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GLOBALCONNECT PACK | CONDIÇÕES GERAIS - INFORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR 

Valores de deslocação e intervenção técnica a pedido do cliente: 

Alteração de Telefone Fixo €40 

Mudança Interior €60 

Mudança Exterior €150 

Formação Portal Selfcare (1) €205 

Gravação Anúncios Áudio 

Meia Página A4 
€100 

Gravação Anúncios Áudio  

Página A4 (por página) 
€150 

 

Valores de instalação de cablagem estruturada: 

Tipos de Rede Pontos de Rede Preço 

Rede simples sem calha 

 

Até 4 €0 (2) 

Até 8 €471,61 

Até 12 €697,10 

adicional €102,63 

Rede simples com calha 

 

Até 4 €521,16 

Até 8 €1.032,08 

Até 12 €1.565,13 

adicional €202,22 

 (1)Duração de 6 horas. As condições necessárias para formação, nomeadamente, sala, projetor e computadores, devem ser asseguradas pelo 
cliente. 

(2) Valor pressupõe que a instalação dos 4 pontos de rede é realizada no momento da instalação do serviço. 

 

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA 

Até 4 pontos de rede simples – Até 100 metros Cabo UTP Cat. 5e ou Superior (comprimento total para os 4 pontos de rede) e 
fixação de até 4 Tomadas Brancas Salientes Simples e 4 Fichas RJ45;  

Até 8 pontos de rede simples – Até 200 metros Cabo UTP Cat. 5e ou Superior (comprimento total para os 8 pontos de rede) e 
fixação de até 8 Tomadas Brancas Salientes Simples e 8 Fichas RJ45;  

Até 12 pontos de rede simples – Até 300 metros Cabo UTP Cat. 5e ou Superior (comprimento total para os 12 pontos de rede) e 
fixação de até 12 Tomadas Brancas Salientes Simples e 12 Fichas RJ45;  
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Ponto de rede simples – Até 50 metros Cabo UTP Cat. 5e ou Superior e fixação de 1 Tomada Branca Saliente Simples e 1 Ficha 
RJ45;  

Mais de 12 pontos de rede simples – Sujeito a Site Survey prévio com envio de Orçamento para instalação da Cablagem 
Estruturada.  

Sem Calha:  

 Cabo colado à vista, sem instalação calha técnica (pode ser instalado em calha existente);  

 Chão e Tetos falsos - o Cliente tem de garantir a presença de pessoal técnico que faça a remoção dos mesmos para instalação do 
cabo UTP.  

Com Calha:  

 Cabo instalado em Calha Técnica Adesiva, com recurso aos seguintes materiais: 
o Calha Branca adesiva de Parede;  
o Topo/Junta para Calha de Parede;  
o Fixação adicional com recurso a Tap-Tip's; 

 Chão e Tetos falsos - o Cliente tem de garantir a presença de pessoal técnico que faça a remoção dos mesmos para instalação do 
cabo UTP.  

 

Condições válidas para instalações de pontos de rede simples em Ambiente de Escritório. Para ambientes fabris ou outros, os 
valores terão de ser Orçamentados à medida após realização de Site Survey. Garantia de 1 Ano para todos os materiais instalados. 
Valores apresentados não incluem Certificação da Cablagem e não estão incluídos Serviços de Manutenção. Aos preços 
apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.  

 


