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1. Introdução 

CloudGov é uma plataforma para serviços de armazenamento, sincronização e partilha de ficheiros 

e directórios de forma segura. Esta plataforma permite criar, carregar à partir do dispositivo, 

visualizar, editar, excluir, compartilhar ficheiros podendo estes ser vídeos, imagens, documentos, 

entre outros.  

Esta plataforma permite ainda fazer toda a gestão relativamente aos utilizadores, grupos, acessos 

e permissões. Os ficheiros e directórios criados podem ser partilhados com outros utilizadores, ou 

ainda um grupo de utilizadores. 

O administrador do CloudGov tem a opção de desactivar esses recursos; portanto, se algum deles 

estiver faltando no sistema, pergunte ao administrador. 

2. Acesso ao CloudGov 

Para poder aceder ao CloudGov, precisamos aceder ao link: https://cloudgov.inage.gov.mz/. Com 

isso aparecerá uma tela de login onde será possível introduzir as suas credencias de acesso que 

pode ser por email ou o nome de utilizador. Lembrado que essa informação pode ser editada nas 

configurações. 

 

Fig. 01 – Tela de Login 

 

https://cloudgov.inage.gov.mz/
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Principais Funcionalidades 

O CloudGov  apresenta algumas funcionalidades básicas e desejáveis em uma plataforma de 

armazenamento na nuvem. Com credencias correctas, clicando em Iniciar será aberta a tela inicial. 

 

A tela apresentada é a principal do sistema, onde se divide em 7 partes.  

1. Lista das funcionalidades, Ficheiros e Controlo de Actividades 

2. Lista de várias operações realizadas nas funcionalidades de gestão de ficheiros 

3. Botão para adicionar conteúdo (Ficheiros e Directórios) 

4. Apresentação das últimas acções realizadas na aplicação 

5. Lista de conteúdo armazenado 

6. Lista de funcionalidades: botão de pesquisa, notificações, pesquisa de contactos, botão 

de definições; 

7. Botão para mudar o modo de apresentação, que pode ser em lista ou em bloco; 

 

a) O repositório 

 

Fig. 02 – Apresentação do repositório 
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O repositório é o local onde os arquivos são criados, armazenados editados, eliminados e 

partilhados com outros utilizadores ou grupos. A fig. 02, apresenta o ambiente de trabalho todo 

CloudGov, onde podemos ver todos os ficheiros organizados em directórios dependendo da 

necessidade. 

i. Criação de pastas  

Para criar uma pasta nova, clicamos no botão +, clicamos em nova pasta e atribuimos um nome à 

nossa escolha, conforme ilustram as imagens que seguem:  

a) Clique no botão 

 

Fig. 03.1 - Criação de pasta 

b) Escolha da opção “Nova Pasta” para criar uma pasta nova 

 

Fig. 03.2 – Escolha da pasta 

c) Indicação do nome da pasta 
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Fig. 03.03 - Atribuição do nome a pasta 

A pasta criada será imediatamente apresentada no ambiente de trabalho do CloudGov, juntamente 

com uma aba que mostra alguns detalhes da mesma e alguns recursos disponíveis. 

 

Fig. 04 – Detalhes da pasta criada 

A: Apresenta todas as operações feitas sobre a pasta ou ficheiro; 

B: Comentários deixados pelos demais utilizadores com acesso a referida pasta; 

C: Opções de partilha. A partilha pode ser feita para um utilizador em específico ou um grupo de 

utilizadores. 

ii. Criação de Subpastas  

Para criar uma subpasta, precisamos aceder a pasta CloudGov, já criada no ponto anterior. Para 

abrir a pasta anteriormente criada, basta fazer duplo click sobre a mesma.  

 

A     B         C 
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Fig. 05 – Pasta CloudGov 

Para criar uma subpasta precisamos seguir o mesmo processo de criação de pasta, mostrada no 

ponto anterior, clicamos no botão => Nova Pasta => Criar Nova Pasta. 

Note que a apresentação é a mesma: 

 

Fig. 06 – Criação de Subpasta 



 

6 
 

Essa apresentação de Pastas e Subpastas, depende necessáriamente de como preferir. Lembrado 

que cada pasta pode conter uma subpasta e/ou conteúdio de multimedia (Fotos, Vídeos, Textos, 

Aúdios, etc). 

i. Adição de conteúdo as pastas 

A adição de conteúdo as pastas, pode ser feita de três formas: escolher os ficheiros a partir do botão 

+, fazendo  “Drag and Drop” (carregar o ficheiro e soltarna pasta que pretendida), e em caso de 

ficheiros de texto, há possibilidade de criar directamente na plataforma. 

a) Escolhendo via botão + 

Para adicionar um ficheiro, clicamos no botão +, selecionamos a primeira opção “Enviar ficheiro”: 

 

Fig. 07 – Adicionar ficheiro pelo botão 

De seguida será aberto o explorador de ficheiros do seu sistema operativo, onde deverá navegar 

até o directório ou ficheiro pretendido: 
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Fig. 08 – Selecionar fichieiro para upload 

Tendo selecionado o ficheiro pretendido, deverá aguardar o fim de processo de upload do mesmo, 

cujo tempo de espera varia de acordo com o tamanho do ficheiro e qualidade da internet que estará 

conectado. 

 

Fig. 09 – Processo de Upload do ficheiro 
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Após o término desse processo, podemos visualizar o conteudo actulizado na pasta. 

 

Fig. 10 – Visualização do ficheiro carregado 

b) Adição via “Drug and Drop” 

Para carregar o ficheiro utilizado esse método, procuramos pelo ficheiro no nosso computador, 

escolhemos e carregamos para apasta do CloudGov que pretendemos que o ficheiro esteja.  

 

Fig. 11 – Carregando e soltando o ficheiro na pasta 

Após essa acção, aguardamos até que seja concluido o processo de upload (tal como no ponto 

anterior). 
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Fig. 12 – Processo de Carregamento dos ficheiros 

Findo o proceso de upload, será apresentado o ficheiro carregado no directório que tiver 

selecionado: 

 

Fig. 13 – Vídeo Carregado 

 

b) Partilha de Conteúdo  

A partilha abrange directórios e ficheiros e pode ser feita das seguintes formas:  

 Nota: A partilha de pastas é feita de forma recursiva, ou seja, ao partilhar uma pasta, os ficheiros 

e directórios nela contidos também são partilhados. 

Partilha pelo link (Aberto a todosz) 

Este tipo de permite gerar um link de acesso a um determinado conteúdo que posteriormente pode 

ser partilhado, não havendo necessidade de autenticar-se a plataforma para ter acesso ao mesmo.. 

Os detentores deste link, apenas podem visualizar e  fazer download do conteúdo para o seu 

dispositivo. 



 

10 
 

Para partilhar o link, clicamos nos três pontos de opções no ficheiro ou pasta que pretendemos 

partilhar e selecionamos em “Partilhar”. 

 

Fig. 14 – Escolha da opção partilhar 

Ao clicar na opção partilhar, será apresentada essa janela de opções no lado direito da tela, onde 

vamos selecionar o botão com o + marcado a vermelho para que ele possa gerar o link de partilha. 

 

Fig. 15 – Gerar link de partilha 
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Ao clicar, será habilitada a opção para copiar o link que posteriormente poderá partilhar como 

preferir.  

 

Fig. 16 – Copiar Link 

O link copiado, pode ser colado no corpo de um email, numa conversa de whatsapp ou num texto 

de sms. A título de exemplo dos links gerados, considere o seguinte link 

https://cloudgov.inage.gov.mz/s/cY6qCobxrWMoCLX. Basta um click no link que ele nos levará 

directamente para o conteúdo correspondente.  

 

Fig. 17 – Download via link 

i. Partilha limitada a grupos e utilizadores autorizados 

A forma de acesso ao painel de partilha é feito de forma similar, No entanto, esta forma é usada 

para partilhar conteúdo apenas com utilizadores previamente registados no a.. 

Estando no painel de partilha, usamos o campo marcado na Fig. 18, para pesquisar pelo nome de 

utilizador, email, nome completo (Se quisermos partilhar individualmente) ou então, o nome do 

grupo.  

https://cloudgov.inage.gov.mz/s/cY6qCobxrWMoCLX
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Fig. 18 – Selecionar pessoas com quem partilhar 

Após selecionar todos os utilizadores ou grupos com os quais pretende partilhar o ficheiro ou 

directórios, será apresentado uma lista de utilizadores que terão acesso à pasta ou ficheiro 

partilhado. 

 



 

13 
 

Fig. 19 – Lista de grupos e indivíduos partilhados  

Como podemos notar, a lista é composta por grupos, que têm membros. Isso facilita para o caso 

de haver um grupo de utilizadores, como é o caso de Jornalistas. Ao invés de partilhar 

individualmente, pode-se partilhar com um grupo no qual fazem parte todos os jornalistas, desta 

forma, estes jornalistas terão acesso a tudo o que for feito sob o mesmo directório.  

Nota: Pastas não partilhadas, paresentam-se simples como mostra a Fig. 20 e pastas partilhadas 

têm esse sinal partilha, tal como mostra a Fig. 21 

                         

Fig. 20 – Pasta não partilhada                      Fig. 21 – Pasta partilhada 

c) Gestão de Actividades 

Para melhor monitorar todas as actividades existentes feitas a nível desta plataforma, houve 

necessidade de se adicionar uma funcionalidade que lida com a gestão de todas as actividades 

realizadas no CloudGov, tal como ilustra a imagem que segue.  

 

Fig. 22 – Controlo de Actividades 
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Esta funcionalidade apresenta no menu lateral, vários filtros, onde podemos ver desde todas as 

actividades e actividades em separado. 

 

Fig. 23 – Opções de visualização 

Todos os utilizadores são notificados instantâneamente de todas as operações feitas sobre os 

ficheiros ou directórios sobre os quais tem acesso. Para tal, basta que o utilizador tenha a sí 

associado uma conta de email, à partir da qual o mesmo passará a ser notificado. 

Os emails de notificação de actividades, seguem uma estrutura semelhante a apresentada na figura 

que segue: 
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Fig. 24 – Notificação pelo email 

d) Configurações 

Configurações do sistema nos trazem algumas definições que podes colocar para a nossa conta. 

Desde a informação básica até às credencias de acesso. 

Para aceder clicamos na foto que se econtra no canto superior direito ou então nas inicais do nosso 

nome, caso ainda não tenha definido uma foto de perfil. 

  

Fig. 25 – Acesso ás definições 

Para a opção das Definições, podemos ter: 
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i. Informação Pessoal  

Nessa secção, é apresentada toda nossa informação pessoal, desde nome até o espaço de 

armazenamento consumido até agora. 

ATENÇÃO: O email que for a colocar no campo de email, será o mesmo que irá receber as 

notificações de todas actividades da CloudGov, e poderá ser usado para recuperar password.  

 

Fig. 26 – Informação Geral 

ii. Segurança   

Neste campo de segurança, podemos redefinir a nossa palavra passe, bastando colocar a nova e 

repetir. 
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Fig. 27 – Troca de palavra passe 

Nas opções de segurança, poderá fazer o controlo dos dispositivos que acederam usando a sua 

conta para melhor controlo de sessões feitas. 

iii. Utilizadores 

Esta opção é apenas para os utilizadores que são administradores dos grupos, podendo adicionar 

ou remover membros dos grupos em que se encontram como administradores ou até mesmo 

criando grupos novos. 

 

Fig. 28 – Utilizadores e Grupos 

 


