
 
 
 
 
 
 

 

ONI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS-Informação Detalhada 

Todos os direitos reservados. Nenhum conteúdo deste documento pode ser reproduzido, fotocopiado ou transmitido através de meios 
eletrónicos, sem aprovação da Oni, por escrito. 

www.oni.pt | 1  

 

As Soluções Empresariais consistem num conjunto de soluções de várias linhas de produto do portfolio ONI, que são 
contratados sem fidelização/prazo de permanência mínimo associado. 

 

As linhas de produto são: 

▪ ONI Fibra 
▪ ONI Móvel 
▪ ONI Circle Voice 
▪ ONI Cloud VPS 
▪ ONI Cibersegurança 

 

 

Este é um serviço de acesso à Internet simétrico, com as seguintes variantes: 

 

 

O serviço inclui a disponibilização de router de acesso com capacidade wi-fi. Quando for disponibilizado um router de 

acesso 10G será instalado em alternativa um access point wi fi 6. 

Serviços Complementares 
Adicionalmente, será possível complementar o serviço com mais IP Fixos adicionais: 

 

• 1 IP Adicional 

• Gama de 4 IPs Fixos 

• Gama de 8 IPs Fixos 

 

Valor de instalação 

Os serviços ONI Fibra Empresas 5000 e ONI Fibra Empresas 5000 Plus terão um custo de instalação de 200 EUR. 

O serviço ONI Fibra Empresas 10000 terá um custo de instalação de 300 EUR. 

 

As mensalidades associadas são: 

 

ONI Fibra

Variante

 (Mensalidades)

PVP

Sem fidelização

ONI Fibra Empresas 500 45,00 €             

ONI Fibra Empresas 1000 65,00 €             

ONI Fibra Empresas 5000 90,00 €             

ONI Fibra Empresas 5000 Plus 120,00 €           

ONI Fibra Empresas 10000 150,00 €           

ONI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 
Informação comercial detalhada 
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Características Router Acesso ONI 

No quadro seguinte são definidas as características associadas a cada Router ONI Fibra que fará parte do serviço 
fornecido: 

 

 

 

 

 

Nota: Este quadro é meramente indicativo podendo em cada momento ser alterado pela ONI 

 

Penalidade por não devolução equipamento 

 

No termo do contrato celebrado com a ONI, o cliente tem a obrigação de devolução do equipamento cedido pela ONI para 
a morada Edifício CTTEXPRESSO, Lugar do Quintanilho, Cais 9, 2660-998 São Julião do Tojal, suportando os respetivos 
custos de envio. Caso no prazo de 30 dias o cliente não proceda à devolução do equipamento, a ONI reserva-se o direito 
de cobrar uma das seguintes penalidades, por cada tipo de equipamento: 

 

 

Nota: Todos os valores apresentados não incluem IVA á taxa legal aplicável. 

 

ONI Fibra

Serviços Complementares

 (Mensalidades)

PVP

Sem fidelização

ONI Fibra IP Adicional 10,00 €             

ONI Fibra Gama 4 IPs 20,00 €             

ONI Fibra Gama 8 IPs 30,00 €             

ONI Fibra Router Velocidade Portas WAN Portas LAN WIFI Notas

500

1000
1 Gbps 1Gbps 1 x 1000 Ethernet port 4 x 10/100/1000 Ethernet ports

Integrado

Wi-Fi 5

5000 5 Gbps 5Gbps 1 x porta a 10G SFP - S+RJ10 10 x 10/100/1000 Ethernet ports
Integrado

Wi-Fi 5

2 slots de 5 portas a 

1G, cada slot 

permite 2,5Gbps

1 x porta a 10G SFP - S+RJ10

16 x 10/100/1000 Ethernet ports

1 x porta a 10G SFP - S+RJ10

16 x 10/100/1000 Ethernet ports
10000 10Gbps 1 x porta a 10G SFP - S+RJ10 Acess Point Wi-Fi 610 Gbps

5000 Plus 10 Gbps 5Gbps Acess Point Wi-Fi 61 x porta a 10G SFP - S+RJ10

ONI Fibra

Penalidade por não devolução

Valor de 

penalidade

ONI Fibra Penalidade por não devolução de ONT 50,00 €               

ONI Fibra Penalidade por não devolução de SFP 100,00 €             

ONI Fibra Penalidade por não devolução de Router 1 Gbps 200,00 €             

ONI Fibra Penalidade por não devolução de Router 5 Gbps 350,00 €             

ONI Fibra Penalidade por não devolução de Router 10 Gbps 650,00 €             

ONI Fibra Penalidade por não devolução de  Access Point Wi-Fi 200,00 €             
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O serviço ONI Móvel é uma oferta de serviço móvel (voz e dados) e apresenta 4 variantes consoante a conjugação dos 
serviços base: 

Variante 

ONI Móvel 1000 min | 1 GB 

ONI Móvel 5000 min | 5 GB 

ONI Móvel 5000 min | 10 GB 

ONI Móvel 5000 min | 15 GB 

ONI Móvel 5000 min | 30 GB 

 

▪ Todos os cartões incluem 5.000 minutos de chamadas para: a rede móvel ONI e a rede fixa (numeração 2x e 
30x). 

▪ As chamadas e SMS entre os vários cartões do mesmo cliente serão gratuitas 
▪ A variante ONI Móvel A min | B GB, engloba: A minutos para redes móveis nacionais distintas da ONI e B GB de 

tráfego móvel para acesso à Internet. 
▪ Para efeitos de contabilização 1 SMS equivale a 1 minuto de conversação 
▪ Faturação ao segundo a partir do primeiro segundo. 

 

As mensalidades associadas serão as seguintes: 

 

Os custos relacionados com a portabilidade são gratuitos. 

 

Nota: Todos os valores abaixo apresentados não incluem IVA à taxa legal aplicável. 

 

Aditivos 

Os planos de serviço ONI Móvel podem ser complementados com dois tipos de aditivos 

 

Aditivos Mensais/Recorrentes de Voz Internacional EUROPA+EUA 

Para beneficiar de um custo por minuto mais favorável para destinos na Europa e Estados Unidos da América (E.U.A.), o 
cliente pode contratar um pacote de minutos mensal que inclui chamadas de voz para a rede fixa, rede móvel e SMS (1 
SMS = 1 min) com origem em Portugal e com destinos na Europa e nos E.U.A. 

Os preços para cada aditivo são: 

 

ONI Móvel

(Mensalidade)

PVP

Sem fidelização

ONI Móvel 1000 min | 1 GB 7,90 €                                             

ONI Móvel 5000 min | 5 GB 9,90 €                                             

ONI Móvel 5000 min | 10 GB 13,90 €                                           

ONI Móvel 5000 min | 15 GB 16,90 €                                           

ONI Móvel 5000 min | 30 GB 29,90 €                                           

ONI MÓVEL 
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Nota: Preços sem IVA incluído 

A faturação e renovação dos min/SMS do aditivo, coincidem com o período dos plafonds do cartão.  

Os minutos/SMS incluídos no aditivo, não consumidos no período mensal correspondente não transitam para o período 
mensal subsequente. 

O mesmo cartão pode ter mais do que um aditivo ativo, acumulando os volumes correspondentes. 

A faturação do aditivo é realizada pro-rata em função do número de dias do mês em que o mesmo se encontra ativo. 

O aditivo é faturado mensalmente de forma recorrente e renova-se automaticamente todos os meses. O cancelamento 
do aditivo pode ser solicitado pelo cliente a todo o momento, sendo que a desativação do aditivo só produz efeitos no 1º 
dia do mês seguinte. 

A ONI disponibiliza notificações aquando da ativação do aditivo e sempre que restarem apenas 25 min/SMS no 
correspondente aditivo. 

O Cliente poderá consultar o saldo do seu aditivo através do USSD Code *#123*1# . 

Estão incluídos no aditivo os seguintes destinos (rede fixa e móvel): 

 

Nota: Não estão incluídos neste aditivo os seguintes destinos: Estónia, Letónia, Lituânia, Croácia e Eslovênia. 

 

 

 

Modo de subscrição 

• Aditivo de Voz: No formulário de adesão ou através de contacto comercial (linha 16500) e da linha de suporte 
ONI Móvel (16502) 

 

Aditivos Pontuais de Dados,  

Uma vez esgotado o plafond de dados móveis incluído no cartão, por forma a continuar a beneficiar do serviço de 
acesso à Internet móvel, o cliente pode subscrever aditivos de dados, consoante os seguintes volumes: 

 

Volume min/SMS

PVP

Sem fidelização

50 1,00 €                                             

100 2,00 €                                             

500 5,00 €                                             

1000 9,00 €                                             

Aditivo Mensal Voz/SMS  Internacional (Europa+EUA)

Alemanha Holanda 
Áustria Hungria 
Bélgica Irlanda 
Bulgária Islândia 
Chéquia Itália 
Chipre Luxemburgo 
Dinamarca Malta 
Eslováquia Noruega 
Espanha Polónia 
EUA Reino Unido 
Finlândia Roménia 
França Suécia 
Grécia  
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Nota: Preços sem IVA incluído 

O aditivo pode ser usado em toda a zona 1 de roaming e a sua utilização tem prioridade sobre os dados incluídos no 
plafond do cartão. 

O aditivo tem validade mensal não se renovando automaticamente. 

Quando ambos os plafonds acabam (aditivo e incluído no cartão) aplica-se o que estiver definido no tarifário de dados 
associado ao cartão. 

O aditivo não pode ser desativado, logo não pode ser reembolsado; 

O volume incluído no aditivo, não consumido no período mensal correspondente não transita para o período mensal 
subsequente. 

A ONI disponibiliza notificações aquando da ativação do aditivo e sempre que restarem e quando apenas 200MB do total 
de volume de dados contratado pelo cliente. 

O Cliente poderá consultar o saldo do seu aditivo através do USSD Code *#123*9#  

 

Modo de subscrição 

• Aditivos de Dados: Através de contacto comercial (linha 16500) ou através da linha de suporte ONI Móvel 
(16502) 

 

 

 

O serviço ONI Circle Voice é um serviço de comunicações de voz fixa que inclui funcionalidades associadas a central 
telefónica virtual (cloud PBX) em que cada utilizador/extensão dispõe de um número da gama 2x ou 30x. 

Cada utilizador (ONI Circle Voice Extensão) tem associado um plafond de 1000 minutos de chamadas para redes 
nacionais fixas e móveis (rede 2x, 30x e 9x). 

Adicionalmente existe um tipo de extensão/utilizador (ONI Circle Voice Extensão 500) que apenas tem incluídos 500 
minutos para as redes nacionais fixas (rede 2x e 30x). 

As chamadas entre os números 2x e 30x dos vários utilizadores/extensões do mesmo cliente são gratuitas, bem como as 
chamadas entre os números 9x do serviço Oni Móvel e os 2x e 30x do serviço ONI Circle Voice do mesmo cliente. 

As mensalidades por utilizador/extensão ONI Circle Voice Extensão, dependem do número total de utilizadores 
contratados, não incluindo os utilizadores/extensões ONI Circle Voice Extensão 500. 

As mensalidades por utilizador/extensão ONI Circle Voice Extensão 500 não dependem do número total de utilizadores 
contratados. 

 

 

 

Volume [GB]

PVP

Sem fidelização

1 1,50 €                                             

2 2,50 €                                             

5 5,50 €                                             

10 10,00 €                                           

Aditivos pontuais de dados

ONI Circle Voice

(Mensal idade) por uti l i zador/tipo de extensão Tráfego de Voz (incluído) Quantidade

PVP

Sem fidel ização

ONI Circle Voice Extensão 1000 minutos  redes  2x, 30x,9x 1 a  8 Extensões 7,50 €                                        

ONI Circle Voice Extensão 1000 minutos  redes  2x, 30x,9x Mais  do que 8 Extensões 6,25 €                                        

ONI Circle Voice Extensão 500 500 minutos  rede 2x e 30x Qualquer 5,00 €                                        

ONI CIRCLE VOICE 
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Cada utilizador/extensão tem de ter associada uma de três opções de configuração do serviço de voz: 

▪ Atendimento em equipamento terminal do tipo telefone 
▪ Atendimento em equipamento terminal do tipo telefone e, em complementaridade, atendimento em APP PC e 

Mobile (Smart Office) 
▪ Atendimento em Smart Office (opção disponível para numeração 30x) 
▪ Os custos relacionados com a portabilidade são gratuitos. 

 

Os telefones fixos serão disponibilizados em regime de aluguer, não sendo possível a sua aquisição por parte do cliente. 

 

Os valores mensais de aluguer de telefone fixo e do serviço adicional Smart Office são: 

 

O valor total mensal de cada utilizador/extensão resultará da soma da mensalidade por utilizador/extensão com os valores 
mensais de aluguer de telefone fixo e do serviço adicional Smart Office, consoante aplicável. 

No termo do contrato celebrado com a ONI, o cliente tem a obrigação de devolução do equipamento cedido pela ONI para 
a morada Edifício CTTEXPRESSO, Lugar do Quintanilho, Cais 9, 2660-998 São Julião do Tojal, suportando os respetivos 
custos de envio. Caso no prazo de 30 dias o cliente não proceda à devolução do equipamento, a ONI reserva-se o direito 
de cobrar uma das seguintes penalidades, por cada tipo de equipamento: 

 

 

Nota: Todos os preços apresentados não incluem IVA à taxa legal em vigor. 

 

 

 

Esta componente da solução visa proteger o acesso à Internet, a navegação e os dispositivos do cliente. 

 

 

ONI FIBRA WEBSECURE MENSALIDADE 

Único 10,00 € 

 
Nota: Todos os preços apresentados não incluem IVA à taxa legal em vigor. 

 

ONI Circle Voice

(Mensal idade) por uti l i zador/extensão

PVP

Sem fidel ização

ONI Circle Voice Telefone com fios 2,80 €                                               

ONI Circle Voice Telefone sem fios 3,25 €                                               

ONI Circle Voice Smart Office 2,80 €                                               

ONI Circle Voice

(Penal idades)

Penal idades  

Não devolução Equipamento

ONI Circle Voice Penal idade por não devolução de telefone com fios 60,00 €                                             

ONI Circle Voice  Penal idade por não devolução de base wireless 70,00 €                                             

ONI Circle Voice Penal idade por não devolução de telefone sem fios 70,00 €                                             

ONI CIBERSEGURANÇA 

ONI FIBRA WEB SECURE 
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Preços 

EndPoint Security                                                                                                                                                                                         Preço  

Bitdefender Cloud Security (protege os seus equipamentos - antivirus, antimalware, ransomware, process 
inspector) 

    
1,95 €  

Add On Advanced Threat Security (Sandbox Analyzer e HyperDetect)      1,50 €  
Add On EDR (Root Cause Analysis, Anomaly Defense, MiTRE Event Tagging,  Incident Visualization, EDR Data Retention Raw 

Events) 
    

 1,50€  

Add On Email Security (Gateway de Email Security multi Layer, baseado no Cloud, com antivirus, antimalware e antiphising)      1,90 €  

Add On Patch Management (Instalação manual e automática de patchs de aplicações e SO)      1,50 €  

Add On  Exchange (Antivirus, Antispyware, antispam, antiphishing, attachement e content filtering para servidores Exchange)      1,50 €  

Add On Full Disk Encryption (Gestão Centralizada da encriptação de discos - Windows/Bitlocker e Mac/FileVault)      1,50 €  
      

 

Nota: Todos os preços apresentados não incluem IVA à taxa legal em vigor 

 

 

 

É um conjunto de ferramentas que oferece à sua empresa uma segurança completa e eficiente que inclui software de 
proteção, análise de vulnerabilidades internas, análise de risco do seu site web, cópia de segurança dos seus postos de 
trabalho, com suporte 24x7 on-site e ao domicilio. 

 

Preços 

Planos     Preço  

NEGÓCIO (Cópia de segurança 10 GB/utilizador)     21,90 €  

EMPRESA (Cópia de segurança 100 GB/utilizador)     29,90 €  

      

Add-ons      

10 GB Storage     1,90€ 

100 GB Storage     19,0€ 

Utilizador     9,90€ 

      

Nota: Todos os preços apresentados não incluem IVA à taxa legal em vigor      

      

 

 

 

g-Backup oferece uma variedade de soluções avançadas para as suas cópias de segurança, na cloud, local ou num 
modelo híbrido, são soluções totalmente geridas com um preço muito competitivo, aos quais pode adicionar produtos de 
conectividade. 

Preços 

Planos     Preço  

g-Backup Workstation (Cópia do posto de trabalho 100 GB/Cloud Oni)     5,0 €  

g-Backup Server (Cópia do Servidor) 1 TB/Servidor Cloud Oni)     45,0 €  

ONI ENDPOINT SECURITY 

CYBERSUITE 

G-BACKUP 
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g-Backup Business (Cópia da infraestrutura de Virtualização) 1 TB/Servidor Cloud Oni)     80,0 €  

g-Backup Business+ (Cópia da infraestrutura de Virtualização com NAS Servidor)  4TB local 5TB/Cloud Oni)     450,0 €  

g-Backup Backup & Recovery (Cópia da infraestrutura e DR on demand)  1 TB/Servidor Cloud Oni)     125,0 €  

      

Add-ons      

100 GB Storage (só para o Workstation)     3,00€ 

500 GB Storage     15,0€ 

1TB GB Storage     30,0€ 

1TB GB Storage-offline -     30,0€ 

1TB GB Storage-Imutável     35,0€ 

Conectividade Fibra 250 Mbps     25,0€ 

Conectividade Fibra 500 Mbps     45,0€ 

Suporte Nivel 2  (24x7 por servidor)     10,0€ 

Relatório Avançado (one shoot)     50,0€ 

      

      

      

Nota: Todos os preços apresentados não incluem IVA à taxa legal em vigor      

 

 

Este serviço incluiu a disponibilização ao cliente de máquinas virtuais, com as seguintes capacidades e mensalidades 
associadas: 

 

Nota: Todos os preços apresentados não incluem IVA à taxa legal em vigor 

 

 

Em resumo: 

As 5 linhas de produto disponíveis nas soluções empresariais são: 

▪ ONI Fibra 
▪ ONI Móvel 
▪ ONI Circle Voice 
▪ ONI Cloud VPS 
▪ ONI Cibersegurança 

 

As regras de desconto nas mensalidades são: 

▪ Faturação Cliente < 100 Euros -> Sem desconto 
▪ Faturação Cliente > 100 Euros & 3 ou mais linhas de produto contratados -> Desconto nas mensalidades = 10% 
▪ Faturação Cliente > 200 Euros & 4 ou mais linhas de produto contratados -> Desconto nas mensalidades = 20% 
▪ Sempre que se alterarem os pressupostos acima os descontos nas mensalidades serão revistos pela ONI. 
▪ O desconto será atribuído ao nível da conta de faturação e incide sobre todos os itens da faturação com exceção 

de valores mensais de aluguer de telefone fixo, taxas de instalação (quando aplicáveis.) e aditivos ONI Móvel. 

ONI Cloud VPS Mensalidade

Cloud VPS Nova (2VCPU+ 2GB RAM + 50GB DISCO) 19,00 €

Cloud VPS Pro (4VCPU+ 4GB RAM + 100GB DISCO) 29,00 €

Cloud VPS Elite (6VCPU+ 5GB RAM + 150GB DISCO) 49,00 €

Cloud VPS Summum (8VCPU+ 6GB RAM+ 200GB DISCO) 69,00 €

ONI CLOUD VPS 

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS – DESCONTOS COMERCIAIS 
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Nota: Todos os preços apresentados não incluem IVA à taxa legal em vigor 
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