
Reformule a produtividade com o Microsoft Teams e
o Microsoft 365

Inclui apenas aplicações

Microsoft 365
Empresas

Basic

Microsoft 365
Empresas

Microsoft 365
Empresas
Premium

Microsoft
365 Apps

4,20 €
utilizador/mês

(fidelização anual)

O preço não inclui o IVA.

10,50 €
utilizador/mês

(fidelização anual)

O preço não inclui o IVA.

16,90 €
utilizador/mês

(fidelização anual)

O preço não inclui o IVA.

8,80 €
utilizador/mês

(fidelização anual)

O preço não inclui o IVA.

     

Para empresas



Recomendado para
empresas que precisem de
soluções remotas simples,
com o Microsoft Teams,
armazenamento na nuvem
seguro e o Office Online (as
versões para computador
não estão incluídas).

Recomendado para
empresas que precisem de
ferramentas completas para
teletrabalho e colaboração,
incluindo o Microsoft
Teams, armazenamento na
nuvem seguro, e-mail
empresarial e aplicações do
Office premium em todos os
dispositivos.

Recomendado para
empresas que precisem e
soluções de teletrabalho
seguras, com tudo o que
está incluído no plano
Empresas, juntamente com
proteção contra
ciberameaças e gestão de
dispositivos.

Recomendado para
empresas que precisem
de aplicações do Office
em todos os dispositivos
e armazenamento de
ficheiros na nuvem. E-
mail empresarial e
Microsoft Teams não
incluídos.

Aplicações premium
do Office incluídas

 
Versões Web e para
dispositivos móveis do
Word, Excel e PowerPoint
incluídas.

Aplicações premium
do Office incluídas

Outlook Word

Excel PowerPoint

Publisher (Apenas para PC)

Access (Apenas para PC)

Aplicações premium
do Office incluídas

Outlook Word

Excel PowerPoint

Publisher (Apenas para PC)

Access (Apenas para PC)

Aplicações premium
do Office incluídas

Outlook Word

Excel

PowerPoint

Publisher (Apenas para
PC)

Access (Apenas para
PC)
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Serviços na nuvem
seguros incluídos

Teams Exchange

OneDrive SharePoint

Serviços na nuvem
seguros incluídos

Teams Exchange

OneDrive SharePoint

Serviços na nuvem
seguros incluídos

Teams Exchange

OneDrive SharePoint

Intune

Azure Information
Protection

Serviços na nuvem
seguros incluídos

OneDrive

.

Organize reuniões online e
videochamadas para até 250
pessoas com o Microsoft
Teams

  

 Parcialmente incluída

 Incluída

Comunicação e
trabalho em
equipa
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Converse com a sua equipa a
partir do seu computador ou
em viagem com o Microsoft
Teams

  

Reúna todos os chats, reuniões,
ficheiros e aplicações da sua
equipa para que possa
facilmente ligar-se e colaborar
num único local com o
Microsoft Teams

  

Crie sites de equipa para
partilhar informações,
conteúdos e ficheiros através
da intranet com o SharePoint

  

Versões Web do Word, Excel,
PowerPoint e OneNote Mais uma versão Web do Outlook Mais uma versão Web do Outlook Mais uma versão Web do Outlook

Versões sempre atualizadas do
Word, Excel, PowerPoint e
OneNote para iOS e Android
em até 5 telemóveis e 5
tablets

Mais o Outlook Mais o Outlook Mais o Outlook

Cocriação em tempo real, pelo
que múltiplos utilizadores
podem trabalhar no mesmo
documento em simultâneo

Versões Web e
para dispositivos
móveis das
aplicações do
Office
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Alojamento de e-mail com uma
caixa de correio de 50 GB

Utilize o seu nome de domínio
personalizado (por exemplo,
oseunome@asuaempresa.com)

E-mail de nível empresarial em
dispositivos móveis, tablets,
computadores e na Web com o
Exchange

Faça a gestão do seu
calendário, partilhe a sua
disponibilidade para reuniões,
agende reuniões e receba
lembretes

Utilize calendários partilhados
para agendar reuniões e
responder a convites com
facilidade

Configure novos e-mails de
utilizadores, restaure contas
eliminadas, crie scripts
personalizados e muito mais,
em qualquer lugar

E-mail e
calendários





1 TB de armazenamento do
OneDrive para armazenamento
e partilha de ficheiros

Trabalhe num ficheiro e
guarde-o diretamente no
OneDrive ou SharePoint. As
suas alterações serão
atualizadas em todos os seus
dispositivos sincronizados

Apenas no OneDrive

Partilhe ficheiros com contactos
externos ao fornecer ligações
de convidado ou acesso

Partilhe documentos e envie e-
mails de forma segura para que
apenas as pessoas com as
permissões certas possam
aceder às informações

Sincronize e aceda a ficheiros
em PCs, Macs e dispositivos
móveis

Armazenamento
e partilha
de ficheiros





Proteja o seu e-mail contra
spam, software maligno e
ameaças conhecidas com a
Proteção do Exchange Online

Cumpre os termos e padrões
internacionais, regionais e
específicos do setor, com mais
de 1000 controlos de
privacidade e segurança

Controle quem tem acesso às
informações da sua empresa
com grupos de segurança e
permissões personalizadas

Crie políticas de palavras-passe
que exigem que os utilizadores
reponham as respetivas
palavras-passe após um
determinado número de dias.

Segurança e
conformidade



Suporte e
implementação





Suporte contínuo por telefone
e online

Tempo de atividade garantido
de 99,9%

Número máximo de
utilizadores 300 300 300 300

Licenciado para utilização
comercial

Planeie agendas e tarefas
diárias com o Microsoft Teams

Com o Microsoft Bookings, é
mais fácil para os seus clientes
agendarem e gerirem
compromissos

Ferramentas para
desenvolver e
gerir a sua
empresa





Versões totalmente instaladas e
sempre atualizadas do Outlook,
Word, Excel, PowerPoint,
OneNote para Windows ou
Mac e ainda o Access e
Publisher (apenas para PC)

  

Cada utilizador pode instalar as
aplicações do Office em até 5
PCs ou Macs

  

Com o Microsoft Defender para
Office 365, pode proteger-se
contra ameaças sofisticadas
ocultas em anexos e ligações
de e-mail e obter defesa de
ponta contra ameaças de dia
zero, ransomware e outras
tentativas de malware
avançadas

        

Versões de
computador das
aplicações do
Office para PC e
Mac
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Proteção
avançada contra
ameaças

         



Elimine remotamente os dados
da empresa de dispositivos
perdidos ou roubados com a
eliminação seletiva do Intune

        

Impeça que as informações da
empresa sejam copiadas ou
guardadas para localizações ou
aplicações não autorizadas com
a proteção de aplicações para o
Office para dispositivos móveis

        

Controle quem tem acesso a
informações da empresa ao
aplicar restrições, como não
copiar e não reencaminhar,
com o  
Gestão de Direitos de
Informação

        

Aplique políticas que forneçam
resistência contra ameaças
antes da ocorrência de falhas
no Windows 10 com o
Windows Defender Exploit
Guard

        

Imponha proteção contra
software maligno para ajudar a
manter os seus dispositivos
com o Windows 10 seguros
contra vírus, spyware e outros
tipos de software maligno com
o Windows Defender

        

Ative políticas de preservação a
longo prazo e arquivo ilimitado
na nuvem para garantir que
não perde nenhum e-mail com
o Arquivo de Exchange Online

        



Configure definições e
funcionalidades de segurança
em PCs com o Windows 10 e
dispositivos móveis com o iOS
ou Android  com um assistente
de configuração fácil de
utilizar

        

Utilize controlos simplificados
para gerir políticas aplicadas a
PCs com o Windows 10

        

Implemente automaticamente
as aplicações do Office em PCs
com o Windows 10

        

Configure os seus PCs para
instalarem automaticamente as
atualizações do Office e do
Windows 10

        

Aplique políticas de segurança
para proteger os dados da
empresa em todos os seus
dispositivos, incluindo iOS,
Android  e PCs com Windows
com a gestão de dispositivos
móveis do Intune

        

.

Inclui apenas aplicações

Gestão de
dispositivos
móveis e PC

         

®
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Microsoft 365
Empresas

Basic

Microsoft 365
Empresas

Microsoft 365
Empresas
Premium

Microsoft
365 Apps

4,20 €
utilizador/mês

(fidelização anual)

O preço não inclui o IVA.

10,50 €
utilizador/mês

(fidelização anual)

O preço não inclui o IVA.

16,90 €
utilizador/mês

(fidelização anual)

O preço não inclui o IVA.

8,80 €
utilizador/mês

(fidelização anual)

O preço não inclui o IVA.

  

Ou compre por 5,10 €
por utilizador/mês

com uma fidelização
mensal

Ou compre por 12,60
€ por utilizador/mês
com uma fidelização

mensal

Ou compre por
10,60 € por

utilizador/mês com
uma fidelização

mensal


