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Anexo III 
Configurações disponíveis e Preçário de Utilização da Infra-estrutura BPnet 

 
 
 
 

Configurações disponíveis e Preçário de Utilização da Infra-estrutura BPnet 
(em vigor a partir de 1 de Julho de 2008) 

 
 

 A participação no sistema BPnet é sujeita a uma renda mensal a suportar pelas entidades 
aderentes, facturada trimestralmente, visando cobrir os custos de operação e manutenção 
(incluindo a actualização tecnológica) da infra-estrutura. 

 O acto de participação envolve automaticamente a possibilidade de acesso ao conjunto de 
serviços disponibilizados através deste sistema. 

 Tratando-se de um canal privilegiado de comunicação, o BPnet é o meio principal através  do 
qual o Banco disponibilizará novos serviços, gratuitos ou pagos. 

 Configurações de conexão disponíveis: 

• Ligação Dedicada Simples – um único circuito conectando o participante ao BP. 

• Ligação Dedicada Redundante em Hot Standby – dois circuitos independentes, 
alternativos e em exclusão mútua, conectando o participante ao BP, com um único router 
BP instalado. 

• Ligação Dedicada Redundante em Load Balancing – dois circuitos conectando o 
participante ao BP, com um único router BP instalado, mas com balanceamento 
automático de carga entre os dois circuitos. 

• Ligação Dedicada Via Outra Entidade do Grupo – Para entidades em relação de domínio 
ou de grupo é possível a partilha da infra-estrutura BPnet. 

• Ligação Não Dedicada – Ligação via Internet, securizada, dirigida essencialmente a 
participantes com acessos episódicos ao BPnet.  

• 2as ligações para uma mesma entidade, para efeitos de Disaster Recovery ou outros – O 
Preçário 2008 apresenta explicitamente os custos associados a uma 2.ª Ligação Dedicada 
Simples, se pretendida por um participante. 



 

 

Preçário de Utilização da Infra-estrutura BPnet 
(Valores em Euros, antes de IVA) 

 

 

 
(*) O Custo base inclui: 

• Custo da Infra-estrutura; 
• A utilização dos respectivos serviços de suporte técnico e de registo de Incidentes; 
• 1 acesso ao Serviço “Conselho de Administração”; 
• 2 acessos para serem usados pelos Interlocutores das entidades aderentes; 
• O número de utilizadores gratuitos de acordo com a modalidade de ligação subscrita. 

 
 

Conexão Custo base (*) 
(€/mês) 

Número de 
utilizadores 

gratuitos 

Custo adicional por 
utilizador (€/mês) 

2 Mbps 760 
4 Mbps 830 
10 Mbps 1070 

LDS 
Ligação Dedicada Simples 

20 Mbps 1160 

20 10 

2x2 Mbps 1070 
2x4 Mbps 1210 
2x10 Mbps 1690 

Em Hot 
Standby 

2x20 Mbps 1870 

20 10 

2x2 Mbps 1220 
2x4 Mbps 1360 
2x10 Mbps 1840 

LDR 
Ligação Dedicada 

Redundante, 
no mesmo site 

Em Load 
Balancing 

2x20 Mbps 2020 

20 10 

2 Mbps 610 
4 Mbps 680 
10 Mbps 920 

2ª Ligação Dedicada Simples, 
noutro site 

(Disaster Recovery ou não, 
custo a acrescer à 1ª LDS ou 

LDR) 20 Mbps 1010 

0 10 

Router (BP) adicional 400 --- --- 
Ligação Dedicada via 

outra entidade do Grupo 50 5 10 

LND 
Ligação Não Dedicada 

Internet, 
IP fixo 20 1 20 


