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PROPOSTA PH INFORMÁTICA

INTRODUÇÃO

PH INFORMÁTICA SA

Há 28 anos que nos especializamos em desenvolver e fornecer soluções e serviços de  
excelência.

Por 3 anos consecutivos recebemos o prémio PME Líder e pelo 4º ano consecutivo  
foi-nos atribuído o Prémio PME Excelência e uma das nossas soluções foi galardoada  
SmartProject no âmbito das Smart Cities (Nopaper - 1º Prémio em 2015), validando  
assim o caminho de sucessos que temos trilhado.

Garantimos profissionalismo, inovamos nas soluções e serviços que apresentamos,  
simplificamos a forma como a Administração Pública e Cidadão interagem,  
modernizamos serviços municipais, adequamos soluções à realidade de cada cliente  
acrescentando valor e transformamos os paradigmas existentes.

Fruto da experiência e conhecimento especializado de 27 anos de atuação nos  
mercados Nacional e Internacional, detemos a capacidade de fornecer serviços e  
soluções complementares ás nossas principais áreas de negócio. Desde serviços de  
consultoria, formação especializada até à implementação de produtos de resposta a  
necessidades especificas noutras áreas de intervenção dos nossos clientes.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA

4



PROPOSTA PH INFORMÁTICA

Desde meados de 2008 que a PH Informática apostou na internacionalização, criando  
competências únicas que possibilitou diferenciar-se nos mercados internacionais, adaptando  

a oferta à realidade existente, inovando e mantendo a qualidade inerente do que se propõe  
implementar.

Com a disponibilização de sistemas de navegação a nível mundial, que hoje se traduz em cerca  
de meio milhão de clientes no mundo, e a comercialização do Sistema GISMAT (líder nacional  

em SIG´s Municipais) em países como Brasil, Cabo Verde, Angola e Moçambique, consolidámos a  
nossa estratégia e tornamo-nos assim competitivos nos mercados internacionais.

O processo de Internacionalização e a frequente atribuição de prémios Nacionais e Internacionais  
compõem um conjunto de evidências que se tornaram fortes motivações para o impulso de  

crescimento da PH Informática nacional e internacionalmente.

INTERNACIONALIZAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
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GISMAT
Desenvolvemos um conjunto de soluções Municipais que 
modernizam, simplificam e otimizam a forma como os  
Municípios interagem com a Comunidade, potenciando a  
qualidade e eficiência na prestação de serviços ao cidadão e  
empresas.

O GISMAT tem contribuído em inúmeros Municípiospara a  
promoção dos seus territórios em todas as suas vertentes,  
valências e fatores diferenciadores, materializando projetos  
concretos de modernização de serviços, cuja visibilidade é  
fator potenciador de captação de investimento e fixação  
de pessoas.

Os 28 anos de existência e os 18 de liderança no mercado  
Municipal conferem-nos a experiência, os prémios  
nacionais de reconhecimento de valor conferem-nos a  
excelência e a carteira de Municípiosclientes (cerca de 170),  
conferem-nos a confiança para nos posicionarmos como  
um parceiro preferencial na concretização dos objetivos  
dos Municípios.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
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ENQUADRAMENTO
A satisfação das necessidades dos Munícipes é um dos pontos mais cruciais a ter em conta na 
melhoria dos serviços de atendimento público, através da modernização administrativa 
Autárquica em curso a nível nacional, que se constitui como um desafio importante aos 
gestores Municipais e que envolvem toda a cadeia das áreas de intervenção dum Município, 
que se consubstanciam nos seus departamentos e recursos. A modernização administrativa, 
que pressupõe uma administração pública mais virada para o exterior, tem como principais 
premissas permitir:

Responder com celeridade, qualidade e transparência às solicitações dos Cidadãos;

Utilizar e potenciar com eficácia os meios e canais de comunicação que existem atualmente;

Promoção da aproximação do cidadão à administração local, promovendo uma participação 

ativa e transparente;

Gestão otimizada de recursos tecnológicos e humanos;

Cumprir com a legislação em vigor.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
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ENQUADRAMENTO
Inevitavelmente a satisfação plena por parte do Cidadão quer seja o 
Munícipe ou o Investidor passa pela modernização estruturada dos 
serviços, congregando e integrando, acessível pelos vários 
departamentos existentes e otimizado em função da sua área de 
intervenção. A Desmaterialização de Processos é crucial para o pleno 
atingimento destes objetivos, e em todas as componentes de prestação 
de serviços seja internamente na Autarquia a todos os recursos seja 
externamente ao Cidadão/Munícipe.

Para que a Desmaterialização atinja o nível funcional exigível e permita a 
agilização e otimização de processos deverá ser simples, intuitivo, 
adequado e eficaz, tendo como premissas:

• Garantir a adequabilidade dos módulos de suporte á excelência na 
prestação de serviços ao Cidadão na web

• Garantir a interoperabilidade entre módulos e departamentos 
municipais envolvidos

• Garantir total integração com os sistemas de informação existentes 
no Município

• Garantir a sustentabilidade do projeto ao longo dos próximos anos

Em simultâneo com este desafio, que decorre essencialmente dos 
desígnios estratégicos do País, materializados no lançamento de projetos 
como o Simplex Autárquico, houve ao longo dos últimos anos uma 
evolução tecnológica significativa que alterou por um lado as 
necessidades do Cidadão que criou novos hábitos de interação e 
comunicação com entidades públicas e privadas (altíssimo nível de 
utilização de meios web e móveis), assim como os próprios recursos 
humanos acompanharam e evoluíram com a tecnologia. 

Neste sentido é não só importante deter um sistema integrado e 
abrangente que assegure por um lado uma normalização e 
harmonização entre os vários serviços dum Município, mantendo a 
coerência e funcionalidade do que é a base processual dos várias áreas 
de intervenção, mantendo e melhorando a sua eficácia e eficiência e por 
outro lado um sistema suficientemente aberto que permita a sua 
adaptação, até pelos recursos internos aos novos paradigmas de 
comunicação e prestação de serviços, racionalizando custos e recursos. 

É fundamental não só uma gestão integrada e abrangente dos serviços, 
possibilitando uma visão global do território, mas também ter um 
conhecimento integral de todos os equipamentos afetos à gestão 
municipal, através do seu cadastro. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
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ENQUADRAMENTO
A desmaterialização pretende garantir:

1. Requerentes e técnicos externos: Possibilidade de entrega de 
requerimentos por via digital. Disponibilização de meios avançados de 
facilitação de instrução de requerimentos em digital. Formação e 
produção de elementos formativos e didáticos;

2. Canais de comunicação: Atendimento multicanal, privilegiando o 
acesso on-line, via internet, permitindo o acompanhamento permanente 
desde a submissão do requerimento inicial á emissão de licenças;

3. Organização interna: Promoção da tramitação digital integral do 
processo, sem necessidade de produção de qualquer suporte físico, 
garantindo a integração entre sistemas de informação.

4. Consultas externas: Interoperabilidade expandida a todas as 
entidades nacionais objeto de consulta externa. Parametrização dos 
elementos digitais a serem consultados de acordo com entidade destino 
e objeto da consulta.

Hoje em dia é crucial a aposta na Desmaterialização de Processos, muto 
particularmente na área do Urbanismo cuja importância é fundamental 
num Município, sendo que a integração/interoperabilidade com o Sistema de 
Informação Municipal (Administrativo e SIG) representam uma simbiose 
perfeita para a excelência da prestação de serviços ao Cidadão. Considera-se 
que a desmaterialização de processos é um passo natural de evolução nos 
Municípios, exigindo doses idênticas de mudança organizacional e 
tecnológica. 

A desmaterialização de processos no contexto autárquico passa por uma 
visão end-to-end, na qual a tecnologia e os processos humanos se articulam 
em prol da eficiência, da transparência e da melhoria contínua. Nesse sentido, 
se a tecnologia representa um meio fundamental para atingir esse fim, os 
processos humanos desempenham um papel crítico no sucesso deste 
trajeto de modernização autárquica. A implementação de soluções de 
desmaterialização de processos implica a previsão e estudo profundo de 
processos existentes e das ações dos atores (intervenientes) internos e 
externos, propondo-se soluções adequadas às necessidades identificadas. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
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ENQUADRAMENTO
Pretende o Município de Caminha no âmbito da Modernização 
Administrativa em curso, fazer evoluir os sistemas existentes (ERP Medidata), 
muito particularmente no Urbanismo, com a aquisição de uma plataforma 
de desmaterialização de processos urbanísticos.

Nesta propomos a implementação da seguinte Plataforma:

1. Nopaper, composta por:

a. Construtor – Ferramenta on line de suporte á instrução de 

processos; Gestor – Ferramenta Back Office de análise e 

gestão das peças dos processos e Simulador de taxas –

Disponibilização do custo de apreciação de processos;

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
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NOPAPER
A desmaterialização de processos no contexto autárquico passa por uma visão end-to-end, na  
qual a tecnologia e os processos humanos se articulam em prol da eficiência, da transparência  
e da melhoria contínua. Nesse sentido, se a tecnologia representa um meio fundamental para  
atingir esse fim, os processos humanos desempenham um papel crítico no sucesso deste  
trajeto de modernizaçãoautárquica.

É neste contexto que a oferta da PH Informática se enquadra, fornecendo produtos e serviços
que garantam não só o fornecimento de tecnologia mas, também, de meios que garantam o
sucesso na reengenharia de processos, na restruturação organizacional e na reorganização de
processos autárquicos.

NO  
PAPER
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ENQUADRAMENTO – COMPONENTES 
SOLUÇÃO

GESTOR – Módulo back Office de análise de peças digitais
instrutórias dos processos – plataforma disponível para os
técnicos do Município:

O gestor de processos digitais representa um importante papel no
processo de desmaterialização. De facto, a passagem de
visualização de documentos em papel para um monitor, por
maiores que estes sejam, oferece sempre um desafio adicional na
passagem para a tramitação digital. Nesse sentido, o visualizador
desempenha uma função primordial no combate a eventuais
resistências e dificuldades por parte dos utilizadores,
disponibilizando funcionalidades que sejam facilmente
reconhecidas pelos utilizadores como vantajosas face à visualização
em formato de papel.

O gestor de processos digitais incluído na oferta Nopaper é uma
ferramenta intranet inovadora, que organiza as peças digitais de
forma intuitiva e de acordo com as regras da Autarquia. Permite a
consulta integral de peças desenhadas e escritas dos processos, nas
suas diferentes versões, bem como a comparação eletrónica de
peças desenhadas.

CONSTRUTOR – Módulo web de receção de peças digitais 
instrutórias dos processos – plataforma disponível para o Cidadão:

Da nossa experiência em processos de desmaterialização foi 
identificado como fator crítico de processo o nível de adesão e 
aceitação por parte dos requerentes e técnicos externos que trabalham 
com as Autarquias. De facto, nada adianta ter um sistema interno 
altamente capaz de lidar com processos em formato digital se, na 
origem e quem produz tais elementos, existir um nível de aceitação 
reduzido. Por este motivo, a oferta Nopaper aposta na disponibilização 
de produtos que garantam uma experiência frutuosa aos atores 
externos, motivando-os a participarem no processo de 
desmaterialização.

Além da promoção, como parte integrante do processo de 
desmaterialização, ações de sensibilização e formação, materiais de 
apoio, simplificação e organização documental, a oferta Nopaper
disponibiliza um produto denominado “Construtor de processos 
digitais”, que representa um importante papel no equilíbrio do 
ecossistema digital. È uma ferramenta inovadora, de montagem e 
organização de processos em formato digital, e que funciona sobre a 
internet e no atendimento presencial da Autarquia. O produto é um 
facilitador da entrega de processos digitais, apresentando uma 
estrutura simples e intuitiva, com mecanismos de ajuda em cada fase 
do procedimento de construção. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
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ENQUADRAMENTO

Consultas externas

Organização interna

Promoção da tramitação digital integral do processo, sem  
produção de qualquer suporte físico em todo o processo.

Maximização da integração entre sistemas de informação,
independentemente da sua natureza ou tecnologia.

Plataformas de businessin telligence, capazes de fornecer  
informação estatística, suporte a sistemas de avaliação e  
informação de apoio à decisão.

Interoperabilidade expandida a todas as entidades nacionais  
objeto de consulta externa. Parametrização dos elementos  
digitais a serem consultados de acordo com entidade  
destino e objeto da consulta.

Comunicação digital

Sistemas multicanal avançados na relação com o cidadão,  
permitindo o acompanhamento permanente desde a  
submissão do requerimento inicial à emissão de licenças.

A implementação de soluções de desmaterialização de processos  
implica a previsão e estudo profundo de processos existentes e das  
ações dos atores (intervenientes) internos e externos, propondo-se  
soluções adequadas às necessidades identificadas. A nossa visão sobre a  
desmaterialização pretende garantir:

Requerentes e técnicos externos

Possibilidade de entrega de requerimentos por via digital.  
Disponibilização de meios avançados de facilitação de  
instrução de requerimentos em digital. Formação e  
produção de elementos formativos e didáticos.

Canais de comunicação

Atendimento multicanal, com integração dos diferentes  
meios de comunicação (internet, presencial, e-mail, telefone,  
fax).

13
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DESCRIÇÃO CONSTRUTOR

Organização da instrução dopedido

Os requerentes e técnicos externos que trabalham com  
a autarquia tem ao seu dispor uma ferramenta que
demonstra, de forma simples e intuitiva, quais os elementos  
a apresentar para cada procedimento e quais as regras de  
cada elemento (formato, tamanho, conteúdo e organização).
Pretende-se garantir maior transparência e acesso
à informação, garantir um nível superior de pedidos  
corretamente instruídos e diminuir as solicitações aos  
serviços da autarquia.

Uniformização dos pedidos em formatodigital

Com a utilização do construtor de processos digitais todos os  
pedidos são apresentados e organizados da mesma forma,  
produzida automaticamente pela aplicação.

Não existem questões como o formato do ficheiro, nome do  
ficheiro ou organização das peças.
Os requerentes e técnicos passam apenas a preocupar-se  
com a produção correta dos elementos, segundo as regras  
demostradas pela aplicação, tratando esta do resto do  
processo de organização.

No processo de implementação são maximizados osseguintes
princípios:

Primazia ao conhecimento existente na organização;  

Aproveitamento de tecnologia e sistemas de informação
existentes;

Maximização de integração e interoperabilidade entre  
sistemas de informação;

Desenho de soluções personalizadas às necessidades de
cada organização.

Considera-se que desmaterialização de processos é um passo natural  
de evolução nas organizações, exigindo doses idênticas de mudança  
organizacional e tecnológica. A visão e o processo de implementação  
colocado em prática pela nossa empresa respeitam estes princípios e  
oferecem condições ótimas para o sucesso das implementações.
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DESCRIÇÃO CONSTRUTOR
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Características principais:

Integração com ERP existente:
• Medidata – SIDAM – Sistema Integrado de Documentos e Atendimento 

Municipal, Urbanismo/Obras Particulares (OBP) e SigmadocWeb

Integração com plataforma de serviços on-line existente:
• WSAutarquias; 

Interface amigável, com instrução do processo / requerimento “passo a passo”;

Receção de documentos em diversos formatos, nomeadamente:
. PDF; .PDF/A; .DWG; .DWF;.DWFx; .JPEG; .Tiff; .GIF.

Validação automática de parâmetros e regras de entrega das peças, escritas e 
desenhadas, pela plataforma sem intervenção humana:
• Assinaturas Digitais – Cartões de Cidadão, Certificados Digitais e Entidades 

Autorizadas;
• Formatos dos documentos;
• Tamanhos dos documentos;
• Peças obrigatórias e opcionais em cada processo;

Não obrigatoriedade de prévia codificação dos documentos - Atribuição 
automática de codificação interna de cada documento, em função das regras 
definidas para cada processo / requerimento;

Plataforma organizada de forma intuitiva e de acordo com a estrutura do 
RJUE (Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação), facilitando a instrução dos processos em 
função da
sua tipologia;

Organização da estrutura hierárquica por: Processo / Requerimento / Documento;

Caixas de ajuda em toda a estrutura para facilitar a compreensão por parte do cidadão da 
tipologia de processos / requerimentos e documentos solicitados;

Emissão de relatório ao Cidadão de submissão das peças instrutórias;

Plataforma com capacidade de ser embebida no site institucional do Município;

Design personalizado de acordo com imagem institucional do Município;

Módulo de Simulação de Taxas, integrado com estrutura interna de taxas em vigor no Municí+io
por forma a disponibilizar ao Cidadão informação sobre o custo de apreciação do processo que 
pretende instruir;

Autenticação do Cidadão através da integração com os serviços on-line existentes, com 
preenchimento automático de dados do Requerente;

Consulta de processos através da integração com o ERP existente no Município;

Aplicativo de consulta automática das peças para validação de conteúdos em sede de 
saneamento;

Notificações automáticas aos gestores de procedimentos de entrada de novos processos;

Ferramenta totalmente personalizável pelo Município para inclusão de outras tipologias de 
processos, para além dos do Urbanismo.

Disponibilização de versão simplificada (sem regras de instrução como obrigatoriedade de 
documentos; assinatura digital) para entidade externa poder carregar peças/processos 
digitalizados..
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Aprovação de peças digitais em lote, sequencialmente paginado e com 
certificado digital;

Exportação de parte ou totalidade do processos paginado e com 
certificado digital;

Aplicação de carimbo oficial do Município e marcas de água

Exportação automática das peças obrigatórias para o SIRJUE;

Adequação da interface à necessidade do utilizador, permitindo 
maximizar a área de visualização do documento digital;

Importação de ficheiros de processos existentes (antecedentes);

Criação de pastas personalizadas do técnico responsável pela análise;

Autenticação de utilizadores através da Integração com AD (Active 
Directory) e definição de perfis de utilizadores;

Impossibilidade de adulteração ou alteração de documentos;

Partilha de informação interna de acordo com as permissões definidas;

Características principais:

Árvore de documentos otimizada de acordo com estrutura do ERP existente 

Importação e visualização automática de processos / requerimentos / 
documentos;

Pesquisa avançada:
• Por requerimento; 
• Por grupos de peças desenhadas e de  peças escritas, 
• Por tipo de documento;

Atribuição de versões de documentos de forma automática;

Alteração de ordenação da árvore conforme necessidades do utilizador;

Comparação automática de peças desenhadas com indicação de alterações 
(amarelos e vermelhos) através do Autodesk Design Review;

Realização de medições lineares e de áreas sobre as peças desenhadas e 
anotações, com a possibilidade de gravação do respetivo ficheiro que fica 
associado ao processo;

DESCRIÇÃO GESTOR
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Consulta e tramitação digital integral de processos;

Eficiência e racionalização dos serviços do município;

Repositório corrente e arquivamento eletrónicos de processos em digital;

Comparação eletrónica e medições sobre peças de projetos de
arquitetura;

Integração total com o portal do RJUE (Lei 60/2007);

Cálculo de taxas;

Economia e sustentabilidade ambiental;

Capacidade de integração da legislação em vigor;  

Interoperabilidade com ERP’s externos e sistemas existentes;  

A solução Nopaper apresenta múltiplas vantagens para todos os  
intervenientes nos projetos de desmaterialização.
Desde a submissão do pedido pelo requerente e técnico do projeto,  
à apreciação desses pedidos pelos técnicos do município, o Nopaper  
permite uma redução de custos do projeto e uma racionalização de
recursos do município, prestando um melhor e mais célere serviço aos
cidadãos.

Existe a convicção que a adoção das soluções apresentadas responderá
inquestionavelmente às preocupações dos municípios e ao objetivo de
melhoria contínua dos serviços a prestar ao Cidadão.

Eliminação da entrega de processos e cópias em papel;  

Entrega do processo unicamente em digital via internet;  

Sistematização e organização de documentos instrutórios;  

Integração com o cartão de cidadão e assinaturas

eletrónicas;

Validação eletrónica de documentos (integração com
aplicações ERP);

Emissão de recibos eletrónicos;

VANTAGENS NOPAPER
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REQUISITOS TECNOLÓGICOS  
MÍNIMOS

Base de Dados

Postgre - Base dados relacional 8.4 ou superior;  

Postgis - Extensão espacial para Postgre.

Nota: PH instala e configura

Configuração VPN (se possível)

VPN ( Virtual Private Network ) para acesso RDC  
(Remote Desktop Connection ) para atualizações/  
manutenção da aplicação e bases de dados.

Servidor
Intranet

Microsoft
Sistema Operativo Windows  

Server2008

Servidor
Internet

Microsoft  
Windows  
Server2008

Postosde
trabalho

Microsoft  
Windows8
ou 10

Servidor Internet Microsoft IIS  
7 ousuperior

Microsoft IIS  
7 ousuperior

Framework Microsoft
.NET Frame-
work 4.0 ou  
superior

Microsoft
.NET Frame-
work 4.0 ou  
superior

Disco 500GB 100GB

Memória RAM 16GB 8GB 4GB

Processador Intel i3 ou superior

Ligações Ligação à  
Internetcom  
IP fixo

Ligação á  
rede do  
Município

Monitor Técnicos > 27”

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
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SERVIÇOS

A PH Informática fornece ainda um vasto leque  
de serviços aos seus clientes, associados à  
implementação do projeto. Prestados pelosmais  
qualificados profissionais da área e com uma  
qualidade de prestação de serviço elevada a PH
pretende assim que a experiência de colaboração e  
desenvolvimento com os seus clientes seja de um  
nível de excelência ao maisalto nível.

Estes serviços são essenciais para que ao longo  
das várias fases do projeto, seja garantida a maior  
qualidade e total operacionalidade da solução de  
software.
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PROPOSTA PH INFORMÁTICA

Trabalhos de Consultadoria; Suporte e acompanhamento:

Trabalhos de Implementação:

Apoio no tratamento de informação Suporte técnico remoto via vpn;

Suporte técnico telefónico;Definição de modelo de interação interna com o sistema
existente (BD/ERP);

Análise dos dados geográficos/alfanuméricos a utilizar/
importar para a plataforma

Serviços de atualização das soluções:
Instalação das novas versões resultantes da atualização 
Parametrização das soluções em função das necessidades e realidade existente
Configuração de layouts de impressão

Serviços de suporte e acompanhamento:
Suporte técnico remoto via vpn.
Suporte técnico telefónico. 
Suporte on site – Sempre que necessário em função das necessidades
Acompanhamento pré e pós implementação no que diz respeito a otimizações 
que forem sendo necessárias efetuar.
Reposição em perfeito funcionamento das Aplicações para as quais se tenha 
detetado qualquer erro de funcionamento. 

Serviços de formação:
Formação de utilizadores e administração sem limite de formandos que se julgue 
necessária pelo tempo necessário

Importação da estrutura da instrução de processos;

Instalação de todas as componentes do Sistema no servidor
do Município;

Parametrizações do sistema em função das necessidades do
Município;

Integração com sistema técnico administrativo existente

Integração com o site institucional;

Adequação Design do Construtor (FrontOffice) á imagem 
institucional

Formação para todos os módulos:

Formação de Administração e Utilização dos módulos a  
fornecer, sem limite de tempo ou formandos nas instalações  
do Município.

Apoio na promoção e formação aos gabinetes externos
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Manutenção:

Suporte on site – Sempre que necessário em função das
necessidades;

Acompanhamento pré e pós implementação no que diz
respeito a otimizações que forem sendo necessárias efetuar;

Reposição em perfeito funcionamento das aplicações para
as quais se tenha detetado qualquer erro de funcionamento.

Serviços prestados pelo período de 36 meses



Licenciamento Ilimitado e perpétuo

Orçamento

Plataforma Nopaper 32.550,00 €

Valor Total

32.550,00 €

Notas

Valor total:
O total global para o fornecimento pretendido é de 32.550,00€  
(trinta e dois mil e quinhentos e cinquenta euros). Ao preço 
total acresce IVA à taxa legal em  vigor de 23%.

Condições de pagamento:
A 60 dias a contar da data da fatura

Prazo de prestação de serviços:
60 dias

O contrato mantém-se em vigor pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses.

Validade da proposta:
66 dias a contar do termo do prazo fixado para apresentação de 
propostas.

PROPOSTA PH INFORMÁTICA

CONDIÇÕES FINANCEIRAS
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R. de Dom Pedro V,171
4150-603 Porto

Portugal

41º8’54.66”N 8º37’53.86W

(+351) 917 242735
(+351) 226 063156

mail@phinformatica.pt
ssilva@phinformatica.pt

www.phinformatica.pt

OBRIGADO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
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