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CNE 
CIRCULAR N.º 55/2022 

DE: Chefe de Núcleo de S. Miguel 

PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel 

2022-08-09 

Assunto: Programa governamental e-Associativismo. 

No seguimento da nossa Circular n.º 53/2022, de 27 de Junho, foram consultadas as 

empresas NOS Açores, Vodafone Açores e ALTICE para, no âmbito do programa e-

Associativismo, apresentarem proposta para aquisição de um router hotspot móvel 5G 

e de um pacote de dados móveis pelo período de 24 meses. 

Responderam as duas últimas (Vodafone e ALTICE) ao qual foi possível elaborar a 

seguinte tabela. 

  

Router 5G 

Consumo IVA  DRJ CNE  

 Consumo Mês (24 meses) (16%) Total (90%) (24 meses) (mês) 

V
o
d

a
fo

n
e

 15Gb - - - - - - - - 

45Gb (1) € 23,19 € 556,56 € 89,05 € 645,61 € 500,00 € 145,61 € 6,07 

75Gb (1) € 24,91 € 597,84 € 95,65 € 693,49 € 500,00 € 193,49 € 8,06 

Ilimitado (1) € 27,53 € 660,72 € 105,72 € 766,44 € 500,00 € 266,44 € 11,10 

 

         

A
L
T

IC
E

 15Gb € 268,93 € 10,00 € 240,00 € 81,43 € 590,36 € 500,00 € 90,36 € 3,76 

50Gb € 260,93 € 12,00 € 288,00 € 87,83 € 636,76 € 500,00 € 136,76 € 5,70 

75Gb € 248,93 € 15,00 € 360,00 € 97,43 € 706,36 € 500,00 € 206,36 € 8,60 

 
Numa breve análise às propostas concluiu-se que até 50 Gb a ALTICE apresenta 

melhores condições, no entanto, em consumos superiores a Vodafone é mais 

competitiva. Alertamos para o facto de durante uma reunião ou actividade de fim-de-

semana, em sinal aberto, para toda uma secção/agrupamento rapidamente poderá ser 

excedido os consumos mais baixos. 

Cada agrupamento deverá escolher o plano de consumo pretendido tendo, em atenção, 

a cobertura do sinal da operadora na sua localidade. 

Após escolha deverão comunicar, por correio electrónico, o plano pretendido a esta 

Junta de Núcleo até ao dia 20 de Agosto para que possamos contactar a operadora 

para a emissão de documento de despesa a apresentar na candidatura. 

                                                 
1 O custo de aquisição do router 5G está diluído no consumo mensal da proposta da Vodafone. 
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A candidatura a esta edição não está dependendo da candidatura à anterior edição 

(aquisição do computador portátil), ou seja, quem não concorreu anteriormente poderá 

concorrer à aquisição do router e plano de consumo ou vice-versa.  

Mais se informa que o Despacho n.º 1495/2022, de 21 de Julho, prorrogou o prazo das 

candidaturas até ao dia 31 de Agosto. 

Em caso de dúvida contacte a Junta de Núcleo de S. Miguel. 

Com uma forte canhota despeço-me estando  

 
 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

O Chefe de Núcleo de S. Miguel 

 

 

 

 

(Paulo Alexandre Pacheco Mota) 

https://jo.azores.gov.pt/#/ato/ed7043ee-48b8-4069-98fd-19c23876045b

