
Manual de Utilizador do CinEd



Introdução

Acabou de se registar na plataforma cined.eu e a sua conta foi validada pelo seu
administrador.

Esta conta permite visualizar e descarregar os filmes adquiridos para o seu país, com o
propósito de realizar exibições públicas não comerciais para jovens.

Para começar, terá de instalar o player do cined.eu no seu computador.

Para usar esta ferramenta, terá de entrar na sua conta com o seu utilizador e
password.

Este tutorial pretende ajudar e mostrar as melhores formas de utilização.
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A. Configuração requerida
1. Equipamento recomendado:

É recomendado que tenha um computador recente (menos de 3 anos e com actualizações
regulares) para uma optimização do IFCinEd player.

à Browser : Chrome, Firefox, Safari e Internet explorer actualizados.
à Evitar o uso de outros softwares durante a projecção.
à Liberte espaço suficiente no disco rígido.

PC – Windows :
• Processador Intel core i5 ou acima.
• Windows 7, Windows 8, Windows 8,1 e Windows 10.
• RAM: 4 GB

Mac – OS :
• Processador Intel core i5 ou acima.
• Mac OS X v10.7 ou acima
• RAM: 4 GB

Linux :
NOTA: O IFCinEd player não é compatível com Linux.



A. Configuração requerida

Para saber se o seu software está configurado para usar o CinEd
player, faça um teste de configuração.

Clique	no	botão	« configuration test »	no	topo	da	página

2. Teste de configuração



A. Configuração requerida
3. Velocidade	de	Internet:

A velocidade mínima requerida para o streaming dos filmes é de 1,5Mbs. O streaming só
deverá ser utilizado par uso pessoal do programador.
Para	projecções,	é	imperativo	o	descarregamento	do	filme.	

Quanto mais lenta o ocupada for a sua conexão à internet (partilhando apenas uma internet por vários
computadores), mais demorado será o descarregamento do filme. O tempo de download do filme poderá variar
entre poucos minuto e vários dias, dependendo da velocidade e qualidade da sua conexão, bem como do tamanho e
formato seleccionado (SD ou HD)

Recomendações:

1/	Download:	Garanta	que	está	conectado	durante	o	descarregamento,	de	forma	a	evitar	qualquer	
desconexão.
2/ Projecção:	A	projecção	não	poderá	ser	feita	em	Streaming.	Proceda	ao	descarregamento	do	
filme	até	pelo	menos	uma	semana	antes	da	projecção	e	efectue	um	teste	antes	da	projecção.	
Quando	tiver	feito	o	descarregamento	do	filme	graças	ao	CinEd player,	poderá	projectá-lo	offline,	
onde	quiser.
3/	De	modo	a	oferecer	uma	melhor	experiência	aos	espectadores,	é	recomendado	que	descarregue	
os	ficheiros	em	HD.



1. Aceda com a sua conta CinEd

2. Clique no seu botão de perfil no topo
direito da página. Irá aparecer um
menu rolante. Clique em “Video
player”.

3. Depois de ter efectuado o
descarregamento do player e de o ter
instalado, aparecer-lhe-á um atalho do
CinEd palyer no ambiente de trabalho..
Para os utilizadores do Mac: o CinEd
player irá parecer no Dock. Escolha a
opção “Manter no Dock” de modo a
facilitar futuras utilizações..

4. Clique no ícone do CinEd player e aceda
com a sua conta.

B. Instalação do CinEd player



B. Instalação do CinEd player

Nota:	Você	faz	parte	duma	instituição,	o	seu	computador	é	administrador por	
um	serviço	informático...
• Poderá	por	vezes	encontrar	dificuldades	ao	instalar	o	CinEd player

=>	Para	instalar	o	CinEd player,	tem	de	iniciar	a	sessão	como	administrador,	no	
seu	computador



B. Instalação do CinEd player

5. Encontrará	no	separador	« Meus	vídeos »	todos	os	seus	filmes.	Nota:

6. Tem	duas	opções:	
• Descarregar	o	filme
• Assistir	em	streaming.	

LEMBRETE:	É	obrigatório	
descarregar	o	filme	para	projectá-
lo.	

7. Assim que o filme for descarregado, ficará disponível no seu
disco rígido até à sua data expiração. Se quiser libertar espaço no
seu disco, mantendo o ficheiro visível, clique em «colocar no lixo».



1. Verifique a disponibilidade dos direitos para a data da projecção (ver
“direitos expiram em”).

2. Instale o CinEd player antes da projecção.
3. Descarregue o filme e realize um teste nas condições reais da projecção,

pelo menos uma semana antes da mesma, de modo a verificar as
legendas, o som e a duração do filme.

C. Recomendações antes da projecção



D. Assistência Técnica

De	modo	a	evitar	qualquer	dificuldade,	garantindo	o	sucesso	da	sua	projecção,	realize	um	teste	ao	ficheiro,	
bem	como	a	todo	o	material	de	projecção.

1. Clique no ponto de interrogação « ? » para ter acesso à
página « Ajuda » e contactar a nossa equipa de apoio
através de um formulário.

2. Preencha o formulário em Inglês, Francês ou Espanhol,
usando o computador no qual realizará a projecção.

3. Seja o mais específico possível sobre o seu problema e
material de projecção que está a usar.

4. Faça, eventualmente, capturas de écran: elas poderão ser
úteis ao suporte técnico que entrar em contacto consigo.

Este	teste	prévio	é	essencial	para	a	nossa	equipa	de	apoio	poder	dar	a	assistência	necessária	a	tempo	da	projecção. 

Encontrou um	problema:

Opção	1	:	Um	FAQ	encontra-se	disponível	na	plataforma	
CinEd de	modo	a	responder	ao	problemas	encontrados	
frequentemente.
Opção	2	:	Se	o	seu	problema	persistir,	poderá contactar o	
suporte	técnico	do	CinEd.



E.	Termos de	utilização e	recomendações

Ø As projecções devem ser: públicas e não comerciais (a entrada não pode
ser cobrada, mas será possível pedir um valor simbólico por participante).

Ø Realizadas em cinemas cujo objectivo é a educação ao cinema para
crianças e jovens.

Ø Não poderão ser integradas na programação de festivais.

Ø As projecções deverão ser feitas em salas com pouca ou média
capacidade (em écrans de tamanho médio), com equipamento de
projecção indicados e no escuro.

Ø Os filmes devem ser mostrados na integra de acordo com os contratos de
direitos de exibição.

Ø Os filmes só poderão ser projectado para fins educativos.

Ø O trabalho educativo deve ser feito antes e depois das projecções.



Boas projecções!


