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Colaboração WEB 

Definição da Colaboração Web com vista a: desenvolver 
e alojar sites, criar caixas de correio e disponibilizar 
acesso à Internet. 

 

Introdução 

 

A Gestip dotou-se, durante o ano de 2001, de tecnologia e “Know How” que lhe 
permite oferecer ao tecido empresarial um conjunto de serviços informáticos 
vocacionados para a Internet, concretamente: 

1. Concepção e desenvolvimento do site; 

2. Registo do domínio (.pt, .com, etc..) 

3. Alojamento do site; 

4. Disponibilização de caixas de correio electrónico; 

5. Manutenção do site e das caixas de correio; 

6. Consultoria e assessoria na escolha do ISP, ligação à Internet, bem 
como em soluções de redes e comunicações. 

A Gestip, pelo facto de não ser ISP (Internet Service Provider), não 
disponibiliza, directamente, o serviço de acesso à Internet. No entanto 
acompanhará os seus Clientes na identificação da melhor solução (ADSL, 
Cabo, etc..) bem como na escolha do ISP que melhores condições oferecem 
face ás necessidades do Cliente. 
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Caracterização da Colaboração 

Concepção e desenvolvimento do Web Site 
De acordo com o propósito do Cliente e com o modelo base já definido a Gestip, 
conjuntamente com o Cliente, adaptará o respectivo modelo ás necessidades do Cliente. O 
prazo de execução é de 3 semanas. 
As tecnologias disponibilizadas serão compatíveis com o Windows concretamente com o 
Windows 2003 Server e Internet Information Server 6.0. O valor deste serviço é de: € 2 500.  
Todas as situações em que se pretenda um template diferente do existente serão 
analisadas caso a caso e apresentado o respectivo orçamento e cronograma. 
 

Registo de domínio 
O serviço de registo de domínio será efectuado pela Gestip junto da FCCN (Fundação para 
a Computação Científica Nacional). O custo de cada registo é de: €130 com uma bi 
anuidade de  € 200. 
 

Alojamento do site 
O site será alojado no servidor da Gestip. O custo da configuração e alojamento do site é 
gratuito se adjudicado o serviço de “Concepção e desenvolvimento do Web Site”. Nas 
restantes situações será analisado caso a caso. O valor mensal do alojamento é de € 30. 
 

Caixas de Correio Electrónico 
O cliente poderá ter o número de caixas de correio que entenda. Com a adjudicação do 
serviço de “Concepção e Desenvolvimento do WebSite” serão atribuídas três caixas de 
correio personalizadas, ou seja, com a terminação @nome_da_empresa.pt.. O custo 
adicional por caixa de correio  simples é de:  

• € 15 de configuração 
• € 1 de mensalidade 

 
Para caixas de correio com funcionalidades de agenda, contactos, tarefas e calendário 
acresce, aos valores indicados para as caixas de correio simples, 30%. 

Manutenção do Site e das caixas de correio 
A manutenção do site e das respectivas caixas de correio compreende, além das cópias de 
segurança e anti vírus, a execução das alterações que o Cliente pretenda.  
O valor mensal associado a alterações que se cinjam a duas páginas de texto e imagens é 
de €50. Alterações adicionais será considerado o valor hora de € 50. 
A todas as alterações urgentes, a serem executadas até 24 h após a solicitação, acresce 
€50 por hora. 
 

Consultoria 
O serviço de consultoria incluí todas as áreas da informática com especial relevo para a 
componente de comunicações e ligação à Internet. O serviço de assessoria na escolha do 
ISP é gratuito desde que adjudicados os serviços de “Concepção e desenvolvimento do 
Web Site” e “Alojamento.” A Gestip será o intermediário do Cliente, junto do ISP, na 
resolução de todas as questões técnicas relacionadas com o acesso à Internet. 
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A restante consultoria na área da informática tem um custo hora de € 150, ou seja, a Gestip 
disponibiliza-se para auxiliar os seus Clientes na identificação e implementação de projectos 
informático 
 

 

Conclusão  

Todos os Clientes da Gestip, ao subscreverem os serviços descritos irão 
usufruir das seguintes vantagens: 

� Disponibilização, em três semanas, do site na Internet 

� Utilização de caixas de correio personalizadas e com potencialidades 
acrescidas face ás tradicionalmente oferecidas. 

� Acompanhamento e assessoria em todos os assuntos relacionados 
com a área da informática 

� Único interlocutor para todas as questões relacionadas com a 
Internet. 

 

Quadro resumo de valores propostos 

Cód. Módulo de Formação 

Valor 

(euros) 

1 Concepção e desenvolvimento do Web Site 2.500 

2 Configuração e Alojamento com o adjudicação de 1 Gratuito 

3 Configuração e Alojamento 250 

4 Registo de Domínio na FCCN 100 

5 Bi anuidade do registo da FCCN 200 

6 Caixa de correio simples 15 

7 Mensalidade da caixa de correio simples 1 

8 Caixa de correio com funcionalidades acrescidas 20 

9 Mensalidade da caixa de correio com funcionalidades acrescidas 1,33 

10 Manutenção mensal e alteração de duas folhas de testo e imagem 50 

11 Valor hora para alterações 50 

12 Valor hora para alterações urgentes 100 

13 Mensalidade do alojamento (20 MB) 30 

14 Consultoria informática (valor hora) 150 

15 Assessoria na área da Internet, adjudicando os serviços  1 e 13 Gratuito 

 


