


Empresa

A Olivetel S.A. foi fundada no ano 1994 na sequência do enorme desenvolvimento verificado no
sector da informática e telecomunicações, respondendo assim às necessidades de integração de
tecnologias em rápida e constante evolução.

Com especial foco no desenvolvimento e fabrico de produtos e soluções para infraestruturas TIC
e Energia, a Olivetel S.A. definiu desde o inicio da sua fundação, uma estratégia assente na
especialização e inovação, factores que considera críticos para a criação de valor nestes
mercados. Ao longo de mais de duas décadas, a Olivetel S.A. é reconhecida como líder e
especialista em armários e abrigos técnicos para telecomunicações, redes, centros de dados e
energia.

A Olivetel S.A é um fabricante com as marcas registadas:

A nossa fábrica sediada em Portugal, contempla toda a cadeia de fabrico dos produtos que
fabricamos e é alimentada por um laboratório de Engenharia & Concepção, que pesquisa e
desenvolve produtos e soluções, standard ou à medida, para os nossos Clientes e Parceiros.

Somos desde 2002 uma empresa certificada em ISO 9001. O Sistema de Gestão da Qualidade implementado na Olivetel, abrange todas as actividades
desenvolvidas pela empresa, nomeadamente, Gestão, Concepção e Fabricação.

Somos desde 2011 membros da Rede PME COTEC Inovação. No âmbito dos projectos de I&D, o nosso Gabinete de Engenharia & Concepção funciona como uma
extensão das competências dos nossos Clientes, permitindo em conjunto, transformar ideias em produtos e oportunidades de negócio.

Os nossos produtos chegam ao mercado através de revendedores, distribuidores, operadores e integradores de serviços, permitindo à Olivetel S.A. desenvolver
relações de valor com uma base alargada de Clientes e Parceiros Nacionais e Internacionais, líderes em diversos sectores de actividade.
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Missão, Valores e Visão

MISSÃO

Desenvolver e fabricar produtos de qualidade, com preços e prazos de
entrega competitivos, orientados para a integração de soluções
tecnológicas de informática, telecomunicações e energia que
incrementem valor para os nossos Clientes e sempre orientados por
uma estratégia assente na especialização e inovação.

VALORES

A contínua procura da excelência e inovação, a formação, a
qualificação, o conhecimento e ética dos nossos recursos humanos,
traduzem-se em relações de confiança com os nossos Clientes e assim
permitem acrescentar valor não só como fabricantes, mas também
como parceiros em soluções integradas e inovadoras. Sendo um
agente activo no mercado, temos um papel social a desempenhar e
sentimos a responsabilidade de cumprir na totalidade com os deveres
instituídos, preservando uma imagem de rigor e ética empresarial.

VISÃO

Temos como propósito ser reconhecidos no mercado Nacional e
Internacional como fabricante de produtos de qualidade e inovadores,
capazes de fornecer soluções diferenciadoras nos sectores onde
actuamos e que satisfaçam os nossos Clientes. Assegurar as
expectativas profissionais e sociais dos nossos colaboradores e
simultaneamente, o desempenho de um papel útil com uma
contribuição activa na sociedade e na comunidade onde nos
inserimos.
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Áreas de negócio
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A Olivetel S.A. tem as suas unidades de produção organizadas e orientadas para a melhoria continua do seu portfólio de produtos, assim como para o
desenvolvimento de parcerias para o desenvolvimento e fabrico de produtos e soluções inovadoras.

Engenharia e Concepção

Departamento que sustenta todo o desenvolvimento interno e complementa em termos de
competências as áreas funcionais e técnicas dos nossos Clientes e Parceiros. Em colaboração
com as Direcções Técnica e de Inovação procede à permanente cooperação e vigilância
tecnológica no sentido de criar valor quer em projectos internos de melhoria do portfólio
quer em relações de parceria para inovação.

Produtos e Soluções Standard

Portfólio de produtos com marcas registadas OLIRACK e ECORACK, normas específicas e
certificações para aplicação no sector das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
Esta área contempla a existência de um stock estratégico que permite na maioria dos casos
a disponibilização do produto em 24h/48h.

Soluções à Medida e Parcerias para Inovação

Projectos com o envolvimento da área de Inovação, do Departamento. de Engenharia e
Concepção para desenho CAD, planificação, experimentação e desenvolvimento de produtos
específicos para diversos sectores e aplicações. Estes projectos são desenvolvidos e
fabricados mediante um planeamento conjunto, de acordo com os requisitos do
Cliente/Parceiro.

Serviços em chapa de aço
PROJECTO & DESENHO CAD, CORTE & PUNCIONAGEM / LASER, QUINAGEM, SOLDADURA e
PINTURA electroestática a pó / polimerização.
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Inovação

TRANSFORMAMOS IDEIAS EM PRODUTOS E EM NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

É nossa preocupação permanente em dotar a estrutura de meios para o desenvolvimento e
consolidação de uma Cultura de Inovação que promova a apetência pela qualificação, pelo
conhecimento e criação de valor nos produtos por nós fabricados e no serviço prestado aos
nossos Clientes.

O nosso modelo de inovação OLINOVTEC dinamiza e organiza internamente as actividades
de Investigação e Desenvolvimento, apostando na qualificação e formação dos nossos
recursos humanos, assim como na utilização das melhores práticas que nos permitem
quantificar, avaliar os resultados obtidos e partilhar essa experiencia com os nossos
Parceiros.

O desenvolvimento de projectos de Inovação permite estabelecer parcerias de valor com
organizações, redes e Clientes, com a participação conjunta em projectos que possibilitam
incrementar o conhecimento existente e utilizá-lo para a criação de valor.

Somos confrontados diariamente com desafios que visam a diferenciação. Estes desafios
internos, lançados por colaboradores através da Gestão de Ideias e externos lançados por
Clientes e Parceiros, são transformados em produtos e soluções.

É neste contexto que a OLIVETEL SA se coloca ao serviço dos seus Clientes e Parceiros, com
toda a sua infraestrutura e conhecimento para a concretização conjunta e fabrico de novos
produtos e soluções.

Desde 2011 Membro:
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Politica de Qualidade

A nossa politica de qualidade está intrinsecamente ligada à nossa Missão, aos nossos Valores e à nossa Visão.

Missão

Porque nós existimos?

Valores

No que nós acreditamos

Visão

O que nós queremos ser

Estratégia

Qual o nosso plano?

Ferramentas e Mecanismos de Gestão

Monotorização / Planos de Acção

Iniciativas estratégicas

O que nós necessitamos de fazer?

Objectivos individuais

O que eu necessito de fazer?

Resultados Estratégicos

Accionistas 

Satisfeitos

Clientes

Satisfeitos

Processos

Eficazes

Colaboradores

Preparados e

Motivados

MISSÃO

Desenvolver e fabricar produtos
de qualidade, com preços e
prazos de entrega competitivos,
orientados para a integração de
soluções tecnológicas de
informática, telecomunicações e
energia que incrementem valor
para os nossos Clientes e sempre
orientados por uma estratégia
assente na especialização e
inovação.

VALORES

A contínua procura da excelência e
inovação, a formação, a qualificação, o
conhecimento e ética dos nossos recursos
humanos, traduzem-se em relações de
confiança com os nossos Clientes e assim
permitem acrescentar valor não só como
fabricantes, mas também como parceiros
em soluções integradas e inovadoras.
Sendo um agente activo no mercado,
temos um papel social a desempenhar e
sentimos a responsabilidade de cumprir na
totalidade com os deveres instituídos,
preservando uma imagem de rigor e ética
empresarial.

VISÃO

Temos como propósito ser
reconhecidos no mercado Nacional e
Internacional como fabricante de
produtos de qualidade e inovadores,
capazes de fornecer soluções
diferenciadoras nos sectores onde
actuamos e que satisfaçam os nossos
Clientes. Assegurar as expectativas
profissionais e sociais dos nossos
colaboradores e simultaneamente, o
desempenho de um papel útil com uma
contribuição activa na sociedade e na
comunidade onde nos inserimos.

6 Principais Tópicos ESTRATÉGICOS

• Foco na Qualidade;
• Foco na Satisfação do Cliente;
• Foco na Diferenciação,
• Foco na Inovação;
• Foco nas Boas Práticas
• Foco no Conhecimento e Formação

Desde 2002 Certificados :
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Produtos

Olivetel S.A.

Para além do vasto portfólio de produtos OLIRACK e ECORACK, desenvolvemos Produtos à Medida.

Para instalações exigentes Para instalações simplificadas



Produtos – Armários de pavimento OLIRACK

Olivetel S.A.

A gama de ARMÁRIOS 19” DE PAVIMENTO OLIRACK é reconhecida pela sua elevada qualidade, robustez,
funcionalidade e escalabilidade.

Estes armários colocam à disposição dos projectos de instalação, um conjunto vasto de configurações e
opções que permitem dar a resposta adequada aos mais diversos tipos de instalação no interior,
nomeadamente redes estruturadas, acomodação de servidores e outros equipamentos activos e
passivos.

Clique na imagem para mais detalhes



Produtos – Armários murais OLIRACK

Olivetel S.A.

A gama de ARMÁRIOS 19” MURAIS OLIRACK é constituída por um único corpo para ser fixado
directamente na parede, ou através dos aros de extensão que permitem por um lado, obter mais
profundidade no armário e por outro, permitir a sua abertura pivotante traseira para fácil acesso.

Para a instalação no interior de equipamentos de telecomunicações e informáticos nos mais diversos
contextos.

Clique na imagem para mais detalhes



Produtos – Armários de pavimento para o exterior OLIRACK

Olivetel S.A.

A gama de ARMÁRIOS OUTDOOR DE PAVIMENTO OLIRACK foi projectada para a instalação no exterior
de soluções integradas de telecomunicações, energia e abrigo dos mais diversos equipamentos em
infraestruturas e vias de comunicação rodoviárias e ferroviárias nos mais diversos contextos.

De elevada durabilidade, esta gama na sua composição base contempla soluções com parede simples e 
parede dupla e índice de protecção IP55 e IP65 (*), com opções adicionais de tratamento de superfície 
Anti-Grafity e Certificação UL.

(*) Nota: O índice de protecção deverá ser sempre avaliado em função das características ambientais e climatéricas do local de instalação.
Fabrico com outros índices de protecção a pedido.

Clique na imagem para mais detalhes



Produtos – Armários murais para o exterior OLIRACK

Olivetel S.A.

A gama de ARMÁRIOS OUTDOOR MURAIS OLIRACK foi projectada para a instalação no exterior de soluções
integradas de telecomunicações, energia e abrigo dos mais diversos equipamentos em infraestruturas e vias
de comunicação rodoviárias e ferroviárias nos mais diversos contextos.

De elevada durabilidade, esta gama na sua composição base contempla soluções com parede simples e 
índice de protecção IP55 e IP65 (*), com opções adicionais de tratamento de superfície Anti-Grafity
e Certificação UL.

(*) Nota: O índice de protecção deverá ser sempre avaliado em função das características ambientais e climatéricas do local de instalação.
Fabrico com outros índices de protecção a pedido.

Clique na imagem para mais detalhes



Produtos – Armários e soluções para Data Center OLIRACK

Olivetel S.A.

A gama OLIRACK DATA CENTER foi projectada para responder às actuais exigências destes espaços no
âmbito da norma Telecommunications Industry Association TIA-942 e as melhores práticas para desenho e
implementação de Data Centers referenciadas pela BICI (Building Industry Consulting Service International).

Para além da linha de armários tradicionais para instalação de servidores / blade e outros equipamentos
em rack, esta gama disponibiliza soluções para Co-Location Services onde os armários têm secções e
acessos independentes e ainda soluções para melhoria da eficiência energética, nomeadamente através de
um novo conceito que criámos que consiste no fabrico e instalação de salas/corredores fechados
à medida da infraestrutura existente no Cliente.

Concept

Clique na imagem para mais detalhes



Produtos – Armários industriais OLIRACK

Olivetel S.A.

A gama de ARMÁRIOS INDUSTRIAIS OLIRACK foi pensada e desenhada para dar resposta às diferentes
necessidades de acomodação de equipamentos, sistemas e outras tecnologias em ambientes industriais.

Estes armários, com características diferentes dos armários tradicionais, permitem uma protecção superior
(IP54) dos equipamentos e sistemas, uma vez que são construídos para serem instalados em zonas
industriais, armazéns, ou outras zonas de circulação de pessoas como escritórios open-space, recepções etc.
garantindo a protecção quer do meio ambiente, quer de eventos provocados inadvertidamente pela acção
humana.

Os ARMÁRIOS OLIRACK INDUSTRIAIS, podem incluir a opção de insonorização que protege a envolvente
dos ruídos provenientes dos equipamentos instalados no seu interior.

Clique na imagem para mais detalhes



Produtos – Armários para Energia & Automação OLIRACK
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A gama de ARMÁRIOS OLIRACK PARA ENERGIA & AUTOMAÇÃO foi desenhada e construída para uma fácil
integração de tecnologia. As suas características modulares assim como o método de fabrico, permitem a
adaptação e aplicação de distintas unidades de controlo e comando frontal nas portas.

Esta gama na sua composição base oferece soluções com diferentes Índices de Protecção assim como um
conjunto de configurações interiores como estruturas pivotantes, platines e perfis de rack entre outras.

Poderá optar por configurações com portas simples ou duplas em chapa ou com óculo em vidro temperado.

Clique na imagem para mais detalhes



Produtos – Armários Pivotantes & Soluções para Fibra Óptica OLIRACK
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A gama de ARMÁRIOS OLIRACK PARA FIBRA ÓPTICA foi concebida para a instalação, protecção e isolamento
de terminadores e repartidores ópticos, com soluções para instalação no interior e no exterior.

Estes armários com características modulares permitem a configuração e ajuste do seu interior, recorrendo a
sistemas pivotantes ou fixos de acordo com as necessidades do projecto de instalação.

Na sua composição standard, as soluções de interior oferecem um índice de protecção IP20 e as soluções de
exterior um índice de protecção IP55 garantindo a total segurança dos componentes.

Clique na imagem para mais detalhes



Produtos – Racks & Estruturas de Pavimento e Murais OLIRACK
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A gama OLIRACK RACKS & ESTRUTURAS de pavimento e murais foi projectada para a instalação em rack 19"
de equipamentos de telecomunicações, informáticos, soluções de vídeo e áudio.

Estas estruturas em rack indicadas para a instalação de equipamentos em espaços técnicos controlados,
permitem uma organização dos sistemas em espaços reduzidos assim como um fácil acesso aos
equipamentos.

De acordo com as necessidades e especificidades do seu espaço e da sua instalação, pode optar por
soluções de pavimento ou murais, fornecidas em Kit e de muito fácil instalação.Clique na imagem para mais detalhes



Produtos – Armários ETSI, 19” e 21” OLIRACK
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A gama OLIRACK DE ARMÁRIOS ETSI, 19” e 21” foi projectada para dar resposta a necessidades muito
específicas de telecomunicações. Esta gama disponibiliza um conjunto de opções com a norma ETSI com 21"
e passo (25) nas furações no perfil de rack e ainda configurações especificas (não ETSI) com 21" e 19", com o
passo normal de U´s (44,45).

Pode ainda optar por um conjunto de acessórios como adaptadores, que permitem a conversão de 21” para
19” permitindo assim no mesmo armário, instalar equipamentos de 19” e 21”.Clique na imagem para mais detalhes



Produtos – Soluções para Equipamentos Informáticos
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A gama OLIRACK DE SOLUÇÕES PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS foi projectada para dar resposta a
um conjunto de necessidades no âmbito da guarda, integração e operação de equipamentos informáticos:

• Armários Informáticos, preparados com divisões para instalação de Computadores, Towers, Ecrans, TFT
e Teclados que podem ser instalados em ambientes industriais ou em zonas interiores de circulação
pública e open spaces para uma operação segura e de acesso restrito.

• Laptop Trolley, armários para a acomodar e guardar computadores portáteis e tablets com
funcionalidade de carregamento e posto wireless, que podem ser instalados em escolas, universidades,
centros de formação e outros espaços com características similares.

• Estantes para Monitorização e Vídeo Vigilância com funcionalidades modulares e que permitem a
instalação em rack ou sem ser em rack de várias composições e tipos de equipamento para
monitorização e vídeo vigilância.

• Kiosques Quiosques para instalação mural ou pavimento para integração de qualquer tipo de tecnologia
e funcionalidade. Soluções a pensar na instalação de postos individuais ou partilhados de multimédia,
acesso a internet, bilhética etc. Para instalação no interior em recepções, espaços de convívio, museus e
outros espaços dedicados a eventos.Clique na imagem para mais detalhes



Produtos – Armários de pavimento ECORACK
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A gama de ARMÁRIOS 19” DE PAVIMENTO ECORACK foi concebida para instalações simplificadas.
Reconhecido por oferecer enormes vantagens técnicas e logísticas, nomeadamente em ocupação de
espaço em transporte, assim como em processos de importação/exportação, uma vez que é fabricado
para ser fornecido em Kit Flat Pack, para montagem e instalação no local.

Para a linha ECORACK, está disponível para download grátis uma aplicação no nosso
site onde pode simular as quantidades dos diversos modelos que cabem em
contentores de 20” e 40”

Todos os modelos são fornecidos com manual de montagem e a sua assemblagem é extremamente
simples, efectuada com recurso a uma chave philips.Pioneiros no lançamento do conceito Kit para armários Técnicos

Clique na imagem para mais detalhes

Clique  para aceder a download



Produtos – Armários murais ECORACK
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A gama de ARMÁRIOS 19” MURAIS ECORACK foi concebida para instalações simplificadas.
Reconhecido por oferecer enormes vantagens técnicas e logísticas, nomeadamente em ocupação de
espaço em transporte, assim como em processos de importação/exportação, uma vez que é fabricado
para ser fornecido em Kit Flat Pack, para montagem e instalação no local.

Para a linha ECORACK, está disponível para download grátis uma aplicação no nosso
site onde pode simular as quantidades dos diversos modelos que cabem em
contentores de 20” e 40”

Todos os modelos são fornecidos com manual de montagem e a sua assemblagem é extremamente
simples, efectuada com recurso a uma chave philips.Pioneiros no lançamento do conceito Kit para armários Técnicos

Clique na imagem para mais detalhes

Clique  para aceder a download



Produtos e Soluções à medida para integração de tecnologia específica

Olivetel S.A.

Produtos à Medida

ARMÁRIOS E POSTOS DE CARREGAMENTO para Mobilidade
Eléctrica.

Armários e postos para carregamento, desenhados e
fabricados de acordo com as especificações para integração
da tecnologia do Cliente.



Produtos e Soluções à medida para integração de tecnologia específica
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Produtos à Medida

ARMÁRIOS DE EXTERIOR ESPECIFICOS

Armários de exterior com requisitos e características
específicas de projectos.



Produtos e Soluções à medida para integração de tecnologia específica
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Produtos à Medida

ARMÁRIOS INDUSTRIAIS ESPECIFICOS

Armários com requisitos e características específicas de
projectos para integração de diferentes tecnologias como
Energia & Automação e outras.



Produtos e Soluções à medida para integração de tecnologia específica
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Produtos à Medida

ARMÁRIOS ESPECIFICOS PARA GESTÃO HOSPITALAR

Utilizado em diversos sectores como no sector da saúde, para
controlo de stocks de medicamentos, com registo de entradas
e saídas de medicamentos através de sistemas de
identificação por radiofrequência.



Algumas Referências
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Contactos

Olivetel S.A.

www.olivetel.pt

Clique para ver video

https://www.youtube.com/watch?v=nDFV7C99e2Y
https://www.youtube.com/watch?v=nDFV7C99e2Y

