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Passo a passo - Login
Saiba como entrar na sua nova área pessoal e como atualizar os seus 
conteúdos no novo site da Pumpkin

Comece por abrir a página de login:      https://pumpkin.pt/parceiros/entrar

Se ainda não tem uma password para o novo site 
clique em  https://pumpkin.pt/parceiros/recuperar-password .

Também pode encontrar o link para definir uma nova password na página de login, basta clicar 
no link Esqueceu-se da sua password? abaixo do botão INICIAR SESSÃO.

Também pode encontrar o link para login no rodapé 
do site.

Se já tem uma password para o novo site basta indicar o seu email e a password e clicar
INICIAR SESSÃO.

Será encaminhado para a página de LOGIN:

https://pumpkin.pt/parceiros/entrar
https://pumpkin.pt/parceiros/recuperar-password/
https://pumpkin.pt/parceiros/recuperar-password/


Quando receber o email clique no link indicado, que redirecionará para a seguinte página:

Indique uma password na primeira Linha , que deve ter uma força media ou superior, e repita
a password na Linha abaixo. Clique no botão RESETAR PASSWORD e ficará alterada com 
sucesso!

Depois de clicar em  https://pumpkin.pt/parceiros/recuperar-password deverá aceder ao 
seguinte ecrã. 

Passo a passo – Mudar password

Indique o seu email – enviaremos automaticamente um link para que possa definir uma nova 
password.

https://pumpkin.pt/parceiros/recuperar-password


Depois de ter feito LOGIN terá acesso à sua área pessoal. Para alterar o conteúdo da sua página
clique em ALTERAR CONTA e poderá editar as informações:

Passo a passo – Alterar Conta

NOVO:
Indique os links para 
as vossas redes sociais

NOVO:
Indique a localização
Usando Google Maps

NOVO:
Revejam os vossos
serviços – algumas
categorias foram
simplificadas.



Clicando em OLÁ NOME! podem ver como fica a vossa página:

Passo a passo – Alterar Conta

NOVO:
A vossa página inclui o 
nome, contactos e 
redes sociais, serviços
e localização com 
mapa.
Terá também links 
para todos os vossos
artigos e eventos.



Depois de ter feito LOGIN terá acesso à sua área pessoal. Clique em SUBMETER EVENTO:

Passo a passo – Criar um evento

NOVO:
Indique um subtítulo: 
uma descrição muito
resumida do evento

NOVO:
Indique site para 
compra de bilhetes

NOVO:
Eventos re-ocurrentes: 
indique as datas à 
equipa Pumpkin para o 
comunica@pumpkin.pt
– serão atualizados
automaticamente

Indique idades
aplicáveis e local do 
evento

Inclua uma imagem – se 
precisar de incluir mais
imagens ou vídeos
contacte-nos através de 
comunica@pumpkin.pt

NOVO:
Indique o seu site e 
página de facebook

NOVO:
Se o evento estiver
disponível para escolas
crie outro evento e 
poderão ficar ambos 
associados

Leia os Termos e 
Condições e confirme a 
aceitação, para poder
submeter o evento.

mailto:comunica@pumpkin.pt
mailto:comunica@pumpkin.pt
https://pumpkin.pt/termos-condicoes/


Depois de ter feito LOGIN terá acesso à sua área pessoal. Clique em SUBMETER ARTIGO:

Passo a passo – Criar um artigo

NOVO:
Se o evento estiver
disponível para escolas
crie outro evento e 
poderão ficar ambos 
associados

NOVO:
Indique um subtítulo: 
uma descrição muito
resumida do artigo

Pode incluir imagens 
para tornar o artigo mais
apelativo

Leia os Termos e 
Condições e confirme a 
aceitação, para poder
submeter o artigo.

https://pumpkin.pt/termos-condicoes/


Passo a passo – Fazer descontos

No seu evento ou artigo ficará visível o desconto oferecido – veja o exemplo: 

As famílias interessadas indicam o endereço de email no campo acima e recebem um email 
com as condições para poderem usufruir do desconto. É simples!

A Pumpkin irá divulgar regularmente os Descontos disponíveis, através de newsletters e da 
página de facebook. 

Aproveitem esta forma de divulgação e destaque para os vossos serviços ou
produtos! 

NOVO:
Podem divulgar descontos e 
promoções para as famílias que 
acompanham a Pumpkin, 
selecionando na secção Preço –
Tipo de Admissão a opção Desconto
e preenchendo os campos 
respetivos.

Neste novo site podem divulgar descontos e promoções para os leitores da Pumpkin, 
relativamente a um evento ou a um produto ou serviço divulgado num artigo.
Veja no exemplo abaixo os campos a preencher: 


