
Preview 
• Desktop – https://xd.adobe.com/view/df506c8e-6a18-44d0-8868-d40337b6ca44-

8a03/?fullscreen  
• Mobile - https://xd.adobe.com/view/f521599f-39e4-4c16-992e-1ed1ac128e83-

a072/?fullscreen  
 
Editável - https://we.tl/t-wp9ajfh6B7  
 
 

1. Vídeos 
a. Colocar na página da listagem de vídeos 

(https://waterofthefuture.org/admin/videos) o email, country e data 
b. Os users de um país, por exemplo Itália, só deviam conseguir ver os vídeos do seu 

país (actualmente todos os users, não admin, conseguem ver os vídeos de todos 
os países) 

  
2. Nanning no Grav 

a. Trocar, no Grav, “Flex Objects” por “News” 
b. Trocar, no Grav, “Vídeos” por “Youth Challenge” 

  
3. PDF’s + Zips 

a. Permitir fazer upload de zips + PDF’s 
b. Aumentar a capacidade de upload para 25 MB 

  
4. Formulário (https://waterofthefuture.org/video-challenge) 

a. Alterar o doc. “Terms and Conditions” pelo em anexo 
b. Remover o campo “Gender” 
c. Alterar o passo 3 para: Register your participation on this website by filling in the 

form below. You can either publish the video on your social media and share the 
link (don’t forget that it must be public!)  

i. O ‘must be public’ a bold 
d. Alterar o copy “You can either directly upload your video here or share a link of 

your post on social media (don’t forget that it must be public!) para “SHARE a link 
of your post on social media (don’t forget that it must be public!)” 

i. O ‘must be public’ a bold 
ii. O SHARE em maiúsculas 

e. Remover a secção ‘Upload Video – Drop your files here…’ + ‘Social Media Video 
URL’. Fica apenas ‘Video URL’ 

f. Alterar as seguintes frases: 
• I authorise my personal data to be processed electronically by the People & 

Planet project, under the terms set out in its Privacy Policy, in accordance 
with data protection legislation. * 

• Declaration of consent from the legal guardian in case the participant is a 
minor * 

para: 
• I accept and acknowledge the Terms & Conditions set out in the Privacy 

Policy, which I have read in its entirety.* (acrescentar link na Privacy Policy, 
para o document em anexo) 

• I expressly authorise my personal data to be processed, under the Youth 
Challenge, and in accordance with the Terms & Conditions set out in the 



Privacy Policy. * (acrescentar link na Privacy Policy, para o document em 
anexo) 

 
5. Nova área de “Parceiros Institucionais” (somente nas páginas dos países. Por exemplo: 

https://waterofthefuture.org/country/portugal imediatamente abaixo de “Parceiros” e 
conforme “P&P Portugal.jpg” em anexo; se não preenchido, não parece em frontend) 

 
6. Novas informações adicionais no menu (conforme “Menu – 2.jpg” em anexo: inclusão de 

Twitter (https://twitter.com/wotf_org) e YT (https://www.youtube.com/@institutovalleflor) à 
direita + “Partners across the globe” à esquerda (on click faz âncora para a zona de países 
aqui: https://waterofthefuture.org/people-planet-a-common-destinty - imagem “ancora” 
em anexo) 

 
7. Subir um pouco mais a área dos países (aqui: https://waterofthefuture.org/people-

planet-a-common-destinty e conforme imagem “P&P Pagina Inicial.jpg” em anexo) 
 

8. Events Archive:  refazer o workflow dos eventos: a lista de eventos passa 
automaticamente para arquivo após a sua data de realização. O arquivo fica apenas com 
os eventos passados. O conteúdo com fotos e descritivo passa a ser apenas o das notícias, 
que será utilizado para ilustrar os eventos mais significativos. Ordenar estas notícias por 
data – os mais recentes aparecem primeiro 
 

a. Cada entrada de “Events” deve apresentar os seguintes campos: 
i. Title 
ii. Date início 
iii. Date fim 
iv. Location 
v. Content 
vi. Tags 

 
9. Menu: conforme imagem “Menu – 2.jpg” alterar para menu + sub-menu: 

 
10. Footer: conforme imagens “Mobile People Plantet.jpg” e “P&P Pagina Inicial.jpg” 

acrescentar igualmente no footer o “Join our social media” 
 

11. Redirect: fazer redirect de https://www.waterofthefuture.org/ -> 
https://waterofthefuture.org/ - este pedido será solicitado por nós ao Rui Ribeiro da Silva 

 
12. Animações: alterar a animação do “Açúcar” pelo “Bife” 

 
13. Área de Documentos nas páginas de país: em todas as páginas de país (por exemplo: 

https://waterofthefuture.org/country/portugal) temos criar uma nova área de “Resources” 
conforme desenhado aqui: https://xd.adobe.com/view/918b039f-be01-4bcb-adbc-
32f4be8d1bc7-c4d8/screen/df664b83-d46b-451f-b8d6-7d8af54ef55b?fullscreen  
NOTA: documentos por país 

 
14. Área de Documentos na página People&Planet: na página 

https://waterofthefuture.org/people-planet-a-common-destinty, e à semelhança do ponto 
acima, criar igualmente uma nova área  de “Resources” conforme desenhado aqui: 
https://xd.adobe.com/view/918b039f-be01-4bcb-adbc-32f4be8d1bc7-



c4d8/screen/df664b83-d46b-451f-b8d6-7d8af54ef55b?fullscreen  
NOTA: documentos gerais que podem estar, ou não, nas páginas de país 

 
15. Erro ortográfico na palavra “destinty” : https://waterofthefuture.org/people-planet-a-

common-destinty  
 

16. Nova arquitectura de Informação (menu, conforme aqui ):  
• Water of the Future 

o Causes of Water Scarcity 
o Water Waste 
o Water Footprint  
o Tips for Reducing 

• Campaign: We Are Not Camels 
• People & Planet: a Common Destiny 
• Youth Challenge 


