


NextProject  
comunicações 

Serviços personalizados
de infraestruturas de

networking



METODOLOGIA DE 
TRABALHO



VISÃO

•A NextProject comunicações, constituída e em 
actividade desde o ano de 2002, pretende 
crescer de uma forma consolidada, segura e 
eficaz, guiando-se sempre por uma 
metodologia de trabalho rigorosa e 
garantindo as vantagens competitivas 
necessárias num mercado cada vez mais 
dinâmico e global.



MISSÃO

•Focalizar nos problemas tecnológicos dos 
nossos Clientes disponibilizando um 
serviço PERSONALIZADO, de  QUALIDADE 
e ADEQUADO às reais necessidades do seu 
negócio. 



•  Oferecer um conjunto de serviços PERSONALIZADOS dirigidos 
às necessidades especificas de cada Empresa por forma a servir 
as características particulares do seu negócio;

•  Merecer o estatuto de parceiro de QUALIDADE para com os 
nossos Clientes;

•  Planear, desenhar e coordenar Projectos GLOBAIS de 
desenvolvimento e integração dos Sistemas de Informação e 
Comunicações dos nossos Clientes;

•  Criar PARCERIAS com entidades que enriqueçam a cadeia de 
valor, através das suas competências e experiências;

ESTRATÉGIA



SERVIÇOS
 

A NextProject comunicações pretende estabelecer com os seus 
clientes um compromisso total:

Ouvir as suas necessidades e estudar a melhor Solução para cada 
Projecto, com as Tecnologias e os Parceiros mais adequados.



Consultoria
 Serviços de Inventariação

•  Configuração da rede
•  Identificação de imobilizado

 Gestão de Projecto

•  Identificação das necessidades
•  Desenho e planeamento da solução
•  Acompanhamento do Projecto
•  Conclusão do Projecto 
•  Serviços de manutenção



Serviços de Integração
 Instalação de cablagem estruturada

• Desenho e instalação da infraestrutura física da rede 
de dados e voz;

• Implementação de Fibra Óptica, Fusões e 
certificações;

• Soluções e intervenções em Data Center;
• Fornecimento de material para redes estruturadas 

(Brand Rex);
• Instalações eléctricas.



Serviços de Gestão / Manutenção
 Gestão da infraestrutura passiva

• Gestão de bastidores;
• Certificação da qualidade da rede;
• Gestão de cablagem

Análise de tráfego

• Testes ao funcionamento e desempenho da infraestrutura.



PORTFOLIO

• Projecto e instalação de cablagem estruturada para dados e voz
• Projecto e instalação de cablagem elétrica
• Cablagens estruturadas com cabos UTP/FTP, Coaxial e Fibra
• Instalação de fibra ótica com fibra multimodo e monomodo
• Gestão de bastidores e etiquetagem dos mesmos
• Certificação de cablagens
• Instalação de antenas de Wi-Fi



PROJECTOS NACIONAIS

zLoures Shopping z8ª Avenida zAlgarve Shopping

zArrábida Shopping zCC Portimão zCC Leiria

zCoimbra Shopping zEstação Viana zGaia Shopping



PROJECTOS NACIONAIS

zGuimarães Shopping zVasco da Gama zMadeira Shopping

zVia Catarina zMaia Shopping zNorte Shopping

zParque Atlântico zRio Sul Shopping zSerra Shopping



PROJECTOS NACIONAIS

zColombo



PROJECTOS INTERNACIONAIS

zPlaza Eboli zValecenter

zGliorsi zDusseldorf Offices zMediterranean Cosmos

zPantheon Plaza



CLIENTES



CLIENTES



CLIENTES



CLIENTES



COORDENAÇÃO

João Barral 
Direcção Geral
CEL-CAT S.A.
-Direcção Financeira
Banco Pinto & Sotto Mayor
-Direcção Financeira - Paris
-Chief Representative - Londres
Banco Comercial Português
-Director de Empresas
-Director Coordenador da Banca de Particulares 
e Private Banking-Sul
-Director Internacional
-Director Regional da Madeira
-Membro da Alta Direcção do BCP
-Director Geral da Classis-Renting (BCP/GE)
-Director Regional da Rede de Corporate 
Banking

B.A. (hons) em Economia pela University of 
Essex - Inglaterra
Licenciado em Economia pela Universidade 
Nova de Lisboa

Pedro Guerreiro 
Direcção Técnica
Alcatel Comunicação de Empresa
-Técnico de Instalação de centrais telefónicas
-Manutenção de centrais telefónicas e 
programação
Logoplaste
-Desenho e concepção da rede informática
Novis Telecom
-Coordenador da equipa de outsourcing de 
Cabling
-Gestor de Projectos de Rede de Dados e Voz
-Gestão projecto de rede LAN do Call Center, 
Datacenters Green Park e Imopólis
Sonae Distribuição
-Desenho e concepção da rede informática de 
vários Modelos e Continentes
Sonae Imobiliária
--Concepção, desenho e implementação da 
rede do Algarve Shopping
Optimus Telecomunicações
-Ampliação da Rede de Call Center
-Reestruturação LAN dos sites de escritórios



DADOS DA EMPRESA

Avª. Nª. Srª. do Rosário 
Edifício Biarritz, 603 2º 
2750-179 – Cascais – Portugal 

Email: geral@nextproject.pt  
Tel: +351 210 124 256/7 
Fax: +351 214 218 113 
http:// www.nextproject.pt 

joao.barral@nextproject.pt 
GSM: +351 93 812 3701 

pedro.guerreiro@nextproject.pt 
GSM: +351 93 812 3702
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