar sessão 
c. Utilizar o seu e-mail e uma palavra-passe para 

iniciar sessão 
 
Escolha a opção desejada para se registar através 
dos botões "Continuar com o LinkedIn" ou 
"Continuar com o Google" ou introduza o seu 
endereço de e-mail e clique no botão "Continuar 
com o e-mail". 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

a. Registe-se utilizando a sua conta LinkedIn 
 

 

 
Ao registar-se com a sua conta no LinkedIn, 
necessita de estar ligado ao LinkedIn. 
 
Caso contrário, o LinkedIn pedir-lhe-á para entrar 
na sua conta do LinkedIn utilizando o seu endereço 
de correio eletrónico e palavra-passe. 
 
Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe 
e clique no botão "Iniciar sessão". 

 

 
 
 
 
 
 
A West Africa Connect utiliza a tecnologia do 
b2match. 
 
Desta forma, o LinkedIn perguntará se dá 
permissão ao b2match para utilizar o seu nome, 
fotografia e endereço de e-mail principal. 
 
Clique no botão "Permitir" para continuar. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Para continuar, é necessário aceitar os "termos de 
serviço" e a "política de privacidade". 
 
Marque a caixa de verificação e clique no botão 
"Aceitar" para continuar. 



 
 
 
 
 
 
 

 

b. Registar-se utilizando a sua conta Google 
 

 

 
Ao inscrever-se com o seu Google, necessita de 
estar ligado(a) à sua conta Google. 
 
Caso contrário, a Google pedir-lhe-á para iniciar 
sessão na sua conta Google utilizando o seu 
endereço de e-mail ou número de telefone. 
 
Neste exemplo, vamos iniciar sessão no Google 
utilizando um endereço de correio eletrónico. 
 
A West Africa Connect utiliza a tecnologia do 
b2match. Desta forma, a inscrição no Google 
mencionará: 
"Iniciar sessão 
Continuar para b2match" 
 
Introduza o seu endereço de correio eletrónico e 
clique no botão "Seguinte". 

 

 
 
 
 
 
 
Introduza a palavra-passe da sua conta Google e 
clique no botão "Seguinte" para continuar. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Para continuar, é necessário aceitar os "termos de 
serviço" e a "política de privacidade". 
 
Marque a caixa de verificação e clique no botão 
"Aceitar" para continuar. 

c. Registar-se utilizando o seu endereço de correio eletrónico 
 

 

 
 
 
 
 
Ao registar-se com o seu e-mail, pode introduzir o 
seu endereço de e-mail na caixa "Introduza o seu e-
mail". 
 
Para continuar, clicar no botão "Continuar com e-
mail". 

 
 

 
 
Introduza uma palavra-passe que gostaria de 
utilizar para iniciar sessão. 
 
Para continuar, é necessário aceitar os "termos de 
serviço" e a "política de privacidade". 
 
Marque a caixa de verificação e clique no botão 
"Continuar com e-mail" para continuar. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dentro de aproximadamente 15min receberá uma 
mensagem de e-mail para verificar o seu endereço 
de correio eletrónico. Por favor verifique a sua 
pasta de spam se não recebeu um e-mail. 
 
West Africa Connect utiliza os serviços do b2match, 
pelo que o remetente deste e-mail será 
noreply@b2match.io. 
 
Por favor clique no botão "Verificar e-mail" no e-
mail. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 Configurar o seu perfil 
Depois de aceitar os "Termos de serviço" e "Política de privacidade", pode começar a configurar o 
seu perfil. Abaixo está um exemplo para fornecedores do vestuário e têxteis para ilustrar o 
processo. 
 

 

Informações pessoais 
Por favor, preencha com os seus dados 
pessoais: 

- Primeiro nome 
- Apelido 
- Idioma preferido 

Este é o Idioma preferido do website 
(inglês, francês ou português) 

- Cargo 
- Número de telemóvel 
- Imagem de perfil 

Clique em "Clique aqui para carregar uma 
imagem de perfil" para selecionar uma 
fotografia no seu dispositivo. 

- Fuso horário 
Fuso horário está a ser utilizado para exibir 
datas e horas no seu próprio fuso horário.  

 
Os campos marcados com um ** são 
obrigatórios. 

 

 
 

 
Informação sobre a organização 
Por favor, preencha os detalhes da sua 
organização: 

- Nome da organização 
- Tipo de organização 

Fornecedoror, Comprador ou Organização 
de Apoio Empresarial. 

- Website 
- Descrição da organização 

Uma breve descrição / resumo sobre a sua 
organização. 

- Logótipo da organização 
Clique no retângulo "clique aqui para 
carregar um logótipo da organização" para 
selecionar uma imagem de logótipo no seu 
dispositivo. 

 
Os campos marcados com um ** são 
obrigatórios. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Áreas de atividade 
Por favor, selecione todas as 
atividades que se aplicam à sua 
organização (múltiplos aplicáveis): 

- Idioma falado 
Estes são os idiomas que fala. Esta é uma 
informação útil durante as reuniões one-
on-one matchmaking. 

- Tipo de empresa 
- Tipo de produção 
- Certificação 
- Mercados de exportação 
- Dimensão da empresa 
- Etiquetas de produtos 
- Grupos de produtos 
- Produtos 
- Materiais principais 
- Composição do material 

principal 
 
Os campos marcados com um ** são 
obrigatórios. 

 

 
Morada 
Por favor, preencha com a sua 
morada: 

- País 
- Concelho / Distrito 
- Cidade 
- Código Postal 
- Morada 
 

Os campos marcados com um ** são 
obrigatórios. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Clique no botão "Continuar" para 
avançar para o passo seguinte; 
selecionando a sua presença. 

1.3 Seleção da sua assistência 
Durante o evento "West Africa Connect Matchmaking" há oportunidades de organizar reuniões 
com outros participantes. Estas são as chamadas "reuniões one-on-one". Por favor, informe os 
outros participantes quando estiver disponível para reuniões one-on-one. 
 
IMPORTANTE: Só pode agendar reuniões one-on-one dentro da sua participação selecionada. 
 

 

Planear a sua participação - Dia 1 
Assinale as caixas para confirmar qual o horário 
em que estará disponível para se encontrar com 
outros participantes. 
 
O horário é mostrado no seu fuso horário local, 
pode defini-lo no seu perfil na etapa anterior. 
 
Clicar em "Continuar" para continuar e confirmar 
a presença para o dia 2. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Planear a sua participação - Dia 2 
Assinale as caixas para confirmar qual o horário 
em que estará disponível para se encontrar com 
outros participantes. 
 
Clique em "Continuar" para completar a 
configuração do seu perfil. 
 

  
 

 

 
Uma vez completada, a sua página de perfil será 
exibida. 
 
Antes de poder fazer uso de todas as 
funcionalidades, a equipa West Africa Connect 
verificará a sua candidatura. 
 
Uma vez aceite, a sua conta será activada, e será 
notificado(a) por e-mail. 
 
IMPORTANTE: 
Receberá um e-mail com um link de verificação. 
Por favor, clique no link para verificar o seu 
endereço de correio eletrónico. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 Sair / Iniciar sessão 
 

a. Sair 
 

 

 
Pode sair da sessão a partir da plataforma de 
eventos West Africa Connect clicando no círculo 
no canto superior direito. Este círculo contém as 
suas iniciais ou a imagem de perfil. 
 
Clicando no círculo, abre-se um menu. A última 
opção permite-lhe sair da plataforma. 

 
b. Iniciar sessão 

 

 

Para iniciar sessão, por favor vá ao website da 
West Africa Connect 
https://westafricaconnect.com e clique no link 
"Acessar à ferramenta de Matchmaking" no 
canto superior direito. 
 
Isto abrirá o ecrã de início de sessão num novo 
separador. 

 
 

 

Aqui pode iniciar sessão utilizando o tipo de 
início de sessão escolhido durante o processo de 
inscrição: 

- Iniciar sessão com LinkedIn 
- Iniciar sessão com o Google 
- Iniciar sessão com e-mail e palavra-chave 

 
Lembrar-me 
Ao iniciar sessão com os dados de e-mail e 
palavra-passe, pode optar por deixar o 
computador memorizar o seu e-mail e palavra-
passe. Pode activar isto assinalando a caixa de 
verificação "Lembrar-me". 
 
IMPORTANTE: só utilize a funcionalidade 
Lembre-se de mim" quando estiver a utilizar um 
computador privado. 



 
 
 
 
 
 
 

 

2. NAVEGAÇÃO 
Uma vez iniciada a sessão na sua conta, tem as seguintes opções na barra de navegação 
principal: 

1. Início 
2. Participantes 
3. Marketplace 
4. Agenda 
5. Reuniões 
6. Messages 
7. Perfil 

 
Vista do Desktop 

 

Vista de telemóvel

 
 

1. Página inicial 
Traz de volta ao website principal do West Africa Connect 
(https://westafricaconnect.com). 

2. Participantes 
Abrir a base de dados dos participantes. É aqui que pode iniciar uma conversa através de 
mensagens ou submeter um pedido de reunião com outros participantes. 

3. Marketplace 
Abrir o "Marketplace" onde pode procurar produtos ou serviços. 

4. Agenda 
Abre a "Agenda de Eventos" e a sua agenda pessoal de eventos ("A minha agenda"). 

5. Reuniões 
Escolhe uma visão geral das suas reuniões one-on-one. Estes podem ser filtrados em 
"Todos", "Aceito", "Pendente" ou "Cancelado". É também aqui que pode editar a sua 
disponibilidade para as reuniões one-on-one. 

6. Mensagens 
Abre a sua caixa de entrada pessoal. Aqui pode ler e responder às suas mensagens. 

7. Perfil 
No desktop: isto abre um submenu, ligando ao seu perfil (O Meu Perfil), muda de língua 
(inglês, francês ou português) e "Sair" da plataforma.  



 
 
 
 
 
 
 

 

Em telemóvel: isto abre um submenu, ligando ao seu perfil (Meu Perfil) e "Sair" da 
plataforma. O seletor de idioma é visível na parte inferior do menu no telemóvel. 



 
 
 
 
 
 
 

 

3. O SEU PERFIL 

3.1 Editando o seu perfil & disponibilidade 
Navegue para o seu perfil através de "O Meu Perfil": 
Em ambiente de trabalho: clique na imagem do perfil no canto superior direito para abrir o 
submenu do perfil. Clique em "O meu perfil". 
No telemóvel: abra o menu e clique no seu próprio nome, seguido de tocar em "O meu perfil". 
 

 
 
 
 
 

Imagem de perfil 
Se quiser usar uma imagem de perfil: clique nas 
suas iniciais ou no pequeno círculo azul com o ícone 
+- para carregar ou remover a sua imagem de 
perfil.  
Se quiser mudar a sua imagem de perfil: clique na 
sua imagem de perfil ou o pequeno círculo azul 
com o ícone do lápis para carregar uma nova 
imagem ou remover a sua imagem de perfil. 
 
Editar o meu perfil 
Clique no botão "Editar o meu perfil" para editar o 
seu perfil. Aqui pode editar os seus "Dados 
Pessoais", "Informação Empresarial", "Áreas de 
Atividade" e "Endereço". 
 
Ver o meu perfil 
Clique no botão "Ver o meu perfil" para editar o seu 
perfil. Isto mostra o seu perfil público, tal como os 
outros participantes veriam o seu perfil. 
 
Visão geral 
Abre novamente a sua página de perfil. 
 
A minha disponibilidade 
Abre a sua página de disponibilidade. Aqui pode 
editar a sua disponibilidade para reuniões one-on-
one. Marque ou desmarque o horário disponível. As 
suas alterações serão automaticamente guardadas. 
 
Definições de conta 
Abre as definições da sua conta. Aqui pode editar o 
seu "Endereço de e-mail da conta", "mudar a 
password", e ativar/desativar "Disponível para 
mensagens". 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Se necessário, pode "Desativar conta" na parte 
inferior das definições desta conta. 
 
 
Sair 
Clique na ligação "Sair" para sair da plataforma do 
evento. 

3.2 Marketplace / apresentação do produto 
A plataforma West Africa Connect Event oferece-lhe a possibilidade de adicionar conteúdos ao 
Marketplace. Esta é uma secção onde pode apresentar os seus produtos e serviços mais 
importantes ou solicitar determinados produtos ou serviços. 

- Produto  
Use "Produtos" para mostrar os seus produtos mais importantes usando um texto, 
imagens, vídeo, e transferências. 

- Pedido 
Utilize "Pedido" para adicionar um pedido para certos produtos ou serviços. 

 
O mercado cria mais visibilidade para os seus produtos ou serviços e fornece informações sobre 
a empresa. Os outros participantes podem procurar no mercado, informações detalhadas sobre 
produtos ou pedidos. 

3.2.1. Acrescentar oportunidades de mercado 
Desça na sua página de perfil até chegar à secção "Oportunidades no Marketplace". 
 

 
 

Clique no tipo de oportunidade que gostaria de 
adicionar. 
 
Neste exemplo, estamos a acrescentar um 
"Produto". 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Preencher os campos de produtos: 
Título 
Nome do produto. 
Descrição 
Descrição do produto. 
O que procura 
Verificar "Fornecedor" ou "Comprador". 
Palavras-chave de Aplicação no mercado 
Seleciona se o seu produto está relacionado com 
ICT ou vestuário & têxteis. 
Carregamento de imagens 
Adicionar imagens clicando no botão "Adicionar 
imagem". 
Carregamento de ficheiros 
Adicionar ficheiros clicando no botão "Selecionar 
ficheiro". Por exemplo, poderia ser uma brochura 
ou uma lista de preços. 
Vídeo 
Adicione um vídeo introduzindo o título no campo 
"Título do vídeo" e o URL direto no segundo 
campo e clique no botão "Adicionar vídeo". 
 
Para adicionar o produto ao seu perfil, clique no 
botão "Guardar". 

 

3.2.2. Editar / apagar uma oportunidade de marketplace 
Desça na sua página de perfil até chegar à secção "Oportunidades no Marketplace". 
 

 
 

Clique no ícone do lápis junto ao item de 
oportunidade de mercado para editar o item. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pode agora editar o item de oportunidade de 
mercado. 
 
Guardar alterações 
Para guardar as suas alterações, clique no botão 
"Guardar". 
 
Eliminar item 
Se quiser apagar a oportunidade de mercado do 
seu perfil, clique no botão “Apagar". 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

4. AGENDA / PARTICIPAR EM WEBINARS 
Durante o evento, haverá vários webinars e cerimónias a que poderá assistir. As cerimónias e 
webinars serão automaticamente acrescentadas à sua agenda. 
 
Ir para a página da Agenda (consulte o capítulo 2 para navegar na plataforma). A agenda está 
ligada ao seu fuso horário local. 

 
 

A agenda oferece as seguintes informações e 
funcionalidades: 
 
1. Filtrar por dia 
2. Filtrar por localização 

Este está a ser utilizado para filtrar por 
cerimónia e/ou webinar. 

3. Ver agenda global de eventos 
Esta é a visão padrão. 

4. Ver a sua agenda pessoal 
Nesta agenda pode ver também as suas 
reuniões pessoais one-on-one. 

5. Filtrar a agenda por tipo de filtro de 
atividades 
por: 
- Reuniões individuais  
- Intervalo 
- Cerimónia 
- Webinar 

Nota: para referência rápida, as cores do 
filtro são também visíveis na margem 
esquerda dos pontos da agenda 

6. Participar numa cerimónia ou webinar 
Escolher "Participar numa Sessão Online" para 
assistir a uma cerimónia ou webinar.  
Nota: Os botões serão ativados 5 minutos 
antes do início da cerimónia ou evento. 

7. Eliminar a disponibilidade para o bloco de 
tempo de reuniões one-on-one 
Clique no botão "Remover" para remover a 
disponibilidade para reuniões one-on-one. 

8. Alterar o fuso horário da agenda 
9. Adicione o feed da agenda ao seu software 

de agenda no seu computador ou 
dispositivo móvel 

10. Descarregar um ficheiro PDF da agenda 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 Participação em webinars 
As cerimónias e os webinars serão transmitidos em direto durante o evento. 
 

 

Para participar num webinar, escolha "Participar 
numa Sessão Online". 
 
Nota: este botão será ativado 5 minutos antes do 
início da sessão. 

 
 
As páginas de transmissão em direto oferecem um chat, para que possa participar ativamente 
ou dar feedback. 

 
 

1. Seleção de palcos em direto 
Utilizando esta caixa de deslizar para baixo, pode alternar entre os palcos. Após o fim de 
uma sessão, será carregada uma gravação. Isto permite-lhe voltar a uma fase anterior e 
assistir a outra sessão mais tarde. 

2. Transmissão em direto 
Este é o feed de vídeo em direto. 

3. Troca de chat 
Pode alternar entre vídeo com largura total e vídeo & chat. Nota: em dispositivos móveis, 
o chat estará abaixo do vídeo ao vivo. 

4. Mensagens de chat 
É aqui que serão mostradas todas as mensagens de todos os participantes. 

5. Campo de entrada do chat 
Digite a sua mensagem aqui e escolha o ícone do avião de papel para enviar a sua 
mensagem através do chat. 



 
 
 
 
 
 
 

 

5. MATCHMAKING / REUNIÕES ONE-ON-ONE 

Uma vez configurado o seu perfil, pode começar a procurar pessoas ou empresas interessadas 
para as convidar para uma reunião one-on-one durante o evento. 

Importante: por favor certifique-se de que o seu próprio perfil está completo. Quanto melhor for 
a qualidade do seu perfil, mais fácil será de ser encontrado por outros participantes. Ao mesmo 
tempo, também ajuda outros participantes no seu processo de decisão a aceitar o seu convite 
para uma reunião individual. Isto significa que, se também quiser acrescentar itens às 
oportunidades do marketplace, por favor, faça-o antes de convidar os participantes para uma 
reunião one-on-one. 

5.1 Pesquisa de participantes 
A plataforma oferece-lhe várias formas de encontrar a combinação certa de negócios.  

1.  Pesquisar a lista de participantes por: 
a. Tipos de organizações 
b. Áreas de atividade 
c. País 

2. Procure parceiros adequados no Marketplace: 
a. Produtos 
b. Serviços 
c. Especialização 
d. Pedidos 

5.1.1 Pesquisar na lista de participantes 
 

 
Clique nos participantes na navegação principal 
para abrir a lista de participantes. 

 

1. Ver por participantes 
2. Ver por empresas 
3. Pesquisa por texto 
4. Filtrar por: 

- Favoritos 
Mostrar apenas os participantes que tem marcado 
como favoritos. 

- Matchmaking 
Mostrar apenas os participantes que estão disponíveis 
para matchmaking. 

- Tipos de organização 
Filtro por tipo de organização, tal como "Fornecedor 
África Ocidental", "Comprador internacional", etc. 

- Áreas de atividade 
Filtro por tipos de atividade, tais como certificações, 
dimensão da empresa, produtos, etc. 

- Países 
Filtrar por país. 

5. Ordenar a lista por 
- Relevância 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Última atualização 
- Nome 

6. Ver perfil 
Ver o perfil de um participante. Na página de perfil pode 
também marcá-lo, enviar uma mensagem ou pedir uma 
reunião. 

7. Enviar uma mensagem 
Se aplicável, pode enviar as mensagens aos participantes. 

8. Pedir reunião one-on-one 
Quando este botão estiver ativado, pode agendar uma reunião 
one-on-one com este participante. 

9. Favoritos 
Utilizar esta bandeira para marcar as empresas como 
interessantes. Desta forma pode identificá-los rapidamente 
mais tarde utilizando o filtro "Favoritos". 

 

5.1.2 Pesquisa no marketplace 
 

 
Clique em "Marketplace" na navegação principal 
para abrir a lista de participantes. Estas são as 
opções: 

 

1. Ver todas as oportunidades 
2. Ver as suas próprias oportunidades 
3. Pesquisa por texto 
4. Filtrar por: 

- Produto 
Filtrar por produtos 

- Pedido 
Filtro por pedidos 

5. Resultados / oportunidades 
6. Disponibilidade para uma reunião one-on-

one 
Verifique o canto inferior direito de um item 
do marketplace para ver se o participante que 
afixou a oportunidade está disponível para 
uma reunião one-on-one. 
 

 
O que indica que você e o participante têm o 
horário correspondente para planear uma reunião 
one-on-one. 
 

 
O que indica que você e o participante já marcaram 
uma reunião one-on-one. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
O que indica que o participante desativou reuniões 
one-on-one. 
 

5.2 Pedir reunião one-on-one 
Uma vez encontrado um possível parceiro de matchmaking, pode enviar um pedido de reunião.  

5.2.1 Envio de um pedido de reunião one-on-one 
 
Em resultados de pesquisa 

 
 
Sobre o perfil

 
 

Para pedir uma reunião one-on-one, escolha o 
botão azul "Pedir reunião". Este botão é visível 
nos resultados da pesquisa na perspetiva geral 
dos participantes e na página de perfil dos 
participantes. 
 
Nota: se o botão "Pedir reunião" estiver a 
cinzento, o participante não está disponível para 
reuniões individuais num dos horários disponíveis. 

 

Quando disponível, o horário ficará visível. 
 
Clique no horário preferível e clique em 
"Seguinte" no canto inferior direito. 
 

 

Escreva uma mensagem de introdução. Descreva 
a razão pela qual gostaria de marcar uma reunião 
com esta pessoa. 
 
Clique no botão "Enviar pedido" para concluir o 
processo. 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Após o pedido ter sido enviado, verá um resumo 
do pedido de reunião. 
Clique no botão "Ok" ou no ícone "X" para fechar a 
janela. 
 

 
  

O outro participante receberá uma mensagem e 
poderá optar por aceitar ou rejeitar o seu pedido. 
 
Nota: se o outro participante não responder ao 
seu pedido, este será rejeitado automaticamente 
após 3 dias. 
Isto é para evitar que o seu horário permaneça 
ocupado e indisponível para outros pedidos. 

 

5.2.2 Responder a um pedido de reunião one-on-one 
 

 
Será notificado por correio eletrónico se houver 
um pedido de reunião one-on-one. 
 
Pode aceitar ou rejeitar este pedido através deste 
e-mail ou iniciar sessão na plataforma para 
encontrar todas as suas reuniões na página de 
reuniões. 
 
Clique em "Reuniões" no menu de navegação 
principal para abrir a página da reunião. 
 

 

A página Reuniões permite-lhe filtrar a sua 
reunião por: 

- Tudo (mostrar tudo) 
- Aceite 
- Pendente 
- Cancelado 

 
O link "Disponibilidade" abre uma página onde 
pode rever e editar o seu horário disponível para 
reuniões one-on-one. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Poderá responder aos "Pedidos recebidos" 
utilizando uma das seguintes opções: 

- Cancelar 
- Reagendar 
- Aceitar 

 

5.3  Participar numa reunião one-on-one 
Pode encontrar as suas reuniões one-on-one agendadas na página das reuniões e na página da 
agenda. Na página da agenda, clicar em "A minha agenda". 

 

Reuniões 
Na página "Reuniões", filtrar o pedido, escolhendo 
"Aceite". 
Isto irá mostrar-lhe todas as reuniões aceites por 
ordem cronológica. 
 

 

Quando for altura de se reunir, use o botão verde 
"Iniciar" para iniciar uma reunião. 
 
Nota: isto só funciona na data e hora acordadas. 
 
Botões disponíveis / opções na página de 
reuniões 

 
Certifique-se de que o seu vídeo e áudio estão a funcionar 
corretamente antes de iniciar uma reunião one-on-one. 
Utilize este botão para testar a sua câmara e microfone. 
 

 
Cancelar a sua reunião 
 

 
Reagende a sua reunião 
 

 
Convide um participante para a reunião one-on-one. Isto abre 
um pop-up com um link que pode partilhar com um dos seus 
colegas. 
 

 
Iniciar a reunião. Esteja ciente de que só poderá iniciar a 
reunião durante o período de tempo reservado. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Opcionalmente, pode ver a sua reunião one-on-
one na sua agenda pessoal  
 
A minha agenda 
Na página "Agenda", filtrar clicando em "A minha 
agenda". 
 
Isto mostrará a agenda com todas as cerimónias 
disponíveis, webinars e reuniões one-on-one. 
 
 
 
 
 
 

 

5.4 Interface de reunião one-on-one 
 

 

1. Participantes 
2. Convidar participantes adicionais 
3. Orador atual 
4. Ativar / desativar microfone 
5. Ativar / desativar vídeo 
6. Partilhar ecrã 
7. Sair da reunião 
8. Abrir chat 
9. Interface de chat 

 
  

  

DICAS: 
As reuniões one-on-one abrirão uma reunião privada em vídeo. Antes de se juntar a uma 
reunião one-on-one, certifique-se de que o seu microfone e webcam estão a funcionar 
corretamente. 
Pode testar o seu microfone e a sua câmara usando o botão "Teste da câmara e do 
microfone" que verá na página "Reuniões". 
Há um chat disponível, para troca de conteúdos textuais. Por favor, note que estas conversas 
em chat não são guardadas ou armazenadas! 



 
 
 
 
 
 
 

 

6. ENVIO DE MENSAGENS 
Pode também enviar mensagens a outros participantes da plataforma West Africa Connect. 
  

 

Iniciar uma nova conversa 
Na vista geral dos participantes, clicar no ícone de 
balão de texto para iniciar uma mensagem. 
 
Continuar uma conversa em curso 
Clique em "Mensagens" na barra de navegação 
principal para abrir a página de mensagens. 

 
 
 

 

As mensagens serão enviadas a partir da página 
de mensagens. 
 
Página de "Mensagens" 
 
Coluna da esquerda 
A coluna da esquerda mostra os participantes que 
lhe enviaram uma mensagem e de quem recebeu 
mensagens. 
 
Clique no participante à esquerda que deseja 
enviar a mensagem. A conversa com este 
participante está a ser realçada com uma barra 
azul à esquerda. 
 
Coluna direita 
A coluna da direita mostra a sua conversa. 
Pode adicionar uma nova mensagem à conversa 
escrevendo na caixa de texto.  
Envie a mensagem, clicando no botão "Enviar 
mensagem". 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

7. APOIO 
Assim que a sua conta tenha sido ativada pela equipa West Africa Connect, a equipa também 
designará uma pessoa para dar apoio à sua conta. Se precisar de ajuda na otimização do seu 
perfil, eles podem ajudá-lo ainda mais. 
 

 
 

O seu gabinete de apoio pessoal só é visível para 
si e é mostrado na sua página de perfil. 

 


