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Apresentação da Empresa Estratosfera, Lda.
A Estratosfera Lda. é uma empresa especializada na área da reprografia, sendo a empresa
responsável pela gestão da Reprografia Vermelha da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, da Reprografia Vermelha da Faculdade de Direito de Lisboa e pela Reprografia Vermelha
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Serviços Prestados pela Estratosfera Lda.
Dentro dos serviços prestados nestas três instituições do Ensino Superior destacamos os
seguintes serviços:





















Impressão a preto e branco e a cores (A5, A4, A3 e outros formatos);
Relativamente ao serviço de impressão imprimimos documentos a partir de vários
dispositivos: pen drive, cd, email, web, discos externos, cartões de memória, etc…
Dispomos ainda dos softwares necessários para a impressão de vários formatos de
documentos: Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc…
Impressões a preto e branco e a cores em regime de self-service (A3 e A4);
São disponibilizados computadores devidamente equipados para o efeito onde os
alunos podem em self-service fazer impressões dos seus documentos.
Fotocópias a preto e branco e a cores (A5, A4, A3 e outros formatos);
Reprodução de cadernos de textos dos professores;
Temos um sistema de gestão e arquivo dos textos que os professores deixam na
reprografia para serem disponibilizados aos alunos. Todos os textos são organizados por
pastas e catalogados por ordem de entrada, tornando-se fácil para os alunos saberem
qual os últimos textos que entraram para cada uma das disciplinas e respectivos
professores. Para além deste serviço, reproduzimos sebentas de textos de professores
para serem disponibilizadas aos alunos.
Serviços de encadernação (térmica, argolas em PVP e espirais metálicas);
Gravação de Cds e produção de labels;
Digitalizações;
Plastificações;
Design gráfico;
Produzimos e desenhamos cartões de negócios, brochuras, cartazes, separadores de
livros, etc…
Impressão de fotografia em vários formatos;
Encadernações especiais para teses;
Venda de livros (parceria com a Bertrand Livreiros, apenas na Faculdade de Letras da
Universidades de Lisboa);
Processamento de textos;
Formatação de textos;
Brindes publicitários (canetas, fitas, t-shirts, skins, emblemas bordados, etc…).
Material de papelaria (apenas disponível na Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa

