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PLANO DE ESTÁGIO  

 

 

 

O objectivo do estágio foi aprofundar e aplicar os conhecimentos, teóricos e 

práticos, adquiridos durante as aulas, entre os quais destaco: 

 Actividades relacionadas com Instalação e manutenção de redes 

informáticas; 

 Manutenção e reparação de computadores; 

 Instalação e configuração de software; 

 Adquirir competências para melhor enfrentar o mercado de trabalho. 
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RESUMO   

 

 O estágio, realizado na empresa MestreClique, teve a duração de quatrocentas 

horas. O objectivo deste, foi o de aplicar na prática os conceitos leccionados durante o 

curso e preparação para o possível ingresso no mercado de trabalho. 

 Durante este período foram realizadas diversas tarefas, entre as quais destaco: 

montagem de computadores, reparação e manutenção de computadores de secretária e 

portáteis, formatação de discos rígidos, instalação e configuração do Windows7, 

instalação e configuração de software e assistência a clientes.  

   

 Palavras-chave: estágio, manutenção, formatação, configuração e software. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO 

 

1 CAPITULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 No âmbito do curso, de especialização tecnológica em Instalação e Manutenção 

de redes e Sistemas Informáticos, realizei o respectivo estágio na empresa 

MestreClique, situada na cidade da Guarda, com duração de quatrocentas horas, 

iniciado no mês de Maio e concluído no mês de Agosto. 

No decurso do estágio tive oportunidade de aplicar e testar alguns 

conhecimentos adquiridos durante o ano lectivo na execução de diversas tarefas, que 

muito contribuíram para melhorar os meus conhecimentos em redes informáticas e 

computadores. 

O período de estágio serviu para concluir o curso, e também, de preparação para 

o mercado de trabalho. 

 Das tarefas que efectuei destaco algumas, tais como: montagem de 

computadores, reparação e manutenção de computadores de secretária e portáteis, 

formatação de discos rígidos, instalação e configuração do Windows7, instalação e 

configuração de software e assistência a clientes.  
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2 CAPITULO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

 

 

2,1 Empresa  

 

 
Ilustração 1, Logotipo da Empresa. 

Fonte – MestreClique 

 
 

2.2 Enquadramento da Empresa  

 

A MestreClique – sistemas de informação, Lda é uma empresa portuguesa 

sedeada na cidade da Guarda desde 2002. Está alojada em instalações próprias na Av. 

Monsenhor Mendes do Carmo, Nº12 Lojas A e B e é desde a sua fundação gerida por 

dois sócios, Ricardo Dias e Rui Pereira. 

É uma empresa de tecnologia de informação e comunicação, onde o contacto 

com as mais recentes inovações tecnológicas é uma constante. A proximidade 

operacional entre os recursos humanos é uma mais-valia para esta empresa defendendo 

valores como a inovação, a entreajuda e o espirito de equipa. É um sítio excelente para 

se trabalhar. 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico da Guarda 

 

 Página 3 
 

2.3 Principais áreas de Intervenção  

 

 As principais áreas de intervenção da MestreClique são: 

 Soluções de software específico; 

 Concepção e configuração de redes e servidores; 

 Consultoria, análise e integração de sistemas; 

 Análise e concepção de software à medida; 

 Criação de aplicações para internet e intranet; 

  Criação de aplicações multimédia; 

 Aluguer de salas de formação e equipamentos; 

 Formação técnica; 

 Venda, instalação, manutenção e reparação de hardware.    

  

 2.4 Estrutura Técnica 

 

A MestreClique tem a seguinte estrutura técnica: 

 1 Gerente comercial; 

 1 Administrativa comercial; 

 1 Técnicos de hardware, software e redes informáticas (certificados pela 

cisco); 

 1 Web-Designer – técnico de multimédia; 

 1 Programador de redes. 

 1 Programador. 
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 2.5 Organigrama  

 

 

Organigrama da MestreClique: 

 

Tabela 1, Organigrama da MestreClique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerência    
Eng. Ricardo 

Admin. 
Comercial 

Cristina 

Departamento 
programação 

Programador 
Cláudio 

Prog. Redes 
Luís 

Web designer 
César 

Dep. Técnico 
António 
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3 CAPITULO 3 – TAREFAS REALIZADAS NO ESTÁGIO 

 

No início do estágio fiquei a conhecer as pessoas que trabalham na MestreClique 

assim como as suas tarefas e principalmente as regras pelas quais se regem, de forma a 

prestar sempre o melhor atendimento possível ao cliente. 

 Nos primeiros dias limitei-me a preencher as fichas de trabalho e a assistir ao 

que se ia passando, depois paulatinamente, com maior ou menor dificuldade, comecei a 

desenvolver algumas tarefas, tais como: 

 Montagem de computadores de secretária; 

 Reparação de computadores, portáteis e de secretária; 

 Formatação de computadores e instalação de sistemas operativos; 

 Construir cabos UTP por medida; 

 Instalação e configuração de software;  

 Acompanhar o técnico na assistência a clientes;  
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3.1 Montagem de Computadores de Secretária 

 

Uma das primeiras tarefas que fiz foi montar computadores de secretaria, na 

altura, a empresa tinha uma encomenda, de quinze computadores, de um cliente para dar 

formação. Em consequência durante algum tempo foi tarefa única. 

 

 
Ilustração 2, Componentes 
Fonte – tuga4u.com 
 

Começava por separar os componentes, que eram: 

 Caixa de pc; 

 Motherboard (placa mãe); 

 CPU (processador); 

 Memoria RAM; 

 Placa gráfica; 

 Disco rígido; 

 Leitor e gravador CD- DVD  

 Fonte de alimentação; 

 Massa térmica; 

 Cabos e parafusos. 

De todas as etapas de montagem destaco aquela, que para mim era a mais 

delicada, que era precisamente a montagem dos componentes na Motherboard. 
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Ilustração 3, Socket da CPU 
Fonte – tuga4u.com 

Começava por levantar a pecinha de metal situada no socket do CPU, como 

mostra a “ilustração 3”, depois retirava cuidadosamente o CPU da embalagem colocava-

o alinhado com o socket, normalmente tinha sempre em atenção a setinha que consta 

num dos cantos inferiores, para não errar a posição e assim evitar eventuais 

contratempos. Depois do processador montado baixava a pecinha metálica de modo a 

que o processador ficasse fixo.  

Depois aplicávamos um pouco de massa térmica na ponte norte, como mostra a 

“ilustração 4”, e espalhava até ficar uma camada fina e homogénea. Esta massa ajuda a 

transferir o calor do processador para o cooler (refrigerador), que posteriormente 

colocava por cima do processador. 

 
Ilustração 4, Ponte Norte 

Fonte – tuga4u.com 
 

 

O resto da montagem era basicamente encaixar os componentes na caixa e 

interligá-los entre si. Por fim era esperar que tudo tivesse sido bem feito para a máquina 

funcionar. 
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3.2 Reparação de Computadores de Secretária e Portáteis  

3.2.1 Computadores de Secretária 

 

 No decurso do estágio foram aparecendo alguns computadores de secretária e 

portáteis com avarias. Sempre que dava entrada uma máquina nas instalações era logo 

preenchido um formulário com os dados do cliente, da máquina e o que o cliente 

pretendia. 

 Em algumas avarias em que o computador não funcionava tirava o disco rígido e 

ligava-o a outro computador e, com o próprio Windows, fazia o diagnóstico e correcção 

de erros. Normalmente era suficiente, embora tivesse tido casos onde foi preciso 

formatar e, até mesmo substituir o disco rígido. 

 Outra das avarias que apareciam com alguma frequência era aquela em que os 

computadores se desligavam sem razão aparente. A causa deste tipo de avaria, na maior 

parte das vezes tinha a ver com a acumulação de pó dentro da caixa, que condicionava a 

circulação de ar e o normal funcionamento das ventoinhas, normalmente depois de uma 

boa limpeza ficava a funcionar como novo. 

 Havia também os casos em que tinham componentes queimados como fontes de 

alimentação, placas mãe, memórias entre outros. Nestes casos tinha de proceder à 

substituição dos mesmos, nunca antes de apresentar o respectivo orçamento ao cliente e 

de este autorizar a dita substituição. 

 

3.2.2 Computadores Portáteis 

 

 Nos computadores portáteis as causas das avarias não eram muito diferentes, 

embora houvesse, pelo menos, duas avarias muito próprias dos portáteis. Uma delas era 

o ecrã deixar de dar imagem devido ao cabo, onde está ligado, ficar deteriorado com o 

levantar e baixar da tampa. A outra tem a ver com os puxões no cabo de alimentação, 

que ao longo do tempo provocam um curto-circuito no conector, se não for detectado a 

tempo provoca o deterioramento da placa mãe, obrigando à sua substituição. 
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3.3 Formatação de Computadores e Instalação de Sistemas Operativos 

 

 Uma das actividades mais constantes era a formatação de computadores, foi raro 

o dia em que não entrassem uma ou duas máquinas para formatar. Os motivos que 

levavam os clientes a pedir a formatação das suas máquinas eram variados: 

 Existência de vírus; 

 Computador muito lento; 

 Mudança de sistema operativo; 

 Sistema operativo inoperante; 

O sistema operativo que mais vezes instalei após a formatação foi o Windows7. 

Começava sempre por fazer cópias dos ficheiros que o cliente escolhia para 

serem mantidos, em seguida copiava os drivers do computador e guardava também. 

Depois de verificar o sucesso das cópias de segurança, o computador, estava 

pronto para iniciar a formatação. 

Assim que terminava a instalação do sistema operativo, copiava de novo os 

ficheiros que o cliente tinha escolhido, para salvar, e os respectivos drivers. 

Quando faltava algum driver, ia ao site do fabricante e fazia o download do 

mesmo. 

Depois de verificar se tudo estava a funcionar correctamente, o computador 

estava pronto para ser levado pelo seu dono. 

Esta actividade encontra-se pormenorizada no anexo A. 
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3.4 Construir Cabos UTP Por Medida 

 

 Houve dias em que apareceram clientes para comprar cabos de rede, cruzado ou 

directo, com medidas especificas que não havia em armazém. Quando isto acontecia 

tínhamos de ser nós a fazê-los.  

 A norma TIA/EIA T568A é utilizada para fazer cabos directos e nos cabos 

cruzados é usada a TIA/EIA T568A numa extremidade e na outra a TIA/EIA T568B. A 

principal diferença entre os dois cabos reside no facto de, no cabo cruzado, os fios 

estarem colocados de forma diferente em cada ponta do cabo, trocando os pares um e 

dois com os pares três e seis, conforme mostra a “ilustração 5”. 

 
Ilustração 5, Norma T568A e T568B 

Fonte – pplware.sapo 

 

 Depois de cortado o cabo UTP Cat 6 (cabo de rede) com a medida pretendida 

pelo cliente e identificado o tipo de cabo que ele cria (cruzado ou directo), era a altura 

de cravar as fichas RJ45 seguindo as normas TIA/EIA T568A ou TIA/EIA T568B. 
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3.5 Instalação e Configuração de Software 

 

 Outra das actividades que fazia diariamente era a instalação e configuração de 

software, apareciam pedidos para diversos softwares, mas os mais comuns eram o 

Kaspersky Internet Security 2011, office 2010 e o Sage Retail. 

 Devido ao facto de a MestreClique ser representante da Kaspersky justifica, de 

alguma forma, o elevado fluxo de instalações deste software, mas também, porque este 

software tem características que o tornam indispensável nos dias que correm. 

 

 
Ilustração 6, Logotipo 

Fonte – kaspersky.com 

 

A Kaspersky Lab é uma das principais empresas a criar soluções contra ataques 

de hackers, spam e vírus. Devido à sua eficiente e contínua análise à actividade viral 

consegue antecipar-se, na maior parte dos casos, às tendências que os programas 

maliciosos venham a seguir.   
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Ilustração 7, Versão Mais Recente do OFFICE 2010 
Fonte – pt.wikipedia.org 

 

 Na maior parte dos casos os clientes que apareciam era para fazer a migração da 

versão 2007 para a versão 2010. Embora também aparecessem clientes sem qualquer 

versão do Office instalada. A “ilustração 7” mostra, algumas informações, da versão 

mais recente do Office 2010. 

 

 
Ilustração 8, Logotipo 
Fonte – sage.pt 

 

 A Sage é uma empresa desenvolvedora de software informático destinado à 

gestão de grandes, médias e microempresas, tem espalhados pelo país vários parceiros, 

entre os quais a MestreClique, e são eles que vendem, configuram e fazem a 

manutenção das aplicações.  
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 A maior parte dos clientes, deste serviço, procurava por actualizações, e outros 

para tirar dúvidas sobre as funcionalidades do software. Sempre que aparecia alguém 

para comprar a aplicação tínhamos uma reunião com ele, com o objectivo de avaliar 

qual das muitas versões se adaptava melhor às suas necessidades.  

 

3.6 Acompanhar o Técnico Na Assistência a Clientes 

  

 A MestreClique tem contracto de manutenção de redes e sistemas, com alguns 

dos seus clientes. Estes clientes têm de ser visitados regularmente e, enquanto estive na 

empresa no âmbito do meu estágio, também acompanhava o técnico nestas deslocações. 

 As actividades que desenvolvíamos eram a verificação e extracção de poeiras 

acumuladas no hardware, substituição de cabos de rede ou fichas RJ45 deterioradas, 

cópias de segurança e tentávamos resolver qualquer dúvida que o cliente tivesse na 

altura.   

 Uma das saídas que tivemos foi para configurar o FTP (file transfer protocol ou 

protocolo de transferência de ficheiros) no Windows Server 2008. O protocolo FTP 

permite uma transferência de ficheiros rápida e simples entre um servidor e um 

utilizador. 

 Nesta actividade destaco seis etapas:  

 Primeira etapa criar um utilizador standard; 

 Segunda etapa configuração do FTP; 

 Terceira etapa criação da pasta de destino dos documentos digitalizados; 

 Quarta etapa configuração do “IIS”; 

 Quinta etapa configuração da Firewall (habilitar o acesso FTP); 

 Sexta etapa confirmar a operacionalidade do serviço. 

 Esta actividade, encontra-se pormenorizada, com a ajuda de ilustrações, no 

anexo B. 
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 4 CAPITULO 4 – CONCLUSÃO  

 

 Estou satisfeito com o estágio realizado, pois consegui aplicar alguns 

conhecimentos adquiridos durante o ano lectivo, melhorar o meu conhecimento em 

matérias onde me sentia menos confortável, adquirir novos conhecimentos e novas 

experiências. 

 Noções básicas de redes como protocolos, serviços, tipos de cabos, softwares 

foram alguns dos conhecimentos adquiridos anteriormente que me foram muito úteis no 

decorrer do estágio. 

 Montagem de computadores, formatações, instalação e configuração de 

software, foram das actividades em que passei a estar mais confortável.  

 Identificar avarias e resolvê-las foi dos aspectos em que melhorei bastante, pois 

a diversidade de avarias que aparecia diariamente na empresa eram imensas e muitas 

delas completamente novas para mim. 

 Desde que iniciei a minha actividade profissional, comerciante, à quase vinte 

anos, nunca trabalhei por conta de outrem muito menos em equipa. Graças ao estágio 

pude usufruir dessa experiência e verificar a mais-valia de trabalhar em equipa. 
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ANEXOS 
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Anexo A 

1 Instalação do Windows7 

 

 Depois introduzir o DVD do Windows7 na drive, reiniciava o 

computador e esperava até aparecer esta mensagem “ pressione uma tecla para iniciar a 

partir do cd…”e a seguir pressione “enter” para dar início à instalação do Windows7.  

 
Ilustração 9, Iniciar a partir do cd 

Fonte – psp-news.org 

 

 
Ilustração 10, Início da instalação 

Fonte – psp-news.org 
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 Quando aparecia a janela que a “ilustração 11” mostra escolhia o idioma, o 

formato da hora e idioma do teclado. Para continuar clicava em “seguinte” ou “next“, 

dependendo da versão do sistema operativo estar em português ou inglês. 

 
Ilustração 11, Escolher Idioma, Formato da Hora e Idioma do Teclado 

Fonte – psp-news.org 

 

 

Ao clicar em “ seguinte ” abria mais uma janela, como mostra a “ilustração 12”, 

com a opção “ instale agora”.  

 
Ilustração 12, Instalação do Windows Seven 

Fonte – psp-news.org 
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Depois surgia um fundo de ecrã, com mostra a “ilustração 13”,com a mensagem “ 

aguarde “ ou “ setup is starting ”, esta situação demorava alguns minutos. 

 
Ilustração 13, Aguarde 

Fonte – psp-news.org 

 

 

 Depois de esperar alguns minutos abria outra janela, como a da “ilustração 14”, 

com os termos de uso do Windows.” Aceito “ e depois em “ seguinte “.  

 
Ilustração 14, Termos de Uso do Windows 

Fonte – psp-news.org 
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A seguir tinha de escolher o tipo de instalação, normalmente escolhia 

“personalizada”, para poder fazer uma instalação nova. 

 
Ilustração 15, Tipo de Instalação 

Fonte – psp-news.org 

 

 

 A “ilustração 16”, mostra-nos o momento em que tinha que criar uma ou mais, 

partições no disco rígido. Bastava dar um clique na opção “ opções de unidade “ ou “ 

drive options “ para ter acesso às opções de partição e eliminar as partições já existentes 

clicando na opção “eliminar” ou “delete”. Depois para criar novas partições clicava em 

“Novo” ou “New” e escolhia o tamanho das mesmas. Geralmente criava sempre duas 

partições, a não ser quando os discos rígidos eram muito pequenos ou quando  o cliente 

pedia algo especifico.  
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Ilustração 16, Criar Partições 

Fonte – psp-news.org 

 Concluído o processo de particionamento clicava em “Seguinte” ou ”Next” para 

o Windows7 se começar a instalar. Esta etapa era um pouco demorada e só ficava 

concluída quando a maquina se reiniciava. Depois de concluída a instalação era a vez de 

inserir a serial-Key do Windows. 

Neste momento só faltava criar a conta no Windows7, na janela que mostra a 

“ilustração 17”, e repor tudo o que foi salvo antes de ter dado início à formatação.  

 
Ilustração 17, Criar Conta 

Fonte – psp-news.org 

Depois de verificar se tudo estava a funcionar correctamente, o computador estava 

pronto para ser levado pelo seu dono. 
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Anexo B 

 

1 Configuração FTP no Windows Server 2008  

 

1.1 A primeira etapa criar um utilizador standard 

 

Abrir o “control panel”. 

 
Ilustração 18, Painel Controlo  

Fonte – okiservice.pt 
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Clicar em “User Accounts”  

 
Ilustração 19, Conta de utilizador   

Fonte – okiservice.pt 

  

 De seguida escolhemos “Manage Another Account” 

 
Ilustração 20, Gerir Contas 

Fonte – okiservice.pt 
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 Criámos uma nova conta  

 
Ilustração 21, Criar nova conta 

Fonte – okiservice.pt 

 

 

 Colocámos o nome de um utilizador. 

 
Ilustração 22, Escolher Nome de Utilizador 

Fonte – okiservice.pt 
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 Definimos uma password. 

 
Ilustração 23, Definir Password 

Fonte – okiservice.pt 

 

 

 

 Definimos e confirmámos a nova password. 

 
Ilustração 24, Confirmar Nova Password. 

Fonte – okiservice.pt 
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O novo utilizador está criado.  

 
Ilustração 25, Novo Utilizador Criado 

Fonte – okiservice.pt 

 1.2 Segunda etapa configuração do FTP 

 Seguiu-se o segundo passo com a configuração do FTP. Clicámos em “Add 

Roles”. 

 
Ilustração 26, Adicionar Funções  

Fonte – okiservice.pt 
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De seguida apareceu a janela “Add Roles wizard” clicámos em “Server Roles” e 

activámos o “web server IIS” 

 
Ilustração 27, Activar o “Web Server IIS” 

Fonte – okiservice.pt 

 Depois clicámos em “Roles Services” e activámos o serviço FTP. 

 
Ilustração 28, Activar o Serviço FTP 

Fonte – okiservice.pt 
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Confirmámos a instalação do serviço clicando em “Install”. 

 
Ilustração 29, Instalar 

Fonte – okiservice.pt 

 

 Assim que apareceu a “ilustração 30” clicámos em “Close”.  

 
Ilustração 30, Concluir 

Fonte – okiservice.pt 
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1.3 Terceira etapa criação da pasta de destino dos documentos digitalizados 

 

 Devido a uma imposição do proprietário, por causa do software de arquivamento 

digital, tivemos de criar uma pasta de destino dos documentos digitalizados. 

Acedemos ao disco local. 

 
Ilustração 31, Disco Local 

Fonte – okiservice.pt 

Criámos uma nova pasta. 

 
Ilustração 32, Criar Nova Pasta 

Fonte – okiservice.pt 
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 Partilhámos a pasta criada. 

 
Ilustração 33, Partilhar pasta criada 

Fonte – okiservice.pt 

 

 Adicionámos o utilizador que já tínhamos criado. 

 
Ilustração 34, Adicionar Utilizador 

Fonte – okiservice.pt 
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 Demos permissões de “Co owner” ou “Co-proprietário” ao utilizador e 

pressionámos “share”. 

 
Ilustração 35, Permissões de Co-proprietário 

Fonte – okiservice.pt 

 Durante o processo surgiu uma janela de fundo, na qual tivemos que seleccionar 

uma das duas opções apresentadas. 

 
Ilustração 36, Permissões de Co-proprietário 

Fonte – okiservice.pt 
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 A “ilustração 37” mostra a janela que apareceu e escolhemos a opção 

seleccionada. 

 
Ilustração 37, Definições  

Fonte – okiservice.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 Para concluir a partilha da pasta “Done”. 

 
Ilustração 38, Concluir 

Fonte – okiservice.pt 
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1.4 Quarta etapa configuração do “IIS”  

Abrimos o “IIS”. 

  
Ilustração 39, Abrir o IIS 

Fonte – okiservice.pt 

 

Em “Default FTP” escolhemos “Properties” ou ”propriedades”. 

 
Ilustração 40, Propriedades 

Fonte – okiservice.pt 
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Definimos o IP (internet protocol) do servidor

 
Ilustração 41, Definir o IP 

Fonte – okiservice.pt 

 

 

 Em “Security Accounts” para atribuir o utilizador que criámos no início 

clicámos em “Browse”. 

 
Ilustração 42, Atribuir Utilizador 

Fonte – okiservice.pt 
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Fizemos uma procura do utilizador. 

 
Ilustração 43, Procurar Utilizador 

Fonte – okiservice.pt 

 

 

 Depois de definido o utilizador colocámos a password, aplicámos “Apply”, 

confirmámos e ok. 

 
Ilustração 44, Aplicar Password  

Fonte – okiservice.pt 
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Em “Home Directory” definimos a pasta que tinha sido partilhada. 

 
Ilustração 45, Definir a Pasta Que Tinha Sido Partilhada 

Fonte – okiservice.pt 

 

 

  

Atribuímos permissão de Escrita “Write” e “ok”. 

 
Ilustração 46, Atribuir Permissão de Escrita 

Fonte – okiservice.pt 
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Iniciámos o serviço, conforme demonstra a “ilustração 47”. 

 
Ilustração 47, Iniciar o Serviço FTP 

Fonte – okiservice.pt 

 

 1.5 Quinta etapa configuração da Firewall (habilitar o acesso FTP) 

 

 Em “Windows Firewall with Advanced Security”. 

 
Ilustração 48, Windows Firewall with Advanced Security 

Fonte – okiservice.pt 
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Em “Inbound Rules” procurámos por “FTP Server” e fizemos “Enable Rule”. 

 
Ilustração 49, Enable Rule 

Fonte – okiservice.pt 
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Habilitámos também o acesso de ligação de entradas. Se este acesso não 

estivesse activo não conseguiria estabelecer ligação com o servidor. 

 

 
Ilustração 50, Habilitar Acesso de Ligação de Entradas 

Fonte – okiservice.pt 
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1.6 Sexta etapa confirmar se o serviço estava a funcionar correctamente  

 

 Através da linha de comandos (command Prompt). 

 
Ilustração 51, Menu Iniciar 

Fonte – okiservice.pt 
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Na linha de comandos escrevemos FTP, a seguir escrevemos “open e o endereço 

de IP local do servidor”.   

Ilustração 52, linha de Comandos 

Fonte – okiservice.pt 

 

 

Foi-nos pedido de seguida o nome de utilizador seguido da password. Apareceu, 

então a mensagem “ User ………… Logged in. Logo o FTP estáva a funcionar 

correctamente.  

Ilustração 53, User ………… Logged in 

Fonte – okiservice.pt 
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