
Como comprar o seu projeto



1. Fazer login: clique em LOGIN, no canto superior direito;

1.



2. 3. 4.

2. Insira o e-mail com que se registou;
3. Insira a password com que se registou. Se não se lembrar da sua 
password veja AQUI como redefinir a sua password;
4. Fazer login clicando no local indicado no quadrado laranja respetivo;



5. Clicar em Produtos;

5.



6.

6. Escolha a área que mais se aproxima do tipo de projeto que procura.



7: Selecionar o projeto que pretende comprar;

7.



8: Selecionar em que idioma quer receber o projeto

8.



9: Selecionar Projeto Base ou Projeto de Execução;

9.



10: Selecionar a versão: Escolha entre a versão editável (DWG) ou não 
editável (PDF);

10.



11: Selecione quais os projetos pretende comprar. Caso pretenda todos 
somente tem de descer a página para finalizar a compra;

11.



12: Clique em Adicionar ao Carrinho para iniciar a compra do projeto que 
procura.

12.

13.

13: Surgirá a mensagem a confirmar que o projeto foi adicionado ao 
carrinho.



14. Após adicionar o projeto ao carrinho, deve clicar no         , no canto 
superior direito, para continuar a compra;

14.

15.

15. Surgirá uma informação resumida da sua encomenda e clique em Ver 
Carrinho para finalizar a compra;



16. Desça a página para verificar o seu pedido;

16.



17. Depois de verificar a sua encomenda, clique em Finalizar para concluir o seu pedido;

17.



18. Preencha todos os campos com os seus dados;
19. Clique em Continuar;

18.

19.



20. Confira os seus dados e o seu pedido;
21. Clique em Pagamento;

20.

21.



22. Escolha o meio de pagamento mais favorável para si e de acordo 
com o seu país de origem.

22.



23. Assinale a opção depois de ler o “Contrato de  utilização do Website”
24. Clique para concluir o processo de compra do projeto;

23.

24.



25. A sua encomenda está registada. 
26. Após o nosso recebimento do pagamento aceda à área de cliente e 
faça o download do projeto.

25.

26.
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