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Manual de Adesão
Apresentação

ComprarLimiano é uma plataforma de venda online, cujo arranque é promovido
pelo Município de Ponte de Lima, em colaboração com a Associação
Empresarial de Ponte de Lima, com o propósito de auxiliar o comércio local.
É destinado a todos os que possuam um negócio no Concelho de Ponte de Lima
e que pretendam vender os seus produtos online.
Para mais informações sobre adesão, ver informação em
https://comprarlimiano.pt

Desta solução fazem parte:
• uma plataforma de venda, com lojas individuais para cada comerciante;
• um BackOfﬁce para a equipa ComprarLimiano;
• um BackOfﬁce para os comerciantes/lojista - Para gestão de produtos,
métodos de envio, identidade da loja e informação detalhada sobre
encomendas e comissões;
• Portal do Lojista - Para gestão simpliﬁcada e mais eﬁciente das suas
encomendas, em tempo real e com possibilidade de ligação a uma impressora
POS, para impressão automática ou manual de tickets.
O BackOfﬁce da solução permite ao comerciante, qualquer que seja o seu ramo
de atividade, criar, divulgar e comercializar os seus produtos.
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Para o lojista/comerciante
O comerciante para aceder à página backofﬁce deve:
1- Entrar em https://comprarlimiano.pt/entrar
2- Introduzir o nome e password fornecidas pela equipa do Comprar
Limiano.
Qualquer dúvida contactar geral@comprarlimiano.pt ou 937 793 924

Utilizador e password
fornecidas pela equipa
do Comprar Limiano
https://comprarlimiano.pt/entrar

Barra de utilizador/lojista

Manual de Adesão
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Ordem de implementação
Para Criar loja e produtos
1- Perﬁl - Preencha as informações em falta e altere a sua password
2- Loja - Preencha as suas informações e fotograﬁas da loja
3- Produtos - Comece a criar os seus produtos
4- Cupões - Crie cupões para os seus produtos, se pretender
5- Multimédia - Consultar os seus conteúdos multimédia
(imagens e vídeos)

Depois da loja estar completa e receber encomendas
6- Encomendas - Consulte e altere o estado das suas encomendas
7- Comissões
8- Relatórios de Vendas
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Acesso à Biblioteca
de imagens ( ver e carregar imagens)
Criar e alterar produtos
Consultar todas as encomendas
Criar cupões de descontos para a sua loja
e produtos
Editar o seu perﬁl de loja ( informações, contactos,
fotograﬁa de perﬁl e loja, metodos de pagamento,
métodos de envio)
Consultar vendas
Consultar comissões
Consultar perﬁl
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PERFIL de Utilizador (lojista/comerciante)
Na plataforma, na barra azul do lado esquerdo, encontra o ícone de perﬁl de
lojista. Pode consultar e alterar informações de utilizador e criar password
.
Nota: A informação aqui incluída neste perﬁl não é visível para o público. As informações que
serão visíveis para o público terão que ser inseridas no separador LOJA (Perﬁl)

Perﬁl

Manter idioma por omissão

Alterar password
de utilizador
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LOJA (perﬁl)
Na plataforma, na barra azul do lado esquerdo, encontra o ícone de loja, onde
pode alterar as informações da sua loja. Estas informações são visíveis na
página de lojista da plataforma.

Personalizar loja

https://comprarlimiano.pt/lojista/nomeloja
https://comprarlimiano.pt/lojista/nomeloja
Informação colocada pela equipa Comprar Limiano

Relativo a pagamentos
Relativo a pagamentos por Paypal
Relativo a dados do lojista

Descrição visível na página

Fotograﬁa/banner
(por exemplo a entrada da sua loja)

Fotograﬁa de perﬁl
(por exemplo, da responsável, da equipa, do logo)

Informações de loja

Redes sociais da página

Guardar alterações

Envios
Ativar custos de envio

Não preencher

Termos e condições de envio
(ver exemplo nas dicas de envio )
Termos e condições de reembolso
(ver exemplo nas dicas de envio)

1- Crie uma zona de envio clicando
em adicionar zona de envio

2- Escolha o local (país ou zona por código postal)

3- Crie métodos de envio para a zona
escolhida clicando no +

4- Selecione o método pretendido:
-Taxa ﬁxa - preço de envio ﬁxo
-Envio grátis
-Levantamento no local
-Envio por peso - o preço de envio
varia conforme o peso que adicionou
a cada produto

Neste exemplo foram criados
2 métodos de envio:
levantamento no local e
CTT( nome dado pelo logista
ao metodo envio por peso)

Clique em levantamento no
local para conﬁgurar

Nome do
método

Valor cobrado (caso pretenda)
pelo levantamento no local

Clique em CTT para conﬁgurar

por exemplo
custo base: 1€
(pode optar por 0€)

por exemplo
custo para pesos até 0.65kg - 2 €
custo para pesos entre 0.65kg e 1kg - 3€
se comprar um produto com 0,80kg paga
1€ (preço base) + 3€ (preço adicional por peso)
=4€
Por defeito, na plataforma já estão inseridos
os preços correspondentes aos pesos
utilizados pelos ctt.

Dicas envios

Envios ctt
https://www.ctt.pt/particulares/enviar/para-portugal/

Enviar encomendas até 30 kg
Entregas em todo o país, a partir de 1 dia útil
Preços
Simulador de preços:
https://www.ctt.pt/feecom/app/open/shipping/request.jspx

Correio normal
Enviar documentos e bens até 2 kg.
Prazo de entrega: cerca de 3 dias úteis

Preços
https://www.ctt.pt/particulares/enviar/para-portugal/correio-normal

Outras empresas de transporte:
www.gigantexpress.pt
https://www.tnt.com/
https://www.dhl.com/pt-pt/home.html

Dicas Política de envios e reembolsos

Termos e condições de envio
(standard para colocar no manual do vendedor)

As opções de entrega disponíveis são:
1) Recolha no estabelecimento em horário a combinar pelas partes
2) Entrega via CTT.

O prazo estimado para entrega é de aproximadamente 5 dias úteis. Após o pagamento, o vendedor/lojista
terá 1 a 3 dias úteis para fazer seguir a encomenda. Nesse momento irá receber um email a informar que o
produto já seguiu viagem. Em alguns produtos receberá um número de seguimento da encomenda, para
que possa acompanhar o seu percurso até ao destino ﬁnal.

Se ﬁzer uma encomenda a vários vendedores/lojistas poderá receber os diversos produtos em momentos
diferentes. Cada vendedor/lojista faz o envio dos seus produtos diretamente ao consumidor ﬁnal e desta
forma reduzimos a necessidade de um armazém intermédio ou central, o que faria acrescer custos com
infraestrutura física e energia. Se encomendou produtos de produtores diferentes, estes serão enviados em
separado, e podem chegar em dias diferentes. Produtos do mesmo vendedor podem ainda ser enviados em
separado, caso tenham exigências nesse sentido.
Quando a sua encomenda for enviada, receberá um e-mail a comunicar o envio. O envio das encomendas é
uma responsabilidade de cada vendedor/lojista.

Se ainda não recebeu a sua encomenda no prazo de 5 dias úteis após a data de expedição:
-Conﬁrme se a morada de entrega se encontra correta.
-Contacte-nos diretamente. Todos os lojistas/vendedores tem os seus contactos em
https://comprarlimiano.pt/lojas

Por último, o cancelamento de uma encomenda apenas é possível se o pagamento ainda não tiver sido
efetuado e a mesma ainda não tiver sido processada.

Termos e condições de reembolso
(standard para colocar no manual do vendedor)

De acordo com o direito de livre resolução, pode devolver nos 14 dias corridos após a data de receção dos
produtos. A devolução só é aceite se os produtos se encontrarem na sua embalagem original, inviolada,
acompanhados da respetiva fatura de compra. Exceções ao Direito de Livre Resolução:
De acordo com a Lei n.º 47/2014, de 28/07, e salvo acordo das partes em contrário, o cliente não pode
devolver:
– Bens confecionados de acordo com especiﬁcações do cliente ou manifestamente personalizados;
– Bens que, por natureza, não possam ser reenviados ou sejam suscetíveis de se deteriorarem ou de
ﬁcarem rapidamente fora de prazo;
– Bens selados não suscetíveis de devolução, por motivos de proteção da saúde ou de higiene quando
abertos após a entrega;
– Bens que, após a sua entrega e por natureza, ﬁquem inseparavelmente misturados com outros produtos.

O procedimento para devolver ou trocar uma encomenda será através do e-mail geral@comprarlimiano.pt ,
indicando nº de encomenda, fotograﬁa do produto em questão e descrição do problema. Após este
contacto ser-lhe-ão prestadas as indicações necessárias para dar seguimento à troca ou devolução.
Importante: Em caso algum envie os artigos sem contacto prévio pois os mesmos não serão rececionados.
Nota 1: Os custos de envio para a nossa morada são a cargo do cliente, exceto nos casos em que o motivo
da devolução ou troca nos seja imputável ou à transportadora.
Nota 2: A troca ou reembolso só será efetuado após a veriﬁcação do estado do produto.

O reembolso por devolução ou troca apenas ocorrerá depois do produto ser recebido pelo vendedor, e do
seu estado de conservação ser veriﬁcado para garantir que está em condições. Assim que o vendedor der
ordem para reembolsar a devolução, o pagamento do reembolso será efetuado por meio idêntico ao
utilizado aquando do pagamento da encomenda inicial. Caso o motivo da devolução nos seja imputável
(p.e. produto com defeito ou erro no processamento da encomenda) proceder-se-á ao reembolso da
totalidade do valor pago pelo cliente. Porém, no caso de estarmos perante uma encomenda de diversos
produtos e apenas uma parte seja objeto de devolução ou troca, não será processado o reembolso das
despesas de envio.
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PRODUTOS
Na plataforma, na barra azul do lado esquerdo, o segundo ícone é produtos,
com a opção de ver todos os produtos, alterar produtos ou criar novos produtos.
Cada lojista tem o limite de 50 produtos, com possíveis variações (cores,
tamanhos, preços, entre outros)

Ver, criar e
alterar produtos

1- Colocar nome do produto
2- Alterar se quer o produto publicado
3- Alterar se quer o produto visivel no site
4- Sempre que ﬁzer uma alteração, atualize aqui
5- Apagar produto
6- Escolher categoria do produto

7- Colocar descrição do Produto

8- Carregar ou escolher fotograﬁa principal
do produto
9- Criar uma galeria de produto (várias fotograﬁas)
(não obrigatório)

Dados do produto
(Produto simples)
Produto simples são produtos com atributos, mas sem variações de preço

1- Selecionar produto simples

Preço

2- Selecionar geral
3- Preço do produto
4- Preço do produto com desconto (se aplicável)

Inventário

1- Selecionar geral
2- Colocar referência se se aplicar
3- Ativar gerir stock se pretender colocar stock
(não é obrigatório mas ajuda na gestão e organização)
4- Se selecionar gerir stock, colocar o número de stock,
se permite encomendas sem stock, e o numero mínimo
de produtos em stock

Envio

5- Ativar se pretende vender apenas um produto
por encomenda

1- Selecionar envio
2- Colocar informação sobre o produto para envio
(principalmente peso)

Produto relacionado

No site
São os produtos
que aparecem
relacionados na
página do produto
ou carrinho

Atributos
1- Clicar em adicionar para criar novo atributo
2- Dar nome ao atributo (como por exemplo: cor)
3- Exemplo ( Amarelo|castanho)
(são atributos que não causam variações de preço)
4- Selecionar para estarem visiveis na página
5- Guardar atributos

Avançado
1- Insira uma nota opcional para enviar ao cliente
após a compra
2- Escolher a ordem do produto na página
da loja
3- Ativar avaliações dos utilizadores/clientes
na página do produto

Medidas

1- Escolher tipo de medida

selecione a caixa se pretende atribuir um
preço por unidade
Texto que será mostrado na caixa de
introdução do peso, no seu produto.
Unidade de medida utilizada

selecione a caixa se pretende atribuir um
preço por unidade
Texto que será mostrado na caixa de
introdução da área, no seu produto.
Unidade de medida utilizada

Para mais informações consultar equipa do ComprarLimiano

Dados do produto
(Produto variável)
Produto variaveis são produtos com atributos que criam variações de preço

1- Selecionar produto variável

Inventário
2- Selecionar geral
3- Colocar referência se aplicar
4- Ativar gerir stock se pretender colocar stock
(não é obrigatório mas ajuda na gestão e organização)
5- Se selecionar gerir stock, colocar o número de stock,
se permite encomendas sem stock, e o numero minimo
de produtos em stock
6- ativar se pretende vender apenas um produto
por encomenda

Produto relacionado

No site
São os produtos
que aparecem
relacionados na
página do produto
ou carrinho

Atributos
1- Clicar em adicionar para criar novo atributo
2- Dar nome ao atributo ( como por exemplo: cor )
3- Exemplo ( Amarelo|castanho)
4- Selecionar para estarem visiveis na página
5- Selecionar para poder criar variações
6- Guardar atributos

Variações
O que distingue um produto variado de um produto simples é a criação de
variações com atributos. “Máscara S/M - Azul” é uma variação do produto
“máscara” com o atributo cor “azul” mais o atributo tamanho “S/M”. Ver em baixo.
1- Clicar em “ir” para criar nova variação
2- Selecionar os atributos criados no campo
dos atributos
Exemplo de variações de tamanho e cor

3- Clicar na seta para ver e alterar informações
de cada variação
Variação com atributo de tamanho e cor combinados
Informações da variação de produto
Máscara - S/M - Azul Marinho

página dos atributos

como aparece na página no site

Envio

1- Selecionar envio

2- Colocar informação sobre o produto para envio
(principalmente peso)

Nota:

Para produtos com variações, em que essa variação inclua o peso, as
informações de envio devem ser colocadas em cada variação do produto.
Por exemplo, produto: presunto com 2 variações (presunto 600g - 4€
e presunto 700g - 5€ ) o peso deve ser colocado em cada variação.

Variações do produto (600g ou 700g)

Clique na seta para a informação
ﬁcar visivel

Colocar peso

Avançado
1- Insira uma nota opcional para enviar ao cliente
após a compra
2- Escolher a ordem do produto na página
da loja
3- Ativar avaliações dos utilizadores/clientes
na página do produto

Medidas

1- Escolher tipo de medida

selecione a caixa se pretende atribuir um
preço por unidade
Texto que será mostrado na caixa de
introdução do peso, no seu produto.
Unidade de medida utilizada

selecione a caixa se pretende atribuir um
preço por unidade
Texto que será mostrado na caixa de
introdução da área, no seu produto.
Unidade de medida utilizada

Para mais informações consultar equipa do ComprarLimiano
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CUPÕES
Na plataforma, na barra azul do lado esquerdo, encontra o ícone de cupões,
onde é possivel criar cupões para produtos.

Ver e criar
cupões

Nome/código cupão (que será aplicado pelo
utilizador)
Descrição
Estado do cupão (rascunho ou para revisão)
Público ou privado
Publicar cupão
Percentagem ou número ﬁxo
Valor do cupão, que pode ser ﬁxo ou
em percentagem

Validade do cupão

Valor mínimo em compras para usar o cupão
Valor máximo em compras para usar o cupão
Marque esta caixa se o cupão não puder ser
usado em conjunto com outros cupons.
Marque esta caixa se o cupão não se aplica a
itens em promoção
Aplicar em determinado produto
Excluir determinado produto

Excluir utilizador

Limitar número de cupões

Limite por itens/produtos

Limite por utilizador
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MULTIMÉDIA- Ver ou introduzir imagens
Na plataforma, na barra azul do lado esquerdo, o primeiro ícone é o multimédia,
que dá acesso às suas imagens. Poderá ver e carregar todas as imagens da sua
conta.

Acesso à Biblioteca
de imagens

Carregar imagens

Dicas fotograﬁa
Formato
jpg ou png

Dimensões
Produtos
Dimensões aconselhadas para produtos : 800x800px ou 1000x800px
Loja
Dimensões aconselhadas perﬁl lojista (avatar) : 500x500px
Dimensões aconselhadas para banner lojista : 1000x484px
As dimensões são meras orientações, não limitando o carregamento das fotograﬁas. Se não
conseguir as imagens com estas dimensões, não se preocupe. Carregue as imagens e a
equipa Comprar Limiano tentará ajudar e orientar o melhor possível.

Fotograﬁa/imagem
Pode colocar fotograﬁa de produto e fotograﬁa de usabilidade.
A fotograﬁa de produto deve destacar o produto. Por exemplo,
use um fundo neutro, que poderá ser branco.
A fotograﬁa de usabilidade é aquela em que o produto está a ser usado.
Ajuda a completar a funcionalidade e identidade do produto.

Plataformas para
edição de imagem
Computador:

Adobe Photoshop Express
https://www.adobe.com/products/ph
otoshop-express.html

Smartphone:

Adobe Photoshop Fix
Snapseed
PicsArt
VSCO

fotograﬁa de
produto

fotograﬁa de
usabilidade ou
ambiente
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ENCOMENDAS
Na plataforma, na barra azul do lado esquerdo, o segundo ícone é encomendas,
onde pode gerir as encomendas e seus estados.

Gerir encomendas
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COMISSÕES
Na plataforma, na barra azul do lado esquerdo, encontra o ívone comissões de
vendas. Pode consultar as comissões por estados (pago, por pagar/em
processamento/pendentes/reembolsos, cancelados)

Comissões

Estados de comissões
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RELATÓRIOS DE VENDAS
Na plataforma, na barra azul do lado esquerdo, encontra o ícone de relatórios de
vendas. Pode consultar as vendas por encomendas, stock e comissões.

Ver relatórios de vendas

Por encomendas
Exportar em csv
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Qualquer dúvida, contactar
a equipa Comprar Limiano
geral@comprarlimiano.pt
+351 937 793 924

