TUTORIAL PARA ACESSO E USO DO
PORTAL DO CLIENTE
(Linguagem orientada ao usuário)

1.

ACESSO
Para acessar o Portal do Cliente da Porto Engenharia utilize o seu navegador de internet

para o endereço/site https://portoeng-portalcliente.sienge.com.br/PortalCliente/

Página inicial do portal do cliente da Porto Engenharia

O QUE É O PORTAL DO CLIENTE?
O PORTAL DO CLIENTE é um sistema que permite aos clientes da PORTO
ENGENHARIA, sem a necessidade de entrar em contato com a empresa, solicitarem assistência técnica e
informações sobre o andamento da obra, registro fotográfico do andamento da obra, emissão do
extrato para conferir as parcelas pagas e à pagar do seu contrato, emissão segunda via de boletos
bancários e verificação dos pagamentos efetuados para realizar a declaração de Imposto de Renda.
PRÉ-REQUISITOS:
1. Conexão de internet
2. Navegador de internet (internet Explorer, Mozila Firefox, Google Crohme, Opera)
3. Visualizador de arquivos PDF (Adobe Acrobat, Foxit Reader)
4. Usuário e senha de acesso
5. Contrato ativo

Preencha corretamente seus dados: Nome do Usuário e Senha.
Se o cliente/usuário não possuir os dados de acesso, deve entrar em contato com o setor
Comercial da Porto Engenharia através do telefone (81)3877-8300 ou e-mail
comercial@portoengenharia.com.
2.

BEM-VINDO AO PORTAL DO CLIENTE

3.

ÁREA - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A área DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS demonstra as informações sobre o contrato do
cliente: nome do cliente, empresa contratada, empreendimento, número do contrato, data de emissão
do contrato, saldo devedor e unidade adquirida.

São demonstradas, ainda:
a)

Parcelas à serem pagas do seu contrato, com valores calculadas até a data do acesso
ao PORTAL DO CLIENTE.

b) Últimos pagamentos realizados e identificados.
c) Parcelas em atraso, corrigidas por juros e multa. Caso ajam parcelas que já foram
pagas, mas que ainda não foram identificadas, envie o comprovante de pagamento
para financeiro@portoengenharia.com
d) Botões para emissão de:

e)

Extrato do contrato – botão Visualizar Extrato (PDF)
Resumo do contrato – botão Imprimir Resumo
Demonstrativo para Imposto de Renda – botão Imposto Renda
Impressão de boletos – botão Imprimir Bloquetos

PÁGINA – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. IMPRIMIR RESUMO
Impressão completa da página demonstrações financeiras.

3.2. VISUALIZAR EXTRATO (PDF)
Impressão do relatório Extrato Cliente II, parte integrante do contrato.

3.3. IMPOSTO RENDA
Impressão de Demonstrativo para Imposto de Renda.

3.4. IMPRIMIR BOLETOS (BLOQUETOS)
Impressão de boletos para pagamento de parcelas vencidas, com correção por juros e
multa, e parcelas não vencidas.

4.

ABA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A área ASSISTÊNCIA permite o registro de solicitações de assistência e atendimento à
problemas e falhas na unidade habitacional adquirida.
Para cadastrar uma solicitação clique no link Assistência Técnica.

Na página de acompanhamento é possível verificar o andamento da sua solicitação, para
um novo registro clique em Adicionar uma nova solicitação.

Selecione a sua unidade habitacional.

Preencha corretamente todos os campos do formulário de solicitação.

Deve ser Informado detalhes da solicitação em Descrição problema*:, quanto mais
informações forem inseridas, mais rápido será o seu atendimento.
Informe todos os seus contatos.
Adicione fotos, se achar necessário, use o botão Escolher arquivo.
Clique na opção Enviar Solicitação.
Pronto, sua solicitação foi registrada!

5.

ABA – ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

Acessa a área Atualização de Cadastro para informar novos meios contatos, endereço,
dados do cônjuge e dados para pessoa jurídica, se empresa.

Navegue nas abas internas para preencher os campos do formulário.

Para concluir, clique no botão Enviar.
Pronto! Atualização cadastral concluída.

6.

ABA – ALTERAÇÃO DE SENHA
Para alterar seus dados de acesso ao PORTAL DO CLIQUE use a opção Alteração da Senha.

Informe seus dados: login, senha atual, nova senha e confirmação senha.

Para concluir clique no botão Salvar.
7.

ABA – ANEXOS DO EMPREENDIMENTO

Nesta área é possível acompanhar documentos do empreendimento, como registro de
incorporações, registro fotográfico da obra, entre outros.

Para visualizar basta clicar nos anexos.

8.

ABA – OUTRAS INFORMAÇÕES

Nesta área é possível acompanhar links do empreendimento, páginas na internet sobre o
empreendimento.

