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Quem Somos

As nossas soluções são dimensionadas para atender as necessidades dos nossos clientes, em 
soluções web. É por meio desses sistemas que colocamos à disposição dos nossos clientes 
a excelência em tecnologia web nas áreas, destacando sempre o completo gerenciamento e a 
integração das soluções como importantes diferenciais competitivos.

Na AngoWeb, nós acreditamos que a inovação tecnológica aliada à quali-
dade de serviços e uma equipe altamente qualificada são as chaves para 
o nosso sucesso. Manter o foco no cliente foi a fórmula encontrada pela 
AngoWeb para se destacar no mercado.

A AngoWeb é o Provedor Angolano de Serviços Web, constituída por um 
mix de quadros angolanos formados em diversas áreas de Tecnologia da 
Informação na Inglaterra, Reino Unido. Oferecemos serviços web prêmio 
para ajudar empresas e instituições em Angola a manter uma presença 
profissional na internet de maneira fácil e acessível.
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Sobre o Serviço
Um e-mail profissional corporativo é um e-mail personalizado com o 
nome do domínio da sua empresa, ex: seunome@suaempresa.com.

A utilização de um e-mail profissional nos dias de hoje é essencial para garantir o sucesso de 
uma empresa, negócio ou marca. Mostrando uma preocupação com a imagem apresentada, 
uma maior credibilidade junto dos utilizadores mais comuns e ainda com uma grande rapidez 
em todo o processo de criação e gestão das contas de e-mail, tornou-se um dos fatores a ter 

em consideração para quem deseja alcançar o sucesso e distinguir-se de outros concorrentes.

Imagem Profissional
Contactar um parceiro de negócio ou um cliente através de um e-mail profissional tem uma imagem 
muito mais cuidada do que utilizando serviços de e-mail gratuitos (ex: Hotmail, Gmail, Yahoo, etc). O e-
mail profissional é personalizado com o nome da sua empresa, o que torna a imagem do seu negócio e 
contacto muito mais profissional.

Credibilidade
Ao utilizar um e-mail profissional para contactar, seja os fornecedores, parceiros ou clientes, tem uma 
maior credibilidade perante a imagem apresentada. A utilização de um serviço de e-mail gratuito, como 
o Hotmail ou Gmail, pode significar uma dedicação ao negócio mínima, não apostando na imagem pro-
fissional e no contacto profissional.

Unicidade
Utilizar um e-mail profissional pode facilitar muito mais no que diz respeito a manter-se único e sem 
confusão com o seu contacto. Um e-mail gratuito pode ser utilizado por qualquer pessoa, mesmo com 
o nome da sua marca e fazendo-se passar por si (ex: suaempresa@gmail.com), porém a utilização do 
e-mail profissional associado a sua empresa e ao domínio do mesmo, apenas os responsáveis pela 
empresa o podem fazer.

Rapidez & Variedade
A utilização de um e-mail profissional é extremamente simples e rápida de criar novas contas, gerir as 
existentes e apagar as desnecessárias. Contas de e-mail profissional podem ser usadas para diversos 
fins: para membros da empresa, para promoções especiais, para áreas distintas de actuação, etc. A em-
presa tem o controlo total dos conteúdos das contas de e-mail de cada funcionário.



  5 GB 250 Kz
mensal

  25 GB

50 GB

  500 Kz
mensal

1.000 Kz
mensal
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Planos de E-mail
Os nossos planos de e-mail são caracterizados pelo tamanho do espaço 
de armazenamento. O espaço no plano é usado para todas as contas de 
e-mail no plano contratado.

ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO *PREÇO MENSAL POR USUÁRIO

- Preço mensal, por cada conta de e-mail.

      100 GB 1.500 Kz
mensal

      200 GB 2.000 Kz
mensal

      300 GB 2.500 Kz
mensal
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Especificações
Técnicas

RECURSOS & FUNCIONALIDADES

Comunicação Protegida com Certificado SSL

Acesso via Webmail

Painel de Controle cPanel

Entrega Imediata de E-mails

Acesso via Outlook

Acesso via Apple Mail

Acesso via Telemóveis

Acesso via Tablets

SPF e DKIM habilitados

Protocolo POP3, IMAP & SMTP

Envio de E-mail/Hora Ilimitado Hora

Proteção Anti-Spam

Proteção Anti-Virus

Suporte Técnico Local 24/24h

Monitorização 24/24h
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Termos 
& Condições

A activação dos planos de e-mail é medi-
ante o pagamento da factura gerada para 
a contratação do serviço.  A actiavação do 
serviço é feita imediatamente logo após a 
confirmação do pagamento.
https://angoweb.net/confirmacao-de-pagamento/

Contrate e use por 30 dias sem compro-
misso. Se não estiver 100% satisfeito com 
os nossos serviços durante este período e 
optar por descontinuar o contrato, faremos 
o reembolso total do valor contratado.

A presente proposta comercial, o seu con-
teúdo e as condições nelas estabelecidas 
incluindo os preços, têm a validade de 30  
dias, contados a partir da sua emissão, salvo 
disposição em contrário a AngoWeb.

A encomenda deste serviço pode ser feita 
nas seguintes vias:
- Tel.: 926 207 576 / 917 376 986 (09h - 17h)
- Chat On-line                                   (09h - 17h)
- E-mail: vendas@angoweb.net    (09h - 22h)
- On-line: www.angoweb.net         (24h)
- Skype: AngoWeb.net                     (09h - 22h)
https://angoweb.net/contactos/

Os pagamentos são feitos em Kwanzas nas 
seguintes vias:
- Depósito Bancário (BFA)
- Transferência Bancária (BFA)
- Multicaixa
- Dinheiro (presencial no nosso escritório)
- PayPal (Visa / MasterCard / Amex)
https://angoweb.net/formas-de-pagamento/

A subscrição contratual minima é de 12 
meses. O imposto de consumo não esta 
incluído no custo final apresentado para o 
serviço.

Activação do serviço Garantia de satisfação

Validade da proposta

Encomenda do serviçoFormas de pagamento

Subscrição



ANGOWEB
PROVEDOR ANGOLANO DE SERVIÇOS WEB

Estrada Lar do Patriota - Luanda
926 207 576 / 917 376 986
info@angoweb.net
www.angoweb.net




