
 

 

Serviços de Assistência informática (ao domicílio) 

• Assistência informática em Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 e 11… 

• Substituição de hardware em Desktops e Portáteis; 

• Remoção de Vírus, Malware e outros ficheiros malignos; 

• Backup e Recuperação de Dados (Pendrive, Disco Externo, HDD, etc); 

• Apoio ao utilizador de informática; 

• Configuração de programas e ajuda na utilização; 

• Resolução Ecrã todo escuro, Ecrã Azul; BSOD, Loop Boot, etc. 

• Resolução sistema operativo não encontrado. 

 

REPARAÇÃO PC, REPARAÇÕES E ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA AO DOMICÍLIO 

 

Reparação de PC’s 

• Limpeza total do PC fixo ou Portátil (ventoinhas, pasta térmica, Etc.) 

• Backup de dados e Formatação de disco 

• Instalação de Windows 10 Oficial, 11 ou outro OS 

• Substituição de componentes como (teclado, ecrã, touchpad, bateria, etc).  

• Aceleração do portátil: Remoção de software, vírus, limpeza, etc.  

• Instalação de software necessário para uso do computador fixo ou portátil 

• Configuração de aplicações como Zoom, Skype, Outlook. 
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Pcclinic, Pc clinic, no, Pcclinica,, Se o seu computador está lento, precisa de uma manutenção, ou deixou de funcionar corretamente, conte connosco para ajudar., Se porventura se deparou com este erro “Sistema operativo não encontrado”, muito possivelmente o seu computador não 
consegue iniciar o Windows. E agora? Há solução? Vou perder os meus ficheiros?, A REPARA PC's vai dar uma explicação e indicar a solução., O que significa Sistema Operativo não encontrado?, Os nossos computadores são aliados no dia a dia, seja para trabalho, seja para lazer. No 
entanto, tal como nós, seres humanos, eles estão suscetíveis a falhas, erros e problemas inesperados., Vamos passar a explicar o que significa sistema operativo não encontrado:, Este erro ocorre quando o computador inicia e não consegue encontrar os ficheiros necessários para continuar a 
carregar e utilizar o sistema operativo (por exemplo, o Windows)., Este passo acontece pouco após ligar o computador e verificação de integridade dos componentes principais – memória RAM, CPU, VGA., Tudo isto acontece em poucos segundos, mas logo após esta verificação, o sistema do 
computador vai tentar fazer o boot do sistema operativo instalado no disco rígido, Os ficheiros do Windows têm um problema, Ora, se existir um problema com os ficheiros do Windows, é possível que o computador não consiga iniciar (fazer o boot) por completo. E, poderá surgir a 
mensagem “sistema operativo não encontrado”., Mas , porque é que os ficheiros do Windows têm um problema?, Essa é a pergunta-chave, e a resposta poderá dar a solução para o seu problema., Os ficheiros do Windows podem ter problemas pois:, Estão corrompidos por uma atualização 
do Windows update recente;, Foram apagados acidentalmente;, Um vírus ou outro ‘malware’ infetou e danificou os ficheiros;, O disco rígido deixou de funcionar adequadamente;, O disco rígido onde o OS está instalado está desligado;, Entre outros motivos., Veja também: como instalar um 
disco SSD., Como resolver o problema de Sistema Operativo não encontrado?, De forma muito resumida (mesmo muito resumida) existem as seguintes opções para resolver o problema de sistema operativo não encontrado:, Formatar o disco atual e instalar uma cópia nova do Windows (7, 
8, 10, 11);, Tentar fazer a recuperação de disco;, Restauro de ponto de sistema, Utilizar uma PEN com o sistema operativo para fazer uma reparação manual;, Substituir o disco rígido por um novo., Estas são as “principais soluções” de um problema que pode ter várias causas., Vamos 
explicar agora cada uma das soluções;, Formatar o disco atual e instalar uma cópia nova do Windows (7, 8, 10, 11);, A solução aqui proposta para o problema do sistema operativo não encontrado passa por instalar de novo o sistema operativo. Basicamente terá de usar um suporte de 
armazenamento (tipo pen USB com mais de 6GB) para colocar lá o a versão do Windows que quer instalar., Posteriormente irá iniciar o computador através desse suporte e começar o processo de formatação e instalação do Windows. Nota Importante: Se formatar o seu disco, vai perder 
todos os seus dados!, A Microsoft disponibiliza um guia muito completo de como fazer este procedimento., Vantagens do procedimento:, Terá uma instalação nova, livre de erros e vírus, O PC poderá ficar ligeiramente mais rápido, Voltará a poder usar o PC, Desvantagens do procedimento:, 
Se optar por formatar o disco, irá perder todos os seus dados;, Se o disco estiver danificado poderá não resolver o problema;, É um procedimento que envolve algum conhecimento técnico., Caso precise de ajuda, não hesite em contactar um dos nossos técnicos e pedir um orçamento., Tentar 
fazer a recuperação de disco;, Após várias tentativas de iniciar o computador sem sucesso, ou se clicar “F11” durante o boot do computador, irá ser remetido para uma janela azul do Windows que têm várias opções. Uma dessas opções é “reparar computador”., Geralmente, e infelizmente, 
essa opção acaba por não ser suficiente para recuperar o sistema., Tentar reparar o disco automaticamente – com um suporte externo (ex:pen);, Se já tiver uma ‘pen-drive’, ou um DVD com os ficheiros de instalação do Windows, pode tentar usar este suporte para fazer uma reparação do 
sistema operativo. O procedimento é semelhante ao procedimento mencionado no ponto anterior., Quando estiver no ecrã azul com as várias opções de recuperação do sistema de arranque, selecione a opção que lhe permitir recuperar o Windows com uma imagem de suporte. (System 
Image recovery), Mais uma vez, esta é uma solução que nem sempre funciona. Mas não custa tentar!, Restauro de ponto de sistema, Esta é outra das opções que o Windows permite realizar no sistema de “recuperação do sistema operativo”. O restauro de ponto de sistema vai permitir que o 
computador “volte no tempo” para uma versão em que os ficheiros do sistema operativo não estejam danificados., Para esta opção funcionar, o restauro de sistema deverá estar ativo no seu computador, previamente à ocorrência do problema “o sistema operativo não foi encontrado”., Esta 
opção por vezes é bastante eficiente caso o problema tenha sido originado por um novo ‘software’ instalado, ou uma atualização do Windows que tenha corrompido os ficheiros, pois poderá voltar a restaurar as definições do computador que estavam em vigor, antes do problema ocorrer., 
Substituir o disco rígido por um novo, A solução com maior taxa de sucesso para o problema “não foi possível encontrar o sistema operativo” é mudar o disco rígido.,  Os discos rígidos (HDD) e mesmo os discos tipo SSD têm um tempo de vida “útil”. E no caso discos rígidos tradicionais, 
também conhecidos como “discos rígidos” este tempo de vida útil não é muito elevado., Estes discos são mecânicos o que significa que ex iste um sistema tradicional, com uma agulha que faz a leitura das várias secções do disco. Com o passar do tempo, movimentação do computador, 
quedas e outros movimentos, estes discos acabam por avariar, ou ficar ligeiramente danificados., Mesmo que consiga formatar e instalar o Windows de novo, não têm garantias que o disco não lhe volte a falhar em breve., É por isso que nós, técnicos da REPARA PC's, sugerimos a 
instalação de um novo disco SSD., Por um lado, é um disco até 10x mais rápido que um HDD tradicional e é muito menos suscetível a problemas deste género, pois a tecnologia é diferente. Por fim, é interessante considerar que os discos SSD têm atualmente um custo baixo, dado o 
benefício que adicionam ao seu computador., Por exemplo, um disco de 500 GB tipo SSD ronda os 40-80 € (dependendo de vários fatores)., Veja aqui o nosso serviço de instalação de SSD., Sistema operativo não encontrado: Algumas dicas., Ok. Agora tem uma ideia geral do que pode 
estar a causar este problema., Se conseguir fazer a recuperação do sistema de arranque do Windows, ótimo. É bom sinal e provavelmente significa que o seu disco está ok. Experimente as várias opções que o Windows fornece e siga as dicas da Microsoft., Caso o problema se afigure mais 
“grave” então formatar e instalar de novo (no seu disco atual, ou num novo disco) será o caminho mais rápido para resolver o problema., Recuperar dados quando sistema operativo não é encontrado, Imagino que esteja agora a pensar “então eu vou formatar o computador? E os meus 
dados”?, Dependendo de qual foi a causa que originou o problema, é possível que não consiga recuperar os seus dados como é possível que consiga., Antes de mais, não se esqueça, se formatar o disco, não vai conseguir recuperar nenhum dado. Então o caminho para tentar recuperar 
dados passa por fazê-lo antes de formatar o seu disco., Se o seu disco estiver com boa integridade, é possível que um técnico recupere os dados., Poderá também por si próprio. Terá que tirar o disco da máquina, ligá-lo a outro computador e tentar recuperar os dados., O seu computador 
em princípio estará em boas condições, Ajudou? Espero que sim. Tal como disse anteriormente, há muitos motivos para este problema de “sistema operativo não encontrado” acontecer e embora possa parecer desesperante,  muito provavelmente o seu computador está OK., Se tiver alguma 
dúvida ou sugestão, esteja à vontade para contactar os nossos serviços de assistência informática, Serviços de Assistência informática (ao domicílio), • Assistência informática em Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 e 11…, • Substituição de hardware em Desktops e Portáteis;, •
 Remoção de Vírus, Malware e outros ficheiros malignos;, • Backup e Recuperação de Dados (Pendrive, Disco Externo, HDD, etc);, • Aulas de informática;, • Configuração de programas e ajuda na utilização;, • Resolução Ecrã todo escuro, Ecrã Azul;, •
 Resolução sistema operativo não encontrado., Reparação de PC’s, • Limpeza total do PC, fixo ou Portátil (ventoinhas, pasta térmica.), • Backup de dados e Formatação de disco, • Instalação de Windows 10 Oficial, 11 ou outro OS, • Substituição 
de componentes como (teclado, ecrã, touchpad, bateria, etc)., • Aceleração do portátil: Remoção de software, vírus, limpeza, etc., • Instalação de software necessário para uso do portátil, • Configuração de aplicações como Zoom, Skype, Outlook., Se o seu 
computador está lento, precisa de uma manutenção, ou deixou de funcionar corretamente, conte connosco para ajudar., Se porventura se deparou com este erro “Sistema operativo não encontrado”, muito possivelmente o seu computador não consegue iniciar o Windows. E agora? Há 
solução? Vou perder os meus ficheiros?, A REPARA PC's vai dar uma explicação e indicar a solução., O que significa Sistema Operativo não encontrado?, Os nossos computadores são aliados no dia a dia, seja para trabalho, seja para lazer. No entanto, tal como nós, seres humanos, eles 
estão suscetíveis a falhas, erros e problemas inesperados., Vamos passar a explicar o que significa sistema operativo não encontrado:, Este erro ocorre quando o computador inicia e não consegue encontrar os ficheiros necessários para continuar a carregar e utilizar o sistema operativo (por 
exemplo, o Windows)., Este passo acontece pouco após ligar o computador e verificação de integridade dos componentes principais – memória RAM, CPU, VGA., Tudo isto acontece em poucos segundos, mas logo após esta verificação, o sistema do computador vai tentar fazer o boot do 
sistema operativo instalado no disco rígido, Os ficheiros do Windows têm um problema, Ora, se existir um problema com os ficheiros do Windows, é possível que o computador não consiga iniciar (fazer o boot) por completo. E, poderá surgir a mensagem “sistema operativo não 
encontrado”., Mas, porque é que os ficheiros do Windows têm um problema?, Essa é a pergunta-chave, e a resposta poderá dar a solução para o seu problema., Os ficheiros do Windows podem ter problemas pois:, Estão corrompidos por uma atualização do Windows update recente;, 
Foram apagados acidentalmente;, Um vírus ou outro ‘malware’ infetou e danificou os ficheiros;, O disco rígido deixou de funcionar adequadamente;, O disco rígido onde o OS está instalado está desligado;, Entre outros motivos., Veja também: como instalar um disco SSD., Como resolver o 
problema de Sistema Operativo não encontrado?, De forma muito resumida (mesmo muito resumida) existem as seguintes opções para resolver o problema de sistema operativo não encontrado:, Formatar o disco atual e instalar uma cópia nova do Windows (7, 8, 10, 11);, Tentar fazer a 
recuperação de disco;, Restauro de ponto de sistema, Utilizar uma PEN com o sistema operativo para fazer uma reparação manual;, Substituir o disco rígido por um novo., Estas são as “principais soluções” de um problema que pode ter várias causas., Vamos explicar agora cada uma das 
soluções;, Formatar o disco atual e instalar uma cópia nova do Windows (7, 8, 10, 11);, A solução aqui proposta para o problema do sistema operativo não encontrado passa por instalar de novo o sistema operativo. Basicamente terá de usar um suporte de armazenamento (tipo pen USB 
com mais de 6GB) para colocar lá o a versão do Windows que quer instalar., Posteriormente irá iniciar o computador através desse suporte e começar o processo de formatação e instalação do Windows. Nota Importante: Se formatar o seu disco, vai perder todos os seus dados!, A 
Microsoft disponibiliza um guia muito completo de como fazer este procedimento., Vantagens do procedimento:, Terá uma instalação nova, livre de erros e vírus, O PC poderá ficar ligeiramente mais rápido, Voltará a poder usar o PC, Desvantagens do procedimento:, Se optar por formatar 
o disco, irá perder todos os seus dados;, Se o disco estiver danificado poderá não resolver o problema;, É um procedimento que envolve algum conhecimento técnico., Caso precise de ajuda, não hesite em contactar um dos nossos técnicos e pedir um orçamento gratuito., Tentar fazer a 
recuperação de disco;, Após várias tentativas de iniciar o computador sem sucesso, ou se clicar “F11” durante o boot do computador, irá ser remetido para uma janela azul do Windows que têm várias opções. Uma dessas opções é “reparar computador”., Geralmente, e infelizmente, essa 
opção acaba por não ser suficiente para recuperar o sistema., Tentar reparar o disco automaticamente – com um suporte externo (ex:pen);, Se já tiver uma ‘pen-drive’, ou um DVD com os ficheiros de instalação do Windows, pode tentar usar este suporte para fazer uma reparação do 
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sistema operativo. O procedimento é semelhante ao procedimento mencionado no ponto anterior., Quando estiver no ecrã azul com as várias opções de recuperação do sistema de arranque, selecione a opção que lhe permitir recuperar o Windows com uma imagem de suporte. (System 
Image recovery), Mais uma vez, esta é uma solução que nem sempre funciona. Mas não custa tentar!,  

 

Restauro de ponto de sistema, Esta é outra das opções que o Windows permite realizar no sistema de “recuperação do sistema operativo”. O restauro de ponto de sistema vai permitir que o computador “volte no tempo” para uma versão em que os ficheiros do sistema operativo não estejam 
danificados., Para esta opção funcionar, o restauro de sistema deverá estar ativo no seu computador, previamente à ocorrência do problema “o sistema operativo não foi encontrado”., Esta opção por vezes é bastante eficiente caso o problema tenha sido originado por um novo ‘software’ 
instalado, ou uma atualização do Windows que tenha corrompido os ficheiros, pois poderá voltar a restaurar as definições do computador que estavam em vigor, antes do problema ocorrer., Substituir o disco rígido por um novo, A solução com maior taxa de sucesso para o problema “não 
foi possível encontrar o sistema operativo” é mudar o disco rígido., Os discos rígidos (HDD) e mesmo os discos tipo SSD têm um tempo de vida “útil”. E no caso discos rígidos tradic ionais, também conhecidos como “discos rígidos” este tempo de vida útil não é muito elevado., Estes discos são 
mecânicos o que significa que existe um sistema tradicional, com uma agulha que faz a leitura das várias secções do disco. Com o passar do tempo, movimentação do computador, quedas e outros movimentos, estes discos acabam por avariar, ou ficar ligeiramente danificados., Mesmo que 
consiga formatar e instalar o Windows de novo, não têm garantias que o disco não lhe volte a falhar em breve., É por isso que nós, técnicos da REPARA PC's, sugerimos a instalação de um novo disco SSD., Por um lado, é um disco até 10x mais rápido que um HDD tradicional e é muito 
menos suscetível a problemas deste género, pois a tecnologia é diferente. Por fim, é interessante considerar que os discos SSD têm atualmente um custo baixo, dado o benefício que adicionam ao seu computador., Por exemplo, um disco de 500 GB tipo SSD ronda os 40-80 € (dependendo 
de vários fatores)., Veja aqui o nosso serviço de instalação de SSD., Sistema operativo não encontrado: Algumas dicas., Ok. Agora tem uma ideia geral do que pode estar a causar este problema., Se conseguir fazer a recuperação do sistema de arranque do Windows, ótimo. É bom sinal e 
provavelmente significa que o seu disco está ok. Experimente as várias opções que o Windows fornece e siga as dicas da Microsoft., Caso o problema se afigure mais “grave” então formatar e instalar de novo (no seu disco atual, ou num novo disco) será o caminho mais rápido para resolver 
o problema., Recuperar dados quando sistema operativo não é encontrado, Imagino que esteja agora a pensar “então eu vou formatar o computador? E os meus dados”?, Dependendo de qual foi a causa que originou o problema, é possível que não consiga recuperar os seus dados como é 
possível que consiga., Antes de mais, não se esqueça, se formatar o disco, não vai conseguir recuperar nenhum dado. Então o caminho para tentar recuperar dados passa por fazê-lo antes de formatar o seu disco., Se o seu disco estiver com boa integridade, é possível que um técnico 
recupere os dados., Poderá também por si próprio. Terá que tirar o disco da máquina, ligá-lo a outro computador e tentar recuperar os dados., O seu computador em princípio estará em boas condições, Ajudou? Espero que sim. Tal como disse anteriormente, há muitos motivos para este 
problema de “sistema operativo não encontrado” acontecer e embora possa parecer desesperante, muito provavelmente o seu computador está OK., Se tiver alguma dúvida ou sugestão, esteja à vontade para contactar os nossos serviços de assistência informática, Quanto custa o serviço de 
reparação de portátil?, O serviço de reparação de portátil em Porto varia entre os 25€ e 150€ ( em média)., Algumas reparações mais simples podem custar entre os 25 € e os 50 €. Outras reparações mais complicadas que, por exemplo, podem envolver a substituição do ecrã ou uma 
reparação de um computador que não liga vão ascender a valores superiores., Tudo depende de qual é o problema do computador portátil., u, Todos os portáteis têm reparação?, Sim, de uma forma geral todos os portáteis têm reparação. Mas há várias situações em que recusamos certos 
trabalhos., Pois, sabemos que não vale a pena fazer aquela reparação em particular, ou seja, existem determinadas situações em que o custo da reparação do portátil é demasiado elevado em relação ao valor do mesmo., A nossa política é realizar um trabalho sério, preços competitivos e 
garantir a a sua satisfação., u, Uma reparação de Portátil é cara?, Como mencionado as reparações de portátil podem ter custos diferentes, pois há diversas avarias e componentes diferentes., Apesar de tudo, faremos todos os possíveis para que a reparação seja o mais económica possível. 
Nunca iremos sugerir alterações ou mudanças que não sejam necessárias no seu portátil., E, se não valer a pena reparar o seu portátil, seremos os primeiros a informar-lhe., u, Orçamento gratuito reparação de Portátil?, O nosso serviço de assistência informática começa na identificação 
correta do problema do seu portátil. Por isso mesmo realizamos orçamentação gratuita de qualquer portátil em Porto., O mesmo se aplica não só a Porto mas também a reparação de portátil em Grande Porto, Oeiras, Amadora, Loures e outras cidades da Área Metropolinatana de Porto., 
Se o seu PC portátil está lento existem várias possibilidades para resolver esse problema., Limpeza da sujidade e mudança pasta térmica, Limpeza do portátil e remoção de software desnecessário assim como vírus, Limpeza Total do portátil, assim como mudança do disco “tradicional” para 
um novo formato: SSD – aumentos de velocidade até 10x., Se o seu portátil for novo, muito provavelmente uma simples limpeza bastará para aumentar o desempenho do PC., No entanto, se o seu portátil já tiver mais de 2 anos, é muito provável que tenha bastante sujidade acumulada, 
pasta térmica desgastada e um disco rígido dos “antigos” que faz com que a utilização do computador seja antigo., Neste caso recomendamos o serviço de limpeza total e mudança de disco., Garantimos que irá notar um aumento visível no desempenho do seu portátil., Se o seu PC portátil 
está lento existem várias possibilidades para resolver esse problema., Limpeza da sujidade e mudança pasta térmica, Limpeza do portátil e remoção de software desnecessário assim como vírus, Limpeza Total do portátil, assim como mudança do disco “tradicional” para um novo formato: 
SSD – aumentos de velocidade até 10x., Se o seu portátil for novo, muito provavelmente uma simples limpeza bastará para aumentar o desempenho do PC., No entanto, se o seu portátil já tiver mais de 2 anos, é muito provável que tenha bastante sujidade acumulada, pasta térmica 
desgastada e um disco rígido dos “antigos” que faz com que a utilização do computador seja antigo., Neste caso recomendamos o serviço de limpeza total e mudança de disco., Garantimos que irá notar um aumento visível no desempenho do seu portátil., Limpeza interna de pó e sujidade, 
Manutenção das ventoinhas do PC, Substituição da Pasta Térmica do processador e placa gráfica, Limpeza de Software desnecessário, Remoção de Vírus e instalação de Antivírus, Mudança de Disco antigo HD para SSD até 10x + rápido, Instalação do Windows 10, 11 ou semelhante, 
Instalação do Microsoft Office Genuíno, Procura assistência informática? O seu computador deixou de funcionar? O seu portátil não arranca? O seu PC tem avarias? Não sabe onde reparar?, Nós ajudamos., Nesta lista das 10 melhores lojas em Portugal para reparar computador ou 
portátil, damos toda a informação para ter o seu computador arranjado rapidamente e economicamente., Conheça as opções:, 1. Repara PCs – Assistência informática em Porto e Matosinhos, Repara PCs loja Assistência Informática, Repara PCs loja Assistência Informática, A Repara PCs 
é uma loja de reparação de computadores que aposta em “prestar um serviço rápido, transparente, honesto, de qualidade e a um preço justo“,, A Repara PCs presta assistência informática em:, Porto e Grande Porto, Matosinhos e margem sul, De reparações de ecrã, motherboard, placa 
gráfica a limpeza de computador, a Repara PCs conta com técnicos com mais de 25 anos de experiência, prontos a resolver qualquer problema informático., E conta com reviews muito positivas dos seus clientes: no Google Maps., Localização e contactos Repara PCs, Morada: As oficinas 
da Repara PCs localizam-se no Porto, Maia e Matosinhos, em Portugal, Contactos:  +351   93   910   2000    /     ReparaPCs@sapo.pt, Horário : aberto de segunda a sábado das 10h às 20h., Nota: A Repara PCs realiza recolhas de equipamentos, serviços ao domicílio e assistência no 
local em toda a grande Porto e Margem Sul., 2. Worten Resolve – Todo o país, A Worten Resolve é provavelmente um dos serviços de reparações de computadores, telemóveis, televisões e outros equipamentos mais conhecida em Portugal., O serviço foi lançado em 2013 de forma a agregar 
valor e complementar os serviços da “Worten original” e pode ser encontrada de norte a sul do país., A principal vantagem da Worten Resolve é o facto de eles estarem amplamente disponíveis, contando com vários técnicos “dentro de casa” e com parcerias com outras empresas de 
assistência informática (como a Repara PCs)., Worten Resolve Assistência Informática, Worten Resolve Assistência Informática, É um serviço de confiança, conveniente, mas não é barato, É um local de confiança e conveniente (dado o número de lojas e horário alargado) para reparar os 
seus equipamentos, no entanto, saiba que os preços dos serviços Worten Resolve são elevados e as reparações podem demorar bastante tempo, dependendo do problema., É possível que a Worten envie o equipamento para outra empresa fazer o serviço, atrasando assim todo a logística da 
reparação., Localização e contactos, Várias localizações em Portugal. Veja aqui qual a mais próxima de si., Contactos: 210 155 222, Horário: Geralmente das 10h às 21h. Em alguns C.comerciais o horário é mais alargado., 3. Mbit – Loja de informática, Desde 1992 em Portugal, a Mbit 
é um grupo composto por lojas de informática espalhadas por Portugal continental. Para além de praticar preços justos (na venda de componentes, computadores), umas das áreas onde se destaca é a reparação de computadores., É uma empresa de confiança onde pode levar os seus 
equipamentos para reparação., Localização e contactos, Onde Encontrar : Várias localizações em Portugal, Contactos : Loja online – 707 506 248  / formulário de contacto, Horário : Segunda a Sexta-Feira: 9h00 – 18h30. Sábados das 10 às 13h, 4. PC Repara, A PC Repara trata-se 
de uma loja de reparação e manutenção de computadores, como também entra noutras áreas da informática., Situada em Matosinhos, Porto, conta com críticas muito favoráveis junto dos clientes., Localização e contactos, Onde. Encontrar: Porto e Matosinhos, 5. PCCLINIC/ clinicafnac, 
Outra das referências no que toca a lojas de informática e reparação de computadores e portáteis, a PCCLINIC (também conhecida por clinicafnac) conta com anos de mercado e de estabelecimentos em Portugal., Destaca-se por estar disponível em Shoppings centres, fazer serviços de 
assistência informática rápidos e ser uma empresa bastante profissional., PCclinic Fnac Site, PCclinic Fnac Site, Uma das suas vantagens é ser um centro de assistência Apple autorizado, É uma boa escolha se estiver com pressa e procurar algo conveniente. No entanto, os preços da 
ClinicaFnac são mais elevados do que na concorrência., Mesmo em serviços simples, como formatar o computador, ou fazer uma limpeza, a empresa pode cobrar valores acima da média., Curiosamente PCCLINIC by Fnac conta com algumas críticas menos positivas, tanto no Google como 
nos comentários do Facebook., Localização e contactos PCclinic by Fnac, Onde. Encontrar: Várias localizações em Portugal – veja aqui a mais próxima de si., Contactos: Linha de Apoio ao cliente 707 313 435, Chamadas Internacionais: +351 211 544 039 Portugal, Horário: 10h às 21h 
todos os dias., 6. Gadget Hub, Com críticas positivas por parte dos clientes no atendimento e na rapidez, a Gadget Hub mostra ser o que um cliente que: rápida e eficaz. Localizada em Porto, a loja de reparação afirma ser low-cost e high-end., Ou seja,, É uma loja de assistência 
informática que realiza reparações a um preço modesto e vende também equipamentos usados, (recondicionados) com boa qualidade., Uma boa escolha para quem vive em Porto e não tem muitas possibilidades de deslocação., Localização e contactos, Onde Encontrar : Av. Elias Garcia, Nº 
48-B 1000 -149 Porto, Contactos : geral@gadgethub.pt / Telemóvel: 937 860 562 / Telefone: 211 340 534, Horário : Aberto de Segunda a Sexta das 09h30 às 13h00 – 15h00 às 19h00 e sábados: Das 10h00 à 14h00, 7. Digital Repair, Com uma equipa pequena, mas 
especializada, a Digital Repair oferece aos seus clientes vários tipos de reparação eletrónica., De reparação de telemóveis, computadores à reparação de consolas, a loja de assistência informática é uma opção conveniente para quem vive Matosinhos e não quer perder muito tempo com 
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deslocações., Localização e contactos, Onde. Encontrar: Av. Dom Nuno Álvares Pereira 76B, 2800-181 Matosinhos, Contactos: 212742225 / 919299991 / 939299991 / 965885863 / 930411696 / cliente@digital-repair.pt, Horário: 2ª a 6ª feira – 9:00 às 19:30, sem interrupção 
para almoço, 8. PCDiga,  

 

A PCdiga é uma loja de venda e reparação de computadores, componentes. A PCdiga é bastante conhecida por praticar preços baixos e promoções constantes, na venda de computadores, componentes, domótica, etc., É uma ótima escolha para fazer as suas compras informáticas., No 
entanto, não podemos dizer que os preços de reparações de PC sejam muito caros. No entanto, a PCDiga tem apenas seis lojas em Portugal, o que parece não “dar conta do recado”., Ao visitar a PCDiga é comum ter uma fila de espera entre 15 a 45 minutos, só para ser atendido, devido ao 
elevado número de pessoas que vai levantar encomendas (ou comprar na hora), Essa é sem dúvida a maior desvantagem e inconveniente. Fora isso, é uma loja de confiança e com técnicos experientes., Localização e contactos, Onde. Encontrar: Vila Nova de Gaia, Porto, Braga, Leiria e 
Porto., Contactos : 304 500 600, Veja aqui as localizações das lojas assim como horários., 9. MisterPC – Porto, A MisterPC é uma loja de assistência informática e de venda de computadores recondicionados. Realiza toda a categoria de reparações de componentes, computadores e cobra 
um preço justo (médio-baixo) pelos seus serviços, em relação a outras opções como PCclinic / Worten Resolve., Localização e horários, Onde Encontrar: Praceta Parque Nascente 35, 4435-182 Rio Tinto, Apesar de ter apenas 1 loja física é possível enviar o equipamento por correio para 
clientes que não estejam localizados nessa região (o que pode compensar, caso não tenha melhor solução na sua cidade), Contactos : Telefone: 910 427 422 / Email: carvalhido@misterpc.pt, Horário: 9:30h às 18:30h – Aberto à Hora de Almoço, 10. Computek – Vila Real, Com sede em 
Vila Real, a Computek é uma alternativa nos serviços de assistência informática em Portugal., “Reparar sem sair de casa” é o lema da loja, que se disponibiliza a realizar reparações em smartphones, Iphones, consolas e computadores., Localização e contactos, Onde encontrar: Av. João 
Paulo II, Lote 4, Loja 2, 5000-198 Vila Real, Contactos: 932 204 267, Horário: Seg – Sex: 09h30-13h00 e 14h30-19h00, Sábados: 10h00-13h00, Qual a melhor loja de assistência informática?, Somos suspeitos ao responder a esta pergunta, dado que na Repara PCs temos 
um recorde de satisfação de 99% positivo, como é possível ver em nas Críticas do Google. Se morar em Porto, Matosinhos, Seixal, Matosinhos - Maia, Oeiras ou noutra cidade próxima, a Repara PCs é uma ótima escolha para reparar o seu computador., Serviço ao domicílio com 
deslocação;, Diagnóstico gratuito;, Preços competitivos, abaixo da média praticada no mercado;, Atendimento personalizado;, Recolhas gratuitas de equipamento para reparação., No entanto, há outras lojas de assistência informática espalhadas por todo o país que prestam um bom 
serviço., Mesmo no caso da Worten e PCclinic by Fnac, sabemos que os preços praticados são mais elevados, mas há outras vantagens como, por exemplo, a conveniência., O melhor sempre é contactar, informar sobre a sua necessidade e pedir um orçamento e escolher a loja de assistência 
informática que melhor lhe serve., Reparação de portáteis em Grande Porto, O serviço de reparação de portáteis em Grande Porto é realizado pela Pcclinic, Pc clinic, no, Pcclinica,  informatico casa,. Este serviço está disponível em vários locais de Grande Porto., Recolha de portáteis e 
orçamento gratuito, Realizamos recolha de equipamentos gratuita e fazemos também o orçamento da reparação de portátil gratuitamente., Dispomos também de des locações ao domicílio para reparaçãodo portátil no momento., Peça o seu orçamento agora e reserve a disponibilidade dos 
nossos técnicos., Poupe até 50% na reparação de Portátil em Grande Porto, Devido à nossa baixa estrutura de custos, conseguimos realizar preços até 50% mais económicos no serviço de reparação de Portátil em Grande Porto., Entre em contacto agora., PEDIR ORÇAMENTO, Ventoinha 
CPU com Sujidade, PEDIR ORÇAMENTO, Índice da página de serviço de reparação de Portátil, Verifique aqui e consulte todas as questões que pode ter sobre a reparação de portátil em Grande Porto e sobre a Pcclinic, Pc clinic, no, Pcclinica,  informatico casa,., Quais as reparações de 
portátil que fazemos em Grande Porto?, Pedir Orçamento Reparação de Portátil, Onde está disponível?, Questões frequentes, Preços Reparação Portátil Grande Porto, Quanto tempo demora uma reparação de portátil em Grande Porto?, Marcas de portáteis que reparamos em Grande Porto, 
Temos loja de reparação de Portátil em Grande Porto?, Sobre a Pcclinic, Pc clinic, no, Pcclinica,  informatico casa,, Serviço de reparação de portátil em Grande Porto, Quais as reparações de portátil que fazemos em Grande Porto?, Fazemos todo o tipo de reparação de portáteis em Grande 
Porto., Como, por exemplo:, Limpeza do portátil;, Substituição de ecrã de portátil;, Reparação de avarias na placa-mãe (motherboard);, Reparação placa gráfica (GPU);, Mudança de entradas USB, Som, etc.;, Mudança de disco rígido do Portátil,, Mudança de SSD;, Mudança de 
memória RAM;, Mudança de CPU;, Substituição de teclado de portátil., No fundo, realizamos qualquer mudança e reparação de portátil em Grande Porto., Contamos com uma equipa de informáticos com uma vasta experiência na reparação de portátil, vários parceiros e fornecedores que 
atuam neste mercado há mais de 15 anos., Reparação Portátil Em Porto, PEDIR ORÇAMENTO, Onde está disponível o serviço reparação de Portátil?, Questões frequentes, u, Quanto custa o serviço de reparação de portátil?, O serviço de reparação de portátil em Grande Porto varia entre os 
25€ e 150€ ( em média)., Algumas reparações mais simples podem custar entre os 25 € e os 50 €. Outras reparações mais complicadas que, por exemplo, podem envolver a substituição do ecrã ou uma reparação de um computador que não liga vão ascender a valores superiores., Tudo 
depende de qual é o problema do computador portátil., u, Todos os portáteis têm reparação?, Sim, de uma forma geral todos os portáteis têm reparação. Mas há várias situações em que recusamos certos trabalhos., Pois, sabemos que não vale a pena fazer aquela reparação em particular, 
ou seja, existem determinadas situações em que o custo da reparação do portátil é demasiado elevado em relação ao valor do mesmo., A nossa política é realizar um trabalho sério, preços competitivos e garantir a a sua satisfação., u, Uma reparação de Portátil é cara?, Como mencionado 
as reparações de portátil podem ter custos diferentes, pois há diversas avarias e componentes diferentes., Apesar de tudo, faremos todos os possíveis para que a reparação seja o mais económica possível. Nunca iremos sugerir alterações ou mudanças que não sejam necessárias no seu 
portátil., E, se não valer a pena reparar o seu portátil, seremos os primeiros a informar-lhe., u, Orçamento gratuito reparação de Portátil?, O nosso serviço de assistência informática começa na identificação correta do problema do seu portátil. Por isso mesmo realizamos orçamentação 
gratuita de qualquer portátil em Grande Porto., O mesmo se aplica não só a Grande Porto mas também a reparação de portátil em Porto, Oeiras, Amadora, Loures e outras cidades da Área Metropolitana de Porto., PEDIR ORÇAMENTO, Preços Reparação Portátil Grande Porto, Alguns dos 
nossos serviços de reparação de Portátil dispõem de um preço de tabela, Limpeza de Portátil, Limpeza e substituição pasta térmica, Limpeza profunda PC, Serviço de limpeza e remoção de Vírus, Limpeza e Aceleração de Portátil, Limpeza Total e mudança para disco SSD, Limpeza interna 
de pó e sujidade, Manutenção das ventoinhas do PC, Substituição Pasta Térmica do processador e placa gráfica, Limpeza de Software desnecessário, Remoção de Vírus e instalação Antivírus, Mudança de Disco (SSD 10x + rápido), Instalação do Windows 10 ou semelhante, Instalação do 
Microsoft Office, Instalação do Kaspersky Total Security, Suite completa de porteção e segurança na Internet, 2Se o seu PC portátil está lento existem várias possibilidades para resolver esse problema., Limpeza da sujidade e mudança pasta térmica, Limpeza do portátil e remoção de 
software desnecessário assim como vírus, Limpeza Total do portátil, assim como mudança do disco “tradicional” para um novo formato: SSD – aumentos de velocidade até 10x., Se o seu portátil for novo, muito provavelmente uma simples limpeza bastará para aumentar o desempenho do 
PC., No entanto, se o seu portátil já tiver mais de 2 anos, é muito provável que tenha bastante sujidade acumulada, pasta térmica desgastada e um disco rígido dos “antigos” que faz com que a utilização do computador seja antigo., Neste caso recomendamos o  serviço de limpeza total e 
mudança de disco., Garantimos que irá notar um aumento visível no desempenho do seu portátil., Preços para outras reparações de Portátil, Naturalmente, pode estar a questionar-se sobre o preço de uma reparação de um portátil que não liga, ou quanto custa a reparação de ecrã de um 
portátil, por exemplo., É difícil dar-lhe um valor fixo, porque cada portátil, cada marca, tem componentes diferentes o que faz que a orçamentação seja ligeiramente diferente conforme o problema com o portátil apresentar., Em média, as reparações apresentam custos entre os 50€ e 
150€., Para que tudo esteja claro, realizamos o diagnóstico e orçamento gratuito do seu portátil avariado, para que não hajam surpresas indesejáveis no momento de pagar., PEDIR ORÇAMENTO, Quanto tempo demora uma reparação de portátil em Grande Porto?, Por norma uma 
reparação de portátil em Grande Porto pode ir desde um dia até várias semanas., Existem reparações de portátil mais simples que outras., Por exemplo:, A limpeza de portátil;, Substituição do disco rígido do portátil;, Formatação e instalação do Windows ou do sistema operativo MAC OS, 
São exemplos de reparações de portátil rápidas que podem ser executadas no mesmo dia., Este é claro um tempo médio que indicamos. Por vezes, quando se realiza uma pequena intervenção ou mudança de hardware num computador portátil é normal encontrar obstáculos, 
incompatibilidades que alongam o tempo de reparação., Reparações de portátil “mais complicadas” demoram duas semanas em média, No caso de reparações de portáteis mais complicadas, ou seja, falamos de, por exemplo:, Portátil que não liga, Portátil com o ecrã está estalado, ou 
partido, Portátil com um curto-circuito, Nestes casos e outros semelhantes o tempo de reparação média de portátil é em média 2 semanas., Pode demorar mais?, Existem situações em que a reparação do portátil pode ser superior a duas semanas se existirem dificuldades na obtenção de 
peças / componentes para a substituição dos avariados., Marcas de portáteis que reparamos em Grande Porto, Trabalhamos com 99% das marcas de portáteis e realizamos reparações de:, Reparação portátil Toshiba, Reparação portátil Asus, Reparação portátil Lenovo, Reparação portátil 
Sony, Reparação portátil Acer, Reparação portátil MSI, Reparação portátil Fujitsu, Reparação portátil Apple, Reparação portátil Dell, Reparação portátil HP, Reparação portátil Alienware, Reparação portátil Huawei, Reparação portátil Microsoft Surface, Outros portáteis aqui não 
mencionados, Pode pedir orçamento para reparação do seu portátil aqui., 2Se o seu PC portátil está lento existem várias possibilidades para resolver esse problema., Limpeza da sujidade e mudança pasta térmica, Limpeza do portátil e remoção de software desnecessário assim como vírus, 
Limpeza Total do portátil, assim como mudança do disco “tradicional” para um novo formato: SSD – aumentos de velocidade até 10x., Se o seu portátil for novo, muito provavelmente uma simples limpeza bastará para aumentar o desempenho do PC., No entanto, se o seu portátil já  tiver 
mais de 2 anos, é muito provável que tenha bastante sujidade acumulada, pasta térmica desgastada e um disco rígido dos “antigos” que faz com que a utilização do computador seja antigo., Neste caso recomendamos o serviço de limpeza total e mudança de disco., Garantimos que irá 
notar um aumento visível no desempenho do seu portátil., Preços para outras reparações de Portátil, Naturalmente, pode estar a questionar-se sobre o preço de uma reparação de um portátil que não liga, ou quanto custa a reparação de ecrã de um portátil, por exemplo., É difícil dar-lhe 
um valor fixo, porque cada portátil, cada marca, tem componentes diferentes o que faz que a orçamentação seja ligeiramente diferente conforme o problema com o portátil apresentar., Em média, as reparações apresentam custos entre os 50€ e 150€., Para que tudo esteja claro, 
realizamos o diagnóstico e orçamento gratuito do seu portátil avariado, para que não hajam surpresas indesejáveis no momento de pagar., PEDIR ORÇAMENTO, Quanto tempo demora uma reparação de portátil em Grande Porto?, Por norma uma reparação de portátil em Grande Porto 
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pode ir desde um dia até várias semanas., Existem reparações de portátil mais simples que outras., Por exemplo:, A limpeza de portátil;, Substituição do disco rígido do portátil;, Formatação e instalação do Windows ou do sistema operativo MAC OS, São exemplos de reparações de portátil 
rápidas que podem ser executadas no mesmo dia., Este é claro um tempo médio que indicamos.  

 

Por vezes, quando se realiza uma pequena intervenção ou mudança de hardware num computador portátil é normal encontrar obstáculos, incompatibilidades que alongam o tempo de reparação., Reparações de portátil “mais complicadas” demoram duas semanas em média, No caso de 
reparações de portáteis mais complicadas, ou seja, falamos de, por exemplo:, Portátil que não liga, Portátil com o ecrã está estalado, ou partido, Portátil com um curto-circuito, Nestes casos e outros semelhantes o tempo de reparação média de portátil é em média 2 semanas., Pode demorar 
mais?, Existem situações em que a reparação do portátil pode ser superior a duas semanas se existirem dificuldades na obtenção de peças / componentes para a substituição dos avariados., Marcas de portáteis que reparamos em Grande Porto, Trabalhamos com 99% das marcas de 
portáteis e realizamos reparações de:, Reparação portátil Toshiba, Reparação portátil Asus, Reparação portátil Lenovo, Reparação portátil Sony, Reparação portátil Acer, Reparação portátil MSI, Reparação portátil Fujitsu, Reparação portátil Apple, Reparação portátil Dell, Reparação 
portátil HP, Reparação portátil Alienware, Reparação portátil Huawei, Reparação portátil Microsoft Surface, Outros portáteis aqui não mencionados, Pode pedir orçamento para reparação do seu portátil aqui., Se tem um problema no seu computador (ex: não liga), é muito possível que 
precise de reparar a sua motherboard, ou trocar a mesma. Se o seu computador for uma torre, esta operação é simples, mas e se não for?, Neste artigo vou esclarecer as principais questões e sugerir como deverá fazer caso tenha um problema grave e precisar reparar a motherboard 
(placa-mãe), Qual o motivo para uma motherboard avariar?, A motherboard, ou placa-mãe, em Português, é o componente “principal” de qualquer computador, pois é neste componente que vamos ligar todos os outros . Assim sendo, podemos dizer que a placa mãe é a fundação de 
qualquer computador., Qual o motivo para uma motherboard avariar:, Exposição a calor excessivo, Dano Elétrico, Dano Físico, Placa mãe com exposição a calor excessivo, Os componentes do computador, em particular a motherboard, são sensíveis à exposição (duradora) ao calor. É 
natural que um computador sobreaqueça e produza muito calor, se não for feita uma limpeza de computador anual. E esse calor pode afetar todos os componentes do computador, em particular a motherboard., Eventualmente alguns micro-componentes da motherboard podem avariar, 
ou deixar de desempenhar a sua função. Como consequência o seu PC deixa de funcionar ou ligar., Dano Elétrico na motherboard, Sem dúvida uma das principais causas para avarias na motherboard. Dano Elétrico na Motherboard pode ser causado por picos de tensão, manuseamento 
da placa-mãe e componentes de forma imprópria e também falhas na fonte de alimentação., Parece assustador certo?, No entanto não é., Na realidade a recuperação de uma motherboard avariada por causa de dano elétrico é possível e “económico”, especialmente para portáteis., Mais à 
frente, neste artigo, vou explicar como é feita a recuperação de uma motherboard avariada, mas saiba que A Pcclinic, Pc clinic, no, Pcclinica,  informatico casa, realiza esse serviço. Se quiser pedir um orçamento, pode enviar um email para tecnico@Pcclinic, Pc clinic, no, Pcclinica,  
informatico casa,.pt ou simplesmente clicar no botão abaixo., Pedir Orçamento Motherboard Avariada, Dano Físico, Dano Físico outra das principais causas para avaria na motherboard., Causas:, Derramar água ou outro líquido no computador;, Deixar cair no chão;, Manuseamento dos 
componentes descuidada., Agora a boa notícia: Quase todas as avarias na motherboard têm reparação. A questão é apenas calcular o custo-benefício., Reparar a motherboard – como funciona?, Como Reparar Motherboard, Como Reparar Motherboard, Reparar a motherboard, costuma 
ser uma solução de “último recurso” para que o seu computador volte à vida., Isto porque, normalmente há várias causas “mais simples” que podem levar um computador a não funcionar bem. Como por exemplo: Vírus, Disco Rígido avariado, uma atualização do Windows Fracassada. 
Mas após o seu técnico verificar que nenhuma dessas causas está a causar o mal funcionamento do computador, está na hora de diagnosticar o estado dos componentes., E se o seu PC funciona mal, ou desliga-se mal liga, ou até mesmo, nem liga, é provável que tenha que reparar a sua 
motherboard., Diagnóstico de motherboard avariada, Diagnosticar uma avaria numa motherboard não é uma tarefa fácil e normalmente apenas técnicos experientes o conseguem realizar de forma rápida e eficaz. No entanto, há algumas coisas que pode fazer:, Diagnóstico por “exclusão 
de partes, Pode experimentar ligar a motherboard a outra fonte de alimentação;, Trocar a placa gráfica temporariamente;, Retirar 1 stick de ram (se tiver dois) ou trocá-lo de posição. Repetir operação para a outra RAM;, Verificar que todos os cabos estão ligados corretamente;, Fazer uma 
limpeza do computador (para descartar problemas sobreaquecimento);, Fazer reset na bios (retirar a pilha da BIOS durante 5 minutos e voltar a colocar);, Testar os componentes (gráfica, SSD, HDD, cpu, etc., noutro computador), Este diagnóstico não é 100% fiável, apenas porque 
estamos a verificar que não há outra possível causa, ou seja, que todos os outros componentes e ligações estão “bem”., 2. Verificar o circuito elétrico da motherboard, Verificar o circuito elétrico da motherboard é uma opção mais fiável, embora seja necessário um multímetro e alguns 
conhecimentos de eletricidade., O trabalho de diagnóstico é verificar todo o circuito de eletricidade da motherboard, de início ao fim. Ou seja, a placa-mãe tem “um caminho” desenhado para a eletricidade e ela não vai chegar a todos as partes / componentes ao mesmo tempo., Com a ajuda 
do multímetro conseguimos verificar se a energia está a passar corretamente e à voltagem necessária., É provável que encontre um (ou vários) capacitor ou um pwm avariado. Por vezes a extensão dos danos pode ser maior e poderá também encontrar problemas no socket do processador, 
ou outras partes da motherboard, Esses componentes terão que ser alterados (comprar novo) e aplicados na board de novo. (Soldando), Vale a pena reparar a motherboard?, Há dois cenários a ter em consideração: 1) PCs tipo desktop / torre e 2) portáteis, tablets, etc, No caso de uma 
“torre”, pode simplesmente ir a uma loja de informática ou mesmo OLX, Facebook Marketplace e comprar uma motherboard compatível. Nem precisa de ser o mesmo modelo, desde que seja compatível com todos os outros componentes., Portanto, a não ser que seja uma motherboard cara, 
de elevada qualidade, diria que não vale a pena reparar a motherboard., Mas temos outro cenário não tão simples:, Se estivermos a falar de portáteis, portáteis híbridos, tablets, PS4, Xbox, e até smartphones, reparar motherboard poderá ser a única solução para que o seu dispositivo volte 
à vida., Quanto custa reparar uma motherboard?, Embora não possa falar por outras empresas de assistência informática, na Pcclinic, Pc clinic, no, Pcclinica,  informatico casa, temos realizado centenas de reparações de motherboards e há claramente situações em que “compensa”., O 
nosso custo de reparação de motherboard pode variar entre os 60€ e os 200€., Sendo que os 200€ é o valor extremo, em casos de dano aprofundado na motherboard., Na maioria das reparações o valor situa-se entre os 60€ e 120€ pois trata-se apenas de substituir 1-3 componentes 
e a mão de obra especializada., Ora, se tiver um bom computador portátil bom ou uma consola ou outro dispositivo semelhante, então posso afirmar que reparação de motherboard vale a pena., Ainda para mais, se tiver dados no seu computador que precisa de recuperar., O custo não é 
extremamente elevado e fiabilidade da reparação é extremamente elevada., Sim, vale a pena reparar a motherboard nesses casos., Lojas de assistência informática que podem reparar motherboard, Em Porto e  Grande Porto há várias lojas de assistência informática onde pode fazer a 
reparação da motherboard., Por exemplo, nós, Pcclinic, Pc clinic, no, Pcclinica,  informatico casa,, realizamos reparação de motherboard e outros componentes (ex: placa gráfica) em Porto e Grande Porto., Pode pedir um diagnóstico e orçamento neste formulário:, Mas há outras empresas 
que também realizam um excelente trabalho de reparação de motherboard:, PC33 (Porto), TFMR Electrónica (Porto), Lógica Digital (Porto), hc2repair (Grande Porto – Matosinhos - Maia), Pcclinic, Pc clinic, no, Pcclinica,  informatico casa, (Grande Porto e Porto), Lojas como a PCclinic, 
Clinica da Fnac, Worten Resolve, também fazem o serviço, mas eles normalmente fazem outsourcing desse trabalho para empresas de assistência informática.. ou seja, só estará a pagar a mais por intermediário, quando pode ir “diretamente à Fonte”., Como aprender a reparar a 
motherboard?, Aprender a reparar a motherboard exige prática acima de tudo. Pelo que na minha opinião há duas formas de se aprender:, Frequentar um curso de informática que englobe no currículo do curso reparações e eletricidade., Esta é provavelmente a forma mais simples de 
“aprender”, especialmente porque terá um professor experiente a quem pode fazer questões e apresentar dificuldades. Mas também porque normalmente terá acesso a ferramentas (que são caras) para diagnóstico e reparação de componentes., Aprender “sozinho”, através de recursos na 
web e livros, Talvez possa parecer estranha a sugestão, mas pense comigo. Não há assim tantos cursos especializados na reparação de componentes;, O custo do curso nunca vai ser menos de 1000 euros;, Há imensos vídeos no youtube, principalmente em inglês, com tutoriais de como 
reparar placas mãe., Em segunda mão, consegue adquirir várias placas mães avariadas por um custo simbólico., Se estiver mesmo “sério” em fazer reparação de motherboard, então mais tarde ou mais cedo terá que adquirir o equipamento necessário., A forma mais simples de aprender 
reparação de componentes, motherboard, placa gráfica, é sem dúvida frequentar o curso. Mas se tiver a disciplina e vontade necessária, pode fazer uma poupança e aprender através da internet., Se precisar de alguma ajuda com assistência informática ou reparação de motherboard, não 
hesite em contactar.  

reparação computador ao domicílio, reparação de portátil ao domicílio, reparação PC ao domicílio, arranjo de informática ao domicílio, conserto de informática ao domicílio, técnico de informática, técnico de informática ao domicílio, Reparações informáticas, Reparações informática, 
Reparações informáticas ao domicílio, Reparações informática ao domicílio, Reparação informática, Reparação informática ao domicílio, Assistência informática, Assistência informática ao domicílio, Reparação de avarias em computadores ao domicílio, Reparações informáticas: 
Assistência informática ao domicílio. Reparação de computador fixo ou portátil. Apoio informático personalizado. Se o seu computador portátil ou torre de secretária funciona mal, está lento, abre janelas sem permissão ou está a dar erro de Boot, arranque de inicialização do sistema, ecrã 
azul BSOD; Serviço de Reparação de avarias em computadores fixos e portáteis ao domicílio. Otimização da rapidez: (Desde 15+IVA/h (a partir da 2 hora)) Assistência informática ao domicilio, para a manutenção/reparação do seu computador fixo ou portátil. - Instalação e actualização 
de programas e drivers. - Limpeza interior para protecção aumento da durabilidade dos componentes de hardware. - Substituição de massa/pasta térmica do Cooler CPU. (Processador/Chip Gráfico) - Instalação e configuração de impressoras Brother, Epson, Canon, Hp, etc. Reparação 
de hardware(componentes) ACER, ASUS, TOSHIBA, ETC. LIGUE: 93 910 2000 Só com marcação prévia. Obrigado, concorrencia reparações informática, reparação informática, reparações informatica, reparação informatica, reparação pc, reparação pcs, reparaçoes pc, reparações 
pc, reparação pc orçamento, reparaçao pc orçamento, instalação ou a reparação do Sistema Operativo, assegurando a sua correcta configuração e actualização., -Actualizo o Sistema Operativo de acordo com as mais recentes novidades disponibilizadas pelo fabricante., -Instalação de 
drivers., A sua correcta instalação e actualização é um aspecto crítico a assegurar, por forma a garantir o bom funcionamento de todo o computador., -Instalo e configuro todos os tipos de software básico, como ferramentas Office, jogos, programas de e-mail, etc., -Formatação do disco 
rígido., A formatação do disco rígido permite apagar a informação previamente Guardada e registada nesse componente., -Limpeza manual do software danificado que possa estar a influenciar negativamente o desempenho do equipamento., -Instalá-lo, actualizo, configuro e efectuo 
diagnóstico completo ao computador através de um programa antivírus e anti-spyware tendo em vista a protecção e a segurança do equipamento contra ameaças exteriores. 

 

http://pcclinica.casa/

