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1.ª ETAPA 

Clique em “COMPRAR CURSO”  

 

2.ª ETAPA 

Caso já esteja registado faça login e passe de imediato para a 5.ª ETAPA. 

Caso ainda não tenha registo na nossa plataforma faça o registo. Clique em “Fazer cadastro” 

(veja na imagem abaixo)  

 

3.ª ETAPA 

Faça o registo, introduzindo os elementos solicitados e clique em “Criar conta”  

(veja na imagem abaixo)  
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Irá receber a seguinte mensagem: 

 

Veja no seu email (caso não apareça verifique a pasta de Spam) e confirme a sua conta 

clicando em “Confirm your account”.  

Irá aparecer o seguinte: 

 

 

4.ª ETAPA 

Clique em “Adquira seu primeiro curso” ou em “Catálogo de cursos” e de seguida escolha o 

curso clicando em iniciar curso: 

(caso tenha algum cupon de desconto será indicado após a seleção do curso, fazendo nessa 

altura o desconto) 

 

https://deref-mail.com/mail/client/dFTAklvHz6o/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Famibussola.talentlms.com%2Findex%2Fvalidatesignup%2FuserId%3A62%2Ccode%3ANWFkNDcxN2Q4YTE2MzFkZWUzNTA0ZjFmMjg4OGEyMmUyY2E2NjMzNDE0ODRiYjRlNzNlOGE5NmNiM2Q1ZDZjODE2MTk2MjM1Njc%3D
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5.ª ETAPA (CASO NÃO TENHA CUPON DE DESCONTO) 

Caso não tenha cupon de desconto clique em “saída” para proceder ao pagamento, de forma 

segura (3D Secure), através de Cartão de Débito ou Cartão de Crédito. (veja na imagem abaixo) 

 

 

 

Caso tenha cupon de desconto 

Caso não tenha cupon de desconto 
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5.ª ETAPA (APENAS PARA QUEM TEM CUPON DE DESCONTO) 

Caso tenha um cupon de desconto introduza o código do cupon de desconto e clique em 

“Validar”. Ao clicar em “validar”, aparece o preço já com o desconto realizado.  

Após validar, clique em “Saída” para proceder ao pagamento, de forma segura, através do 

Cartão de Débito ou Cartão de Crédito. (veja na imagem abaixo) 

 

6.ª ETAPA  

Caso o seu cartão seja aderente do 3D Secure irá receber uma notificação no seu telemóvel 

com um código para introduzir e finalizar a compra. 

(veja na imagem abaixo – Exemplo Banco BPI) 

 

 

 

 

 

Introduzir código que recebeu no telemóvel 
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NESTE MOMENTO O SEU CURSO JÁ ESTÁ DISPONÍVEL. 

 

Faça o download do material em Arquivos (no final do índice) 

 

E inicie o Curso 

 

QUANDO PRETENDER ACEDER AO CURSO NOVAMENTE DEVERÁ FAZÊ-LO: 

Através deste Link: https://sala1-amibussola.talentlms.com/index 

Ou selecionando na nossa página, em Cursos, a SALA 1 E-LEARNING 

https://amibussola.com/                                               

Clique no curso que comprou  

(Na imagem aparece o Curso Análise ao Glamping. Se comprou 

outro curso aparecerá o nome do curso que comprou) 

 

Clique para iniciar o curso que comprou 

(A imagem corresponde ao Curso Análise ao Glamping. Se 

comprou outro curso aparecerá outra imagem) 

Cada curso tem os seus arquivos. 

(Na imagem aparece o exemplo do Curso Análise 

ao Glamping). 

https://sala1-amibussola.talentlms.com/index
https://amibussola.com/

