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1 Acerca deste documento 
A Descrição de Serviços Empresariais da Microsoft fornece informações ao Cliente sobre os serviços 

profissionais que podem ser adquiridos à Microsoft. 

O Cliente deve familiarizar-se com as descrições dos serviços que adquirir, incluindo quaisquer pré-

requisitos, exclusões de responsabilidade, limitações e respetivas responsabilidades. Os serviços 

adquiridos serão listados na Encomenda de Serviços dos Serviços Empresariais da Microsoft ou noutra 

Declaração de Serviços aplicável que referencie e inclua este documento.  

Nem todos os serviços listados neste documento estão disponíveis globalmente. Para obter detalhes 

sobre os serviços que podem ser adquiridos na sua localização, contacte o representante de Serviços 

Microsoft. 
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2 Serviços de consultoria 
2.1 Como adquirir 

Os serviços de consultoria podem ser adquiridos como um pacote ou como serviços definidos 

individualmente. Os serviços que podem ser adquiridos encontram-se listados abaixo. 

Serviço Definição 

Estratégia Empresarial  

Programa 

Ajuda os clientes a obterem valor de negócio pelo respetivo 

investimento em tecnologias Microsoft e a acelerar a adoção de 

tecnologia sob a orientação dos Arquitetos da Microsoft e pela equipa 

de prestação de Serviços. 

 

Legenda:  indica os itens que o Cliente pode ver listados na respetiva Encomenda de Serviço.   

2.2  Descrições dos pacotes 

2.2.1 Programa de Estratégia Empresarial 

O Programa de Estratégia Empresarial pode ser adquirido como um pacote (combinação de serviços) ou 

como módulos de serviços individuais. Os benefícios e módulos do programa incluídos são descritos na 

Secção 2.3, “Programa de Estratégia Empresarial e descrição de serviços”. 

Pacotes 

 Estabelecimento da Estratégia Empresarial 

Item Serviços Incluídos 

Arquiteto da Microsoft Agregação de até 400 horas por ano de um Arquiteto da Microsoft 

e da equipa de prestação de serviços Empresariais 

Módulos de serviços de 

Estratégia Empresarial 

Até três dos nove módulos de serviços de Estratégia Empresarial 

descritos na Secção 2.3.2, “módulos de serviços de Estratégia 

Empresarial” acordados e documentados com o Cliente no Plano de 

Prestação de Serviços 

Benefícios do programa 

Plano da Prestação de Serviços 

Rede de Estratégia Empresarial 

Biblioteca de Recursos de Estratégia Empresarial 

 Fundação de Estratégia Empresarial 

Item Serviços Incluídos 

Arquiteto da Microsoft Agregação de até 800 horas por ano de um Arquiteto da Microsoft e 

da equipa de prestação de serviços Empresariais 

Módulos de serviços de 

Estratégia Empresarial 

Qualquer combinação dos nove módulos de serviços de Estratégia 

Empresarial descritos na Secção 2.3.2, “módulos de serviços de 



Descrição dos Serviços  Serviços de consultadoria 

Page 4 

Estratégia Empresarial” acordados e documentados com o Cliente no 

Plano de Prestação de Serviços 

Benefícios do programa 

Plano da Prestação de Serviços 

Rede de Estratégia Empresarial 

Biblioteca de Recursos de Estratégia Empresarial 

Portefólio de Estratégia Empresarial 

Item Serviços Incluídos 

Arquiteto da Microsoft Agregação de até 1.600 horas por ano de um Arquiteto da Microsoft e 

da equipa de prestação de serviços Empresariais 

Módulos de serviços de 

Estratégia Empresarial 

Qualquer combinação dos nove módulos de serviços de Estratégia 

Empresarial descritos na Secção 2.3.2, “módulos de serviços de 

Estratégia Empresarial” acordados e documentados com o Cliente no 

Plano de Prestação de Serviços 

Benefícios do programa 

Plano da Prestação de Serviços 

Rede de Estratégia Empresarial 

Biblioteca de Recursos de Estratégia Empresarial 

Módulos individuais 

O Cliente pode adquirir qualquer combinação dos módulos de serviços de Estratégia Empresarial, 

conforme descrito na Secção 2.3.2, “módulos de serviços de Estratégia Empresarial”, podendo estes ser 

selecionados de acordo com os requisitos do Cliente. 

 Serviços Incluídos 

Arquiteto da Microsoft Serviços de um Arquiteto da Microsoft pelo número de horas 

especificado na Encomenda de Serviço do Cliente 

Módulos de serviços de 

Estratégia Empresarial 

A prestação de um ou mais módulos de serviços de Estratégia 

Empresarial, descritos na Secção 2.3.2, “módulos de serviços de 

Estratégia Empresarial”, consoante especificado na sua Encomenda de 

Serviço 

 

2.3 Programa de Estratégia Empresarial e descrição de serviços 

As iniciativas e os domínios de tecnologia abrangidos pelo Programa de Estratégia Empresarial incluem, 

mas não se limitam a:  

 elaboração de ideias e inovação para identificar oportunidades empresariais e de tecnologia que 

impulsionam o crescimento e atraem novos clientes 

 Capacitação de uma força de trabalho móvel, incluindo colaboração móvel e social, segurança e 

gestão de dispositivos 

 Modernização da plataforma de Dados e do Centro de Dados, com a integração de tecnologias e 

soluções em nuvem 

 Estratégias de Segurança e Gestão de Identidades Empresariais 
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 Planeamento e implementação de soluções de Relações com os Clientes e Empresariais da 

Microsoft  
Quer adquira os serviços de Estratégia Empresarial como um pacote ou como um serviço 

individual, um Arquiteto da Microsoft cria e disponibiliza um Plano de Prestação de Serviços 

que define marcos e objetivos, além de estabelecer processos, dados e regras para controlar o 

progresso em relação ao plano. O Arquiteto da Microsoft irá apresentar atualizações de estado 

mensais do progresso em relação ao plano e fará a gestão da equipa de prestação de serviços 

da Microsoft que complementa a prestação do serviço. A equipa de prestação de serviços da 

Microsoft pode incluir recursos de Serviços Microsoft ou serviços dos centros de excelência. 

 

2.3.1 Serviços do Programa de Estratégia Empresarial 

Quando adquire um dos pacotes definidos anteriormente, encontram-se incluídos os seguintes benefícios 

do programa na vigência do termo do serviço: 

Rede de Estratégia Empresarial: uma ligação, através do Arquiteto da Microsoft, a conhecimentos 

especializados do grupo Microsoft Research e dos grupos de desenvolvimento. 

Biblioteca de Recursos de Estratégia Empresarial: um vasto conjunto de materiais incluindo 

conhecimentos aprofundados da indústria e ferramentas de referência, arquitetura empresarial e 

tecnológica, bem como modelos e métodos de referência. 

2.3.2 Módulos de serviços de Estratégia Empresarial 

De seguida, são listados os módulos de serviços de Estratégia Empresarial:  

 Workshop de Oportunidades de Valor: Um workshop concebido para ajudar intervenientes de 

negócio e de TI pelo processo de elaboração de ideias e de inovação para identificar cenários que 

produzem oportunidades de valor para a expansão do negócio e atrair novos clientes. 

 Planeamento do Valor do Contrato Enterprise: um roadmap e plano para ajudar a determinar o 

valor para o negócio do investimento de um Cliente na Microsoft, incluindo recomendações para acelerar 

o calendário de implementação e a adoção destes investimentos. 

 Otimização do Portefólio do Projeto: um relatório que fornece uma avaliação dos portefólios de TI 

do Cliente (incluindo capacidades de negócio, serviços de TI e o portefólio de programas/projetos 

existentes) e identifica oportunidades de utilização dos dispositivos e serviços Microsoft para racionalizar 

portefólios específicos no contexto da estratégia atual de negócio do Cliente. 

 Otimização do Portefólio de Aplicações: Um relatório baseado numa avaliação do seu portefólio de 

aplicações de software, análise das características da carga de trabalho e da arquitetura de soluções que 

fornece recomendações para a distribuição futura de aplicações alvo, incluindo opções de aplicações 

alojadas na nuvem. 

 Estratégia de Segurança e de Identidades Empresariais: A avaliação de informações e de riscos de 

segurança estratégica que fornece orientação, ações e soluções para ajudar a reduzir o risco de ataques 

cibernéticos ou a perda de informações e ajudar a desenvolver uma estratégia de identidades a longo 

prazo para suportar objetivos empresariais. 

 Opções e Recomendações Arquitetónicas: um documento de definição e recomendação de 

arquiteturas para toda a empresa que apresenta opções de arquitetura viáveis, avaliadas de acordo com 

os princípios de arquitetura, normas empresariais e de TI e restrições acordados na carta de definições do 

programa.  
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 Capacitação da Força de Trabalho Móvel: um documento de recomendações e de opções de 

arquiteturas e estratégias que descreve a arquitetura de acesso dos empregados móveis a aplicações 

empresariais, a gestão de identidades de utilizador em dispositivos móveis e a garantia da proteção de 

dados.  

 Modernização do Centro de Dados: Um plano de programa e definição da arquitetura de 

infraestruturas e desenvolvimento de estratégias para executar a modernização de um centro de dados, 

incluindo uma nuvem híbrida e opções de Infraestrutura como umServiço. 

 Modernização da Plataforma de Dados: Um plano de programa e classificação de dados, arquitetura 

de informações e desenvolvimento de estratégias para levar a cabo uma solução de armazém de dados 

moderna que possa processar dados de todos os tamanhos, tipos e origens. 

 Planeamento do Valor: um plano de programa detalhado, um plano de adoção e mudança, um 

scorecard de valor e um plano de governação como suporte das recomendações e do roadmap descrito 

anteriormente (Opções e Recomendações de Arquitetura). 

 Desenvolvimento do Caso de Negócio: um modelo de valor de negócio, com base na análise 

financeira dos custos previstos e benefícios quantificáveis, para o plano de iniciativas propostas. 

 Gestão da Adoção e das Mudanças: execução do plano de adoção e de gestão de mudanças 

(incluindo o plano de comunicação, planos de formação/prontidão e planos de suporte), bem como 

realização da supervisão do processo de adoção, de relatórios e da mitigação de riscos para uma ou mais 

das suas iniciativas. 

 Gestão do Valor: um relatório que mede e monitoriza o progresso da iniciativa em relação aos KPIs 

estabelecidos e respetivos sistemas de medição interna da empresa (ou seja, compromissos, scorecards e 

avaliações de negócio). 

 Administração, Riscos e Gestão da Conformidade do Programa: supervisão do estado do programa 

e disponibilização de relatórios para estruturas de administração definidas (por exemplo, comités de 

direção e conselhos de revisão) para facilitar a tomada de decisões eficaz ao longo do ciclo de vida do 

programa. 

2.4 Limitações e exclusões de responsabilidade 

A nossa prestação de serviços baseia-se nas seguintes limitações e exclusões de responsabilidade: 

 Os serviços de consultoria incluem unicamente conselhos e orientações exclusivamente 

relacionados com a implementação e utilização das tecnologias da Microsoft por parte do 

Cliente. 

 A decisão de seguir ou ignorar os conselhos, orientações e recomendações da Microsoft é da 

exclusiva responsabilidade do Cliente. 

 As licenças de produtos não estão incluídas nos serviços de consultoria e devem ser 

adquiridas em separado. 

 A Microsoft não cede quaisquer representações nem garantias relativamente aos resultados 

que possa obter ao seguir os conselhos, orientações ou recomendações da Microsoft. 

 Os serviços de consultoria não incluem a implementação do produto, a resolução de 

problemas ou suporte de break-fix, revisão de código-fonte em tecnologias não-Microsoft ou 

consultoria técnica ou de arquitetura além dos serviços supramencionados. 
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 Para qualquer código-fonte em tecnologia não-Microsoft, os nossos serviços limitam-se 

apenas à análise dos dados binários, tal como o dump de processos ou network monitor 

traces. 

 Quando forem acordadas visitas no local não pré-pagas de Arquitetos da Microsoft ou de 

recursos da equipa de prestação de serviços, serão cobradas ao Cliente as despesas razoáveis 

de deslocação e estadia. 

2.5 As responsabilidades do Cliente 

O sucesso dos compromissos de consultoria e o desempenho das nossas obrigações dependem do 

envolvimento do Cliente durante a iniciativa, incluindo mas não limitado a: 

 Disponibilidade dos representantes, pessoal de TI e recursos do Cliente, incluindo hardware, 

software, ligação à Internet e espaço físico nas suas instalações. 

 Fornecimento atempado de informações precisas e completas por parte do Cliente, conforme 

solicitado pela equipa de prestação de serviços. 

 Acesso a informação sobre a organização do Cliente. 

 Conclusão atempada e eficaz das responsabilidades atribuídas ao Cliente. 

 Decisões e aprovações atempadas por parte da chefia do Cliente. 

 O pagamento das deslocações e despesas incorridas pelos funcionários ou contratantes da 

Microsoft. 
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3 Serviços de Suporte 
3.1 Como adquirir 

O Suporte Premier pode ser adquirido como um pacote de serviços individuais; sendo os pacotes 

disponíveis descritos abaixo. 

Serviço  Definição 

Pacotes para toda a 

empresa 

Uma combinação de serviços que oferece suporte para todos os 

produtos comerciais suportados pela Microsoft que estão a ser 

utilizados pela organização do Cliente. Estão disponíveis opções de 

pacote Configurável ou Fixo. 

Pacotes para 

programadores  

O Suporte Premier para Programadores é uma opção de serviço centrada 

no desenvolvimento que ajuda a equipa do Cliente a criar, implementar e 

prestar suporte a aplicações concebidas na plataforma Microsoft. 

Pacotes de soluções 

avançadas 

Um pacote de serviços de suporte que abrange um produto Microsoft 

específico ou sistema de TI do Cliente.  

 

Legenda:  indica os itens que o Cliente pode ver listados na respetiva Encomenda de Serviço.   

3.2 Descrições dos pacotes 

3.2.1 Pacotes para toda a empresa 

As opções de pacotes a Nível empresarial são: Pacotes Configuráveis (personalizados consoante as suas 

necessidade), de Aceleração (um grupo de serviços pré-assemblados concebidos para cumprir uma 

necessidade específica) ou Fixos (serviços predefinidos com um termo estabelecido). 

Pacote configurável 

O pacote de suporte é personalizado a partir dos itens listados abaixo de acordo com os requisitos 

do Cliente. 

Item Serviços Disponíveis 

Serviços proativos Os serviços descritos na secção 3.3.1 “Serviços proativos” estão 

disponíveis para inclusão no pacote de suporte 

Gestão da prestação de 

serviços 

Incluído em todos os pacotes. 

O modelo de prestação e nível de serviço é personalizado conforme 

descrito na secção 3.3.2 “Gestão da prestação de serviços” 

Serviços reativos Os serviços descritos na secção 3.3.3 “Serviços reativos” estão 

disponíveis para inclusão no pacote de suporte 

Serviços avançados É possível incluir serviços adicionais, descritos na secção 3.4 “Serviços 

avançados” no seu pacote de suporte 
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 Pacote de aceleração 

Um pacote de suporte composto por serviços pré-selecionados concebidos para satisfazer necessidades 

de suporte comuns. 

Item Serviços Disponíveis 

Serviços proativos Os serviços descritos na secção 3.3.1 “Serviços proativos” estão pré-

selecionados num Pacote de Aceleração 

Gestão da prestação de 

serviços 

Incluído em todos os pacotes. 

O modelo de prestação e nível de serviço é personalizado conforme 

descrito na secção 3.3.2 “Gestão da prestação de serviços” 

Serviços reativos Os serviços descritos na secção 3.3.3 “Serviços reativos” podem ser 

incluídos em Pacotes de Aceleração selecionados 

Serviços avançados É possível incluir serviços adicionais, descritos na secção 3.4 “Serviços 

avançados” em Pacotes de Aceleração selecionados 

 

Pacotes fixos 

Um pacote básico definido de serviços de suporte com o período de vigência de um ano. 

 Premier Core 

Item Serviços Incluídos 

Serviços proativos Um “Risk and Health Assessment Program as a Service”  

Gestão da prestação de 

serviços 

É incluído um Nível de serviço básico, fornecido através de um modelo 

Remoto, descrito na Secção 3.3.2, “Gestão da prestação de serviços” 

Serviços reativos Até 20 horas de “Suporte à Resolução de Problemas” 

 

3.2.2 Soluções avançadas 

Os pacotes de soluções avançadas abrangem um produto Microsoft específico ou um sistema de TI do 

Cliente. Os serviços disponíveis são listados abaixo. 

Item Descrição 

Premier Mission Critical Fornece um nível superior de suporte para um conjunto definido de 

produtos Microsoft que estão incluídos nas soluções empresariais de 

missão crítica do Cliente e é descrito na Secção 3.5.1 “Premier Mission 

Critical”  

 

3.3 Descrição de serviços 

Os itens que são combinados para formar o pacote Suporte Premier são descritos nesta secção. 
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3.3.1 Serviços proativos 

Os serviços proativos ajudam a prevenir problemas no ambiente Microsoft do Cliente e são normalmente 

agendados antes da prestação do serviço para assegurar a disponibilidade dos recursos. 

Serviços de avaliação 

Os serviços de avaliação fornecem recursos de revisão da sua documentação de suporte ou infraestrutura 

para identificar oportunidades de melhoria. 

 Verificação do Funcionamento: uma revisão da implementação de tecnologia Microsoft do 

Cliente tendo em conta as nossas práticas recomendadas. Um engenheiro da Microsoft planeia o 

serviço com o Cliente, executa a revisão, processa os dados e entrega um relatório aquando da 

conclusão. 

 Risk and Health Assessment Program (RAP): uma avaliação automática da implementação 

de tecnologia Microsoft do Cliente, com dados recolhidos por um engenheiro da Microsoft nas 

instalações do Cliente. Os dados recolhidos são analisados pela Microsoft e fornecemos um 

relatório das nossas conclusões e recomendações de remediação. 

 Risk and Health Assessment Program as a Service (RAP as a Service): uma avaliação 

automática da sua implementação de tecnologia Microsoft, com dados recolhidos remotamente. 

Os dados recolhidos são analisados pela Microsoft e fornecemos um relatório das nossas 

conclusões e recomendações de remediação. 

 Risk and Health Assessment Program as a Service Plus (RAP as a Service Plus): uma 

avaliação automática da implementação de tecnologia Microsoft do Cliente, com dados 

recolhidos por um engenheiro da Microsoft nas instalações do Cliente. Os dados recolhidos são 

analisados pela Microsoft e fornecemos um relatório das nossas conclusões e recomendações de 

remediação, além de realizarmos um workshop de otimização do sistema. 

 Offline Assessment: uma avaliação automática da implementação de tecnologia Microsoft do 

Cliente, com dados recolhidos por um engenheiro da Microsoft nas instalações do Cliente. Os 

dados recolhidos são analisados pela Microsoft utilizando as ferramentas locais e fornecemos um 

relatório das nossas conclusões e recomendações de remediação. 

 Security Assessment Program: uma análise técnica e processual da forma como a 

organização do Cliente fornece acesso ao seu ambiente informático. Aquando da conclusão do 

serviço, o Cliente um relatório com a nossa análise dos riscos de segurança identificados e 

orientações para reduzir o perfil de riscos. 

Serviços de formação 

Os serviços de formação ajudam a melhorar as competências técnicas e operacionais do pessoal de 

suporte do Cliente. 

 Chalk Talks: por norma, são sessões de um dia, em formato de palestra e demonstração, 

abrangendo tópicos de produto e suporte, sendo realizadas por um engenheiro Microsoft 

presencialmente ou online. 

 Subscrições a pedido: uma subscrição permite acesso a um conjunto de materiais de 

formação online de uma biblioteca de workshops desenvolvida pelos engenheiros da 

Microsoft. As subscrições são vendidas por posto de trabalho. 
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 Webcasts: sessões de formação alojadas pela Microsoft e apresentadas a audiências 

remotamente através da Internet. Os webcasts podem ser adquiridos por participante ou sob 

forma de uma apresentação específica para a organização do Cliente, conforme especificado na 

Encomenda de Serviço do Cliente.  

 Workshops: sessões de formação técnica e prática de nível avançado, disponíveis numa vasta 

seleção de tópicos de suporte e tecnologia Microsoft, apresentadas por um engenheiro da 

Microsoft presencialmente ou online. Os workshops podem ser adquiridos por participante ou 

sob forma de uma apresentação específica para a organização do Cliente, conforme especificado 

na Encomenda de Serviço do Cliente. Os workshops não podem ser gravados sem a permissão 

expressa e por escrito da Microsoft. 

Serviços operacionais 

Os serviços operacionais ajudam a gerir problemas e riscos relacionados com pessoas, processos 

e tecnologia, para ajudar a garantir que os objetivos empresariais são obtidos. 

 Lab Services: onde disponível na sua zona, a Microsoft pode fornecer ao Cliente, acesso a uma 

funcionalidade de laboratórios, para o ajudar nas atividades de desenvolvimento, definição de 

referências, testes, protótipos e migração de produtos Microsoft. 

 Onboarding Accelerator: o envolvimento direto com um engenheiro Microsoft que trabalha 

com o Cliente para fornecer assistência com o processo de implementação ou migração. Isto 

pode incluir assistência com o planeamento e validação de uma prova de conceito ou carga de 

trabalho de produção com produtos Microsoft. 

 Proactive Monitoring: fornecimento de ferramentas de monitorização de operações técnicas 

e recomendações para aperfeiçoar os processos de gestão de incidentes do servidor. Este serviço 

irá ajudar o Cliente a criar matrizes de incidentes, a realizar revisões de grandes problemas e a 

criar a estrutura de uma equipa de engenheiros sustentada. 

 Proactive Operations Programs (POP): uma revisão, realizada com o pessoal do Cliente, dos 

respetivos processos operacionais em relação às práticas recomendadas pela Microsoft com base 

no IT Infrastructure Library (ITIL) e no Microsoft Operations Framework (MOF). 

 Remediation Side by Side: o envolvimento direto com um engenheiro Microsoft que trabalha 

com o Cliente para dar resposta às conclusões identificadas durante um Serviço de avaliação. A 

duração de cada compromisso é especificada em dias na Encomenda de Serviço do Cliente, tendo 

lugar em parceria com a equipa de engenheiros do Cliente. 

 

 Serviços proativos personalizados 

Um compromisso com o nosso pessoal para a prestação de serviços, sob a direção do Cliente, 

presencialmente ou online, que não estão descritos de outro modo neste documento. Estes 

compromissos são medidos e têm um preço em dias. 

As áreas de foco dos Serviços proativos personalizados são: 

 Serviços de avaliação  

 Serviços de formação 

 Serviços operacionais  
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 Assistência técnica 

Onde disponíveis, os serviços proativos podem ser vendidos como uma quantidade de horas de 

Assistência de Suporte. Estas horas podem posteriormente ser trocadas por um ou mais dos serviços 

proativos descritos acima, nas tarifas atuais fornecidas pelo representante de Microsoft Services do 

Cliente. Depois de agendar o serviço proativo, iremos deduzir o número adequado de horas de 

Assistência de Suporte do saldo Cliente, arredondado até à hora mais próxima, para cobrir o valor de 

uma taxa diária ou dos honorários fixados para o serviço. Se o Cliente encomendar um tipo de serviço 

de Assistência de Suporte e pretender trocá-lo por outro, poderá aplicar as horas já adquiridas para esse 

serviço alternativo, onde disponível e mediante acordo com o respetivo Gestor de Prestação de Serviços. 

3.3.2 Gestão da prestação de serviços 

 Gestão da prestação de serviços 

Todos os pacotes de Suporte Premier são coordenados por um Service Delivery Manager (SDM). Em 

determinadas geografias, esta função é também conhecida por Service Delivery Manager (SDM) ou 

Support Account Manager (SAM). Para o Suporte Premier para Programadores, é possível refinar a gestão 

da prestação de serviços, com base no modelo e nível de serviço, e no âmbito do produto Microsoft. 

Salvo especificação em contrário na Encomenda de Serviço, o modelo de prestação será Designado, 

o nível de serviço será Core e o âmbito do produto será Suporte no Local. 

Modelo de prestação 

Item Definição 

Remoto Realizado por um grupo de indivíduos localizado remotamente 

Designado Realizado a tempo parcial, no local ou remotamente, por um indivíduo 

designado que também presta serviços a outros clientes do Suporte Premier da 

Microsoft 

Dedicado Prestado, no local ou remotamente, por um indivíduo designado que está 

exclusivamente dedicado a um único cliente do Suporte Premier da Microsoft 

Nível de serviço 

Item Definição 

Core Inclui coordenação geral, além de uma introdução ao serviço, planeamento da 

prestação do serviço, revisões do serviço, conselhos de segurança crítica, gestão 

de incidentes e gestão de crises 

Standard Inclui todos os serviços do nível Core, uma Avaliação Inicial e um plano de 

remediação. 

Extended Inclui todos os serviços do nível Standard, além de Microsoft Product/Online 

Services Lifecycle, análise da tendência dos incidentes e aconselhamento e 

orientação de processos 

Âmbito do Produto 

Para as Encomendas de Serviço que incluem o nível Extended da gestão da prestação de serviços, está 

disponível uma opção adicional. A gestão da prestação de serviços pode ser personalizada para se 
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concentrar em produtos implementados nas instalações do Cliente (no Local) e/ou serviços de subscrição 

geridos pela Microsoft (serviços online). Os serviços online específicos abrangidos num contrato com 

Capacidade Online serão especificados na sua Encomenda de Serviço. 

Item Definição 

No Local A Gestão da Prestação de Serviços vai concentrar-se em produtos 

implementados nas instalações do Cliente. 

Capacidade 

Online 

A Gestão da Prestação de Serviços vai concentrar-se na gestão de serviços de 

subscrição e fornecerá os serviços com Capacidade Online adicionais abaixo 

listados. Esta opção está atualmente disponível para subscrições do Microsoft 

Azure e/ou do Office 365. 
 

Os seguintes serviços estão disponíveis para todos os clientes que adquiram a gestão da prestação de 

serviços: 

Introdução ao serviço: uma descrição geral dos serviços de Suporte Premier, incluindo uma 

explicação de como selecionar e planear os serviços proativos, bem como uma demonstração 

de como registar pedidos de suporte reativo assistido e utilizar as ferramentas disponíveis. 

Service Delivery Plan (SDP): a base dos serviços de Suporte Premier, que inclui um plano de 

serviços personalizado criado em colaboração com a equipa do Cliente para determinar como e 

quando os serviços serão aplicados. A Microsoft monitoriza e ajusta o SDP do Cliente com base 

nas respetivas necessidades ao longo do período de vigência. 

Revisões do serviço: a Microsoft revê regularmente os serviços do período anterior, comunica ao 

Cliente aquilo que foi fornecido e melhorado, revê os comentários do Cliente e debate ações ou 

ajustes que possam ser necessários. Estas revisões podem consistir em relatórios de estado 

padrão e reuniões de estado virtuais ou no local (se a deslocação ao local estiver autorizada). A 

personalização da revisão do serviço está também disponível, mas pode implicar uma aquisição 

adicional, consoante o nível de gestão da prestação de serviços incluído nos serviços adquiridos 

pelo Cliente. Para as Encomendas de Serviço com Capacidade Online, o seu SDM vai fornecer-lhe 

informações adicionais relativas aos serviços online que subscrever, incluindo o estado dos 

pedidos de serviço padrão, incidentes de serviço e atividade geral. 

Aconselhamento de suporte de segurança crítica: notificação de Boletins de Segurança da 

Microsoft críticos. Se o Cliente tiver um TAM Designado ou Dedicado, o TAM irá ajudá-lo a avaliar 

o impacto destas informações na sua infraestrutura de TI. 

Gestão de incidentes: supervisão dos incidentes de suporte pelo respetivo TAM de modo a 

oferecer a resolução atempada dos mesmos e uma prestação de suporte de elevada qualidade. 

Para as Encomendas de Serviço com Capacidade Online, engloba a Gestão de Incidentes de 

Serviço onde o seu SDM vai trabalhar com o Cliente para criar um MIRP (Managed Incident 

Response Plan), identificar um contacto principal para atualizações de estado durante o evento, 

bem como, facilitar uma análise da causa raiz através da análise PIR (Post Incident Review) depois 

de um incidente ter ocorrido. 

Gestão de crises: controlo dos problemas 24 horas por dia e comunicação com o Cliente por 

parte dos TAMs e Gestores de Situações Críticas durante situações em que o Cliente sofra 

impactos críticos na atividade. 
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Os seguintes serviços adicionais estão disponíveis para todos os clientes que adquiram um nível Standard 

da gestão da prestação de serviços: 

Avaliação Inicial: Uma avaliação de deteção para identificar necessidades de serviço no 

ambiente de operações de TI que ajuda a criar um plano acionável de modo a atingir o estado 

desejado das operações de TI do Cliente. Para as Encomendas de Serviço com Capacidade Online, 

o seu SDM vai analisar a infraestrutura no local necessária para ligar os utilizadores ao serviço 

online. Para além disso, o SDM vai trabalhar com a sua equipa para documentar riscos que 

poderão afetar a conectividade do Cliente e sugerir potenciais resoluções. 

Plano da remediação: uma consolidação de ações para a melhoria na sequência das conclusões 

das avaliações proativas realizadas. As conclusões serão documentadas como conselho de 

melhoria com a remediação associada no SDP do Cliente. O acompanhamento é efetuado através 

de revisões do serviço agendadas. 

 Gestão da prestação de serviços no local: as visitas no local do SDM do Cliente estão 

disponíveis e poderão implicar encargos adicionais por visita. Este serviço está sujeito à 

disponibilidade dos recursos da Microsoft. 

Os seguintes serviços adicionais estão disponíveis para todos os clientes que adquiram um nível Extended 

da gestão da prestação de serviços: 

Deteção do ciclo de vida dos Serviços Online/Produtos Microsoft: relatórios regulares sobre 

os desenvolvimentos na organização da Microsoft e aviso da existência de atualizações 

relacionadas com o plano ou o ciclo de vida de produtos Microsoft que podem ser aplicáveis e 

benéficas para a organização do Cliente. Para as Encomendas de Serviço com Capacidade Online, 

o seu SDM vai fornecer uma comunicação mensal (ou consoante necessário) sobre as 

atualizações de serviço e indisponibilidades agendadas para os serviços online subscritos do 

Cliente. 

Aconselhamento e análise da tendência dos incidentes: uma ou mais revisões do seu histórico 

de incidentes com ênfase em aspetos relacionados com pessoas, processos e tecnologia dos 

incidentes de grande impacto comercial registados junto da Microsoft e envolvendo tecnologia 

da Microsoft suportada. Os resultados das revisões serão recomendações sobre atividades de 

melhoria das operações, além de alterações tecnológicas ou preparação de pessoas, todas 

centradas no objetivo de ajudar o Cliente a diminuir os custos operacionais de TI. 

Orientação de processos: Serão fornecidas informações básicas acerca das práticas 

recomendadas relacionadas com a Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologias de Informação 

(ITIL, Information Technology Infrastructure Library), a Arquitetura de Operações da Microsoft 

(MOF, Microsoft Operations Framework) e/ou a Gestão do Ciclo de Vida de Aplicações (ALM, 

Application Lifecycle Management). 

Os seguintes serviços adicionais estão disponíveis aos clientes que adquiram um nível Extended da gestão 

da prestação de serviços e selecionem um âmbito de produto com Capacidade Online: 

Gestão de incidentes de serviço: O SDM do Cliente vai fornecer assistência antes, durante e 

depois de um incidente de serviço ter ocorrido, através da manutenção ou fornecimento dos 

seguintes materiais a entregar consoante adequado. O SDM vai trabalhar em conjunto com o 

Cliente para criar um MIRP (Managed Incident Response Plan) que estabelece um protocolo de 

comunicação e um plano de comunicação para problemas de serviços. Este plano inclui uma 

linha cronológica de reação, intervenientes e os contactos a utilizar quando ocorre uma exceção 

do serviço. O SDM vai fornecer uma análise PIR (Post Incident Review) que fornece a análise da 
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causa raiz de qualquer Interrupção de Serviços Responsável da Microsoft. A PIR vai também 

conter um resumo do impacto do Contrato de Nível de Serviço (SLA). 

Gestão de subscrição de serviço: O SDM ajudará o Cliente na comunicação de problemas 

relacionados com as subscrições de serviços online e fornecerá respostas a questões 

relacionadas com faturação, aprovisionamento de contas e crédito do SLA. 

3.3.3 Serviços reativos 

Os serviços reativos podem incluir qualquer combinação dos seguintes serviços: 

 Suporte à Resolução de Problemas (PRS): assistência para problemas com sintomas específicos 

encontrados durante a utilização de produtos Microsoft, onde exista uma suposição razoável de que os 

problemas são causados por produtos Microsoft. As definições de gravidade, os nossos tempos iniciais de 

resposta previstos e os requisitos de submissão são detalhados na “Tabela: Resposta a incidentes”. 

O PRS é cobrado numa base por hora, sendo as horas deduzidas das horas pré-pagas estabelecidas na 

Encomenda de Serviço. Se a Microsoft determinar que o problema resultou de um erro, não serão 

deduzidas horas de PRS. Se o Cliente esgotar todas as horas pré-pagas enquanto a Microsoft estiver a 

resolver um problema específico, a Microsoft irá cobrar posteriormente e o Cliente terá de adquirir horas 

de PSR adicionais antes de respondermos a incidentes adicionais. A pedido do Cliente, a Microsoft poderá 

cooperar com outros fornecedores de software no sentido de ajudar a resolver problemas complexos de 

interoperabilidade de produtos de vários fabricantes, no entanto, o suporte de produtos de terceiros é a 

da responsabilidade dos terceiros. 

O PRS é fornecido, consoante necessário, para todas as subscrições do Microsoft Azure e/ou do 

Office 365. As horas de PRS adquiridas não serão deduzidas para os incidentes abertos relativamente 

a estas tecnologias. 

A gravidade do incidente determinará os níveis de resposta por parte da Microsoft, os tempos iniciais de 

resposta previstos e as responsabilidades do Cliente. O Cliente é responsável pela determinação do nível 

de gravidade inicial após contactar a Microsoft e poderá solicitar uma alteração do nível de gravidade 

durante o período de um incidente. 
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Tabela: Resposta a incidentes 

Gravidade e situação Resposta prevista pela 

Microsoft 

Resposta prevista pelo 

Cliente 

Gravidade 1 

Impacto empresarial 

catastrófico: 

 Perda total de um processo 

empresarial fulcral e o trabalho não 

pode continuar, em termos 

razoáveis 

 Necessita de atenção imediata 

 Primeiro telefonema de 

resposta no espaço de uma 

hora ou menos 

 Deslocação dos recursos da 

Microsoft logo que possível 

às instalações do Cliente 

 Gestor de Situações 

Críticas1 atribuído 

 Esforço contínuo numa 

base de 24 horas/7 dias por 

semana2 

 Rápida atribuição a equipas 

de produto da Microsoft  

 Notificação dos executivos 

seniores da Microsoft 

 Notificação dos executivos 

seniores do Cliente 

 Alocação de recursos 

adequados para manter um 

esforço contínuo numa 

base de 24 horas/7 dias por 

semana2 

 Acesso e resposta rápidos 

da autoridade de controlo 

de alterações 

 Submissão apenas por 

telefone 

Gravidade A 

Impacto empresarial 

crítico: 

 Perda ou degradação significativa 

dos serviços 

 Necessita de atenção no espaço de 

uma hora 

 Primeiro telefonema de 

resposta no espaço de uma 

hora ou menos 

 Deslocação dos recursos da 

Microsoft às instalações do 

Cliente, conforme 

necessário 

 Gestor de Situações 

Críticas1 atribuído 

 Esforço contínuo numa 

base de 24 horas/7 dias por 

semana2 

 Notificação dos Gestores 

Seniores da Microsoft 

 Alocação de recursos 

adequados para manter um 

esforço contínuo numa 

base de 24 horas/7 dias por 

semana2 

 Acesso e resposta rápidos 

da autoridade de controlo 

de alterações 

 Notificação à gestão 

 Submissão apenas por 

telefone 

Gravidade B 

Impacto empresarial 

moderado: 

 Perda ou degradação moderada 

dos serviços, mas o trabalho pode 

prosseguir em termos razoáveis de 

modo comprometido 

 Necessita de atenção no prazo de 

duas horas de expediente4 

 Primeiro telefonema de 

resposta no espaço de duas 

horas ou menos 

 Esforço apenas durante as 

horas de expediente3,4 

 Alocação de recursos 

adequados para conciliar 

com o esforço da Microsoft 

 Acesso e resposta da 

autoridade de controlo de 

alterações no prazo de 

quatros horas de 

expediente 

 Submissão por telefone ou 

Internet 

Gravidade C 

Impacto empresarial 

mínimo: 

 Primeiro telefonema de 

resposta no espaço de 

quatro horas ou menos 

 Informação precisa da 

pessoa de contacto para o 

caso específico 
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Gravidade e situação Resposta prevista pela 

Microsoft 

Resposta prevista pelo 

Cliente 

 Funcionamento no essencial sem 

impedimentos ou com 

impedimentos menores aos 

serviços 

 Necessita de atenção no prazo de 

quatro horas de expediente4 

 Esforço apenas durante as 

horas de expediente4 

 Resposta no prazo de 24 

horas 

 Submissão por telefone ou 

Internet 

1 Os Gestores de Situações Críticas são pessoas designadas para ajudar a oferecer a resolução atempada do problema através do compromisso com o incidente, escalamento, 

seleção de recursos e coordenação. 
2 A Microsoft poderá necessitar de reduzir o nível de gravidade se o Cliente não puder fornecer recursos ou respostas adequados para permitir que a Microsoft continue com os 

esforços de resolução de problemas. 
3 O esforço 24/7 atribuído à Gravidade B está atualmente disponível no Canadá, na América Central e na América do Sul, nas Caraíbas, no Reino Unido e nos Estados Unidos, a 

menos que o cliente opte ativamente por não participar no esforço 24/7. Para obter detalhes, consulte o seu TAM. 
4 As horas de expediente são normalmente definidas desde as 9:00 às 17:30 Hora Local, excluindo feriados e fins de semana. As horas de expediente poderão variar ligeiramente 

no seu país. 

 

 Suporte no Local: o suporte reativo no local fornece assistência nas instalações do Cliente. Este serviço 

está sujeito à disponibilidade de recursos da Microsoft e pode implicar encargos adicionais por visita no 

local. 

 Assistência Técnica de Desenvolvimento: ajuda na criação e desenvolvimento de aplicações que 

integrem tecnologias da Microsoft na plataforma da Microsoft, especialmente ferramentas e tecnologias 

de desenvolvimento da Microsoft, sendo vendida como uma quantidade de horas listada na Encomenda 

de Serviço do Cliente. 

 Serviços de Consultadoria: suporte por telefone para problemas de curto prazo (normalmente seis 

horas ou menos) e não planeados para Programadores e Profissionais de TI. Os Serviços de Consultoria 

podem incluir aconselhamentos, orientações, análises da causa raiz e transferências de conhecimentos 

destinados a auxiliar o Cliente a implementar tecnologias da Microsoft de forma a evitar problemas de 

suporte comuns e que podem diminuir a probabilidade de ocorrerem falhas de sistema. Os Serviços de 

Consultoria são vendidos como uma quantidade de horas listada na Encomenda de Serviço. 

3.4 Serviços avançados 

Os itens que são descritos nesta secção estão disponíveis sob a forma de suplementos, extensões 

e modificações em relação ao pacote de Suporte Premier por honorários adicionais. 

3.4.1 Engenharia de Suporte Designado 

 Engenharia de Suporte Designado (DSE): assistência prática e preventiva disponível durante as horas 

normais de expediente para suporte das tecnologias e produtos Microsoft específicos que foram 

acordados com o Cliente e listados na Encomenda de Serviço. Os serviços de DSE são adquiridos 

antecipadamente como um bloco de horas e a Microsoft deduz horas da conta do Cliente à medida que 

as horas são utilizadas. A alocação, prioridade e atribuição dos recursos de DSE são feitas com base no 

contrato das partes durante uma reunião inicial de compromisso e documentadas como parte do Plano 

de Prestação dos Serviços do Cliente. 

As áreas fundamentais dos serviços de DSE são: 

 Ajudar o desenvolver e implementar estratégias para ajudar a evitar incidentes futuros e 

aumentar a disponibilidade do sistema das tecnologias da Microsoft do Cliente abrangidas. 

 Ajudar a determinar a causa raiz dos incidentes repetitivos e fornecer recomendações para 

impedir que ocorram mais danos nas tecnologias da Microsoft designadas. 
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 Manter um conhecimento profundo dos requisitos comerciais atuais e futuros do Cliente e da 

configuração do ambiente das tecnologias de informação do Cliente. 

 Documentar, de forma proativa, as recomendações da utilização dos materiais a entregar 

relacionados com o Suporte Premier (por exemplo, revisões da capacidade de suporte, 

verificações de funcionamento, workshops e programas de avaliação de riscos, entre outros). 

 Ajudar a tornar consistentes as atividades de implementação e funcionamento do Cliente 

com as implementações de tecnologias da Microsoft planeadas e atuais do Cliente. 

 Melhorar as competências técnicas e operacionais da equipa de suporte do Cliente. 

 Encorajar e assistir na criação e manutenção de documentação específica do cliente para 

fornecer suporte para a configuração do ambiente, a recuperação de desastres, a topologia 

de rede, e não só, para as tecnologias da Microsoft designadas. 

3.4.2 Custom Support 

 Custom Support: o Custom Support fornece suporte limitado e contínuo para um número selecionado 

de produtos e service packs que atingiram o fim do seu ciclo de vida conforme definido pela Política de 

Ciclo de Vida do Suporte da Microsoft, em http://support.microsoft.com/lifecycle. Os produtos (e versões) 

e/ou service packs para os quais o Cliente tenha adquirido Custom Support serão especificados na 

Encomenda de Serviço do Cliente. 

Os honorários do programa de Custom Support são calculados tal como se o Cliente se tivesse inscrito no 

primeiro dia em que o programa de Suporte foi disponibilizado (por exemplo, se o Custom Support para 

o SQL Server 2000 SP4 ficou disponível a 10 de abril de 2013, mas não se inscrever até 13 de outubro de 

2014, o programa de honorários do Cliente é calculado a partir de 10 de abril de 2013). Os honorários de 

inscrição do Custom Support não são reembolsáveis e não podem ser transferidos entre Custom Support 

Standard e Custom Support Essentials. 

Limitações e pré-requisitos específicos do serviço: 

 O Cliente deve ter um contrato Premier atual com horas suficientes de Suporte à Resolução 

de Problemas para viabilizar um pedido de serviços de Custom Support ou de hotfix. Se o 

contrato de Suporte Premier do Cliente expirar ou cessar, o serviço de Custom Support 

cessará na mesma data. 

 O Cliente deve instalar e executar o service pack mais atualizado dos produtos inscritos 

listados na Encomenda de Serviço antes de receber o Custom Support. 

 O Cliente deve fornecer e manter um plano de migração (que apresente datas, número de 

dispositivos e marcos principais) para a transição para um nível de produto suportado.  

 Para fins de Custom Support, um “dispositivo” é qualquer instância, física ou virtual, na qual o 

cliente pretende implementar um hotfix de atualização de segurança para um determinado 

produto. A contagem de dispositivos deve ser igual ao número de vezes que a atualização de 

segurança ou hotfix será implementada, em vez da contagem de dispositivos física. 

 O Custom Support só cobre a versão inglesa dos produtos inscritos, salvo outro acordo em 

contrário por escrito. Se ambas as partes concordarem no suporte de idioma diferente do 

inglês, as horas de suporte podem ser alargadas para permitir a tradução (para a qual podem 

aplicar-se honorários de localização). 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 As atualizações de segurança que estão incluídas nos honorários de inscrição são 

determinadas pelo tipo de serviço de Custom Support adquirido e pelo produto inscrito, 

conforme é descrito abaixo: 

o Custom Support Standard: fornece suporte para produtos com datas de extinção 

do suporte anteriores a 1 de janeiro de 2010, sendo incluídas vulnerabilidades de 

segurança definidas pelo Microsoft Security Response Center (MSRC) como Críticas 

ou Importantes. 

o Custom Support Standard: fornece suporte para produtos com datas de extinção 

do suporte posteriores a 1 de janeiro de 2010, sendo incluídas vulnerabilidades de 

segurança definidas pelo MSRC como Críticas. Por honorários adicionais, poderá 

adquirir atualizações de segurança para vulnerabilidades classificadas pelo MSRC 

como Importantes. 

o Custom Support Essentials: fornece a capacidade de adquirir atualizações de 

segurança classificadas pelo MSRC como Críticas por honorários adicionais por 

atualização e dispositivo. As atualizações de segurança classificadas como 

Importantes não estão disponíveis. 

 As correções não relacionadas com segurança (por exemplo, problemas de fuso horário ou 

Hora de Verão) também podem estar disponíveis por honorários adicionais.  

 As correções não podem ser distribuídas para terceiros não-afiliados sem o nosso 

consentimento por escrito. 

 O Custom Support não inclui a opção de pedir funções, funcionalidades ou alterações de 

conceção adicionais, bem como suporte de garantia. 

 Embora envidemos esforços comercialmente razoáveis para responder aos pedidos do 

Cliente de correções, o Cliente reconhece que podem existir casos em que uma correção ou 

atualização, incluindo casos de atualizações de segurança Críticas e Importantes, não possa 

ser criada ou fornecida.  

 Todos os pedidos de Suporte à Resolução de Problemas devem ser submetidos por via 

telefónica pelos contactos designados do Cliente. 

3.4.3 Extended Hotfix Support 

 Extended Hotfix Support: o Extended Hotfix Support permite ao Cliente solicitar correções não 

relacionadas com a segurança para software Microsoft que tenha entrado na Extended Support Phase, 

conforme definido em http://support.microsoft.com/lifecycle. 

Limitações e pré-requisitos específicos do serviço: 

 O Cliente deve ter um contrato Premier atual com horas suficientes de Suporte à Resolução 

de Problemas para viabilizar um pedido de correção. Se o seu contrato de Suporte Premier 

expirar ou cessar, o serviço de Extended Support cessará na mesma data. 

 Embora envidemos esforços comercialmente razoáveis para responder aos pedidos do 

Cliente de correções não relacionadas com a segurança, o Cliente reconhece que podem 

existir casos nos quais não seja possível criar ou fornecer uma correção.  

 As correções são concebidas para resolver problemas específicos do Cliente e não são 

testadas quanto à regressão. 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 As correções não podem ser distribuídas para terceiros não-afiliados sem o nosso 

consentimento por escrito. 

 Os prazos de entrega das correções para versões não inglesas do produto inscrito 

identificado na Encomenda de Serviço do Cliente podem variar e podem aplicar-se taxas de 

localização. 

 Devem estar disponíveis horas de Suporte à Resolução de Problemas ao abrigo da 

Encomenda de Serviço do Cliente aquando da solicitação da correção. 

 A Microsoft não irá fornecer funções, funcionalidades, atualizações ou alterações de conceção 

adicionais. A Microsoft irá apenas tratar de problemas no produto inscrito que provoquem a 

sua falha, perda de dados ou desvio material de outro tipo da funcionalidade documentada 

do produto. 

3.4.4 Premier Ultimate 

Premier Ultimate: modifica os serviços disponíveis ao abrigo dos serviços reativos para prestação, 

consoante necessário, de Suporte à Resolução de Problemas. 

Limitações e pré-requisitos específicos do serviço: 

 O Premier Ultimate está restringido ao número de contactos especificado na Encomenda de 

Serviço. 

 Para permanecer inscrito no Premier Ultimate, o Cliente concorda em envidar esforços 

comercialmente razoáveis para resolver quaisquer problemas identificados nas avaliações do 

Cliente ou nas avaliações iniciadas pela Microsoft no prazo de 30 dias a contar da criação de 

um resumo da avaliação. 

 Ambas as partes podem cessar um contrato de serviço Premier Ultimate no prazo de 30 dias 

de aviso prévio por escrito, se não conseguirem resolver os problemas, ou no prazo de 60 

dias de aviso prévio por escrito. 

 Os clientes do Premier Ultimate que cessem o contrato antes do fim do período de vigência 

receberão um reembolso proporcional pelos serviços não utilizados, salvo se a cessação se 

dever a falha de remediação. 

3.4.5 Third Tier Support (Terceira Camada) 

 Third Tier Support (Terceira Camada): acesso direto aos especialistas mais experientes da Microsoft, 

numa área ou em áreas de produtos definidas, que respondem aos pedidos de Resolução de Problemas 

do Cliente relacionados com as tecnologias Microsoft especificadas na Encomenda de Serviço. 

Limitações e pré-requisitos específicos do serviço: 

 Os pedidos de Resolução de Problemas submetidos à equipa de Suporte de Third Tier podem 

implicar a necessidade de recorrer a profissionais de suporte a produtos padrão para fins de 

resolução, apesar de a equipa de Suporte de Third Tier manter a principal responsabilidade 

pelo pedido. 

 O Cliente pode aplicar horas de Suporte de Third Tier a serviços de Suporte à Resolução 

a Problemas, no entanto, as horas de Suporte à Resolução de Problemas não podem ser 

aplicadas a pedidos de Suporte de Third Tier. 
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 A disponibilidade comercial e as horas de expediente da equipa de Suporte de Third Tier 

variam consoante o país. Para obter detalhes, consulte o seu TAM. 

 Este serviço requer uma taxa de inscrição, é um suplemento às horas de Suporte à Resolução 

de Problemas e não está disponível em todos os mercados. 

3.5 Soluções avançadas 

Os pacotes de solução avançada fornecem recursos de suporte adicional para um produto Microsoft ou 

sistema de TI do Cliente específico.  

3.5.1 Premier Mission Critical 

Premier Mission Critical (PMC): fornece um elevado nível de suporte para um conjunto definido de 

produtos Microsoft que façam parte da solução de missão crítica do Cliente, conforme especificado na 

Encomenda de Serviço do Cliente. O PMC fornece um programa personalizado de serviços de suporte, 

está disponível por uma taxa adicional e é definido num Anexo mencionado na Encomenda de Serviço 

do Cliente. 

3.6 Termos e condições adicionais 

A prestação de todos os Serviços Premier baseia-se nos seguintes pré-requisitos e pressupostos: 

 A Microsoft poderá solicitar que o Cliente efetue uma identificação do problema e que 

execute atividades de resolução de problemas. Este processo pode incluir a execução de 

rastreios de rede, a captura de mensagens de erro, a recolha de informações de configuração, 

a alteração de configurações do produto, a instalação de novas versões do software ou de 

novos componentes, bem como a modificação de processos. 

 O Cliente é responsável por efetuar a cópia de segurança dos seus dados e por reconstruir 

ficheiros perdidos ou alterados resultantes de falhas catastróficas. O Cliente é também 

responsável pela implementação dos procedimentos necessários para salvaguardar a 

integridade e segurança do respetivo software e dados. 

 Todos os serviços serão fornecidos de forma remota nas localizações do Cliente no país 

listado na respetiva Encomenda de Serviço, salvo indicação em contrário por escrito. Se as 

localizações forem identificadas em mais do que um país, o Cliente irá receber os serviços a 

partir de um Global Services Delivery Manager atribuído e poderá incluir um Recurso de 

Serviços em cada localização de serviços global. A Encomenda de Serviço descreve os 

serviços que serão fornecidos em cada uma das localizações de suporte global designadas 

pelo Cliente. 

 Quando forem acordadas visitas no local não pré-pagas, a Microsoft irá cobrar ao Cliente as 

despesas razoáveis de deslocação e de estadia ou, a pedido do Cliente, a Microsoft deduzirá 

um número equivalente de horas de Suporte à Resolução de Problemas para cobrir as 

despesas. 

 Todos os serviços serão fornecidos no idioma falado na localização dos Serviços da Microsoft 

que fornecem os serviços ou em inglês, salvo acordo em contrário por escrito. 

 A Microsoft fornecerá suporte a todas as versões de produtos da Microsoft lançados 

comercialmente e geralmente disponibilizados, identificados na Lista de Produto, publicados 

ocasionalmente pela Microsoft em http://microsoft.com/licensing/contracts (ou num site 

sucessor identificado pela Microsoft) salvo se estipulado em contrário numa Encomenda de 

http://microsoft.com/licensing/contracts
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Serviço, num Anexo da presente Descrição de Serviços ou se especificamente excluído no 

Web site Microsoft Premier Online em http://premier.microsoft.com. O suporte de correções 

não relacionadas com segurança não está disponível para produtos Microsoft que estejam 

incluídos na Extended Support Phase, conforme definido em 

http://support.microsoft.com/lifecycle, a menos que o Cliente tenha adquirido esse suporte, 

consoante descrito na presente Descrição dos Serviços como Extended Hotfix Support ou 

através de um Anexo na Encomenda de Serviço do Cliente. 

 Não é fornecido suporte para produtos em fase de pré-lançamento e beta, exceto se indicado 

em contrário num Anexo. 

 Todos os serviços, incluindo quaisquer serviços adicionais adquiridos durante a vigência de 

um Encomenda de Serviço serão perdidos se não forem utilizados durante o período das 

Encomendas de Serviço aplicáveis. 

 Se o Cliente tiver encomendado um tipo de serviço e pretender mudar para outro tipo, pode 

aplicar o valor equivalente num serviço alternativo, se estiver disponível e for aceite pelo SDM 

do Cliente. 

 O agendamento dos serviços depende da disponibilidade dos recursos e os workshops 

podem estar sujeitos a cancelamento se os níveis de registo mínimos não forem cumpridos. 

 A Microsoft pode aceder ao sistema do Cliente através de uma ligação remota para analisar 

problemas a pedido do Cliente. A equipa da Microsoft irá aceder apenas aos sistemas 

autorizados pelo Cliente. Para utilizar a assistência por ligação remota, o Cliente terá de 

fornecer à Microsoft o acesso adequado e o equipamento necessário. 

 Se o Cliente solicitar o cancelamento de um serviço agendado anteriormente, a Microsoft 

poderá optar por deduzir uma taxa de cancelamento de até 100 por cento do preço do 

serviço se o cancelamento ou o reagendamento for efetuado com menos de 14 dias de 

antecedência do primeiro dia da prestação do serviço. 

 Quando o Cliente acrescentar serviços adicionais ao pacote de suporte através de aquisição, 

conversão de incidentes de Benefícios de Software Assurance ou conversão de incidentes de 

Suporte Técnico MSDN, a Microsoft pode solicitar a inclusão de um nível correspondente de 

gestão da prestação de serviços para facilitar a prestação do serviço.  

 Os incidentes de Benefício de Software Assurance e os incidentes de Suporte Técnico só 

poderão ser convertidos em horas de Suporte à Resolução de Problemas ou em Suporte de 

Third Tier. Podem estar disponíveis serviços adicionais na zona geográfica do Cliente. Para 

obter detalhes, o Cliente deve contactar o respetivo TAM. 

 Os serviços de suporte estão limitados aos conselhos e orientações relacionados com o 

código que seja propriedade do Cliente ou da Microsoft. 

 O Cliente concorda que o único código que não seja da Microsoft ao qual nos forneça acesso 

se trate de código que seja propriedade do Cliente.  

 O suporte não fornece código de qualquer tipo, além do código exemplo. 

Poderão ser definidos pré-requisitos e pressupostos adicionais nos Anexos relevantes. 

http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle


Descrição dos Serviços Serviços de suporte 

Page 23 

3.7 As responsabilidades do Cliente 

A otimização dos benefícios do Suporte Premier está subordinada ao cumprimento por parte do Cliente 

das seguintes responsabilidades, para além das definidas em quaisquer Anexos aplicáveis. A falha no 

cumprimento das seguintes responsabilidades poderá resultar em atrasos do serviço: 

 O Cliente pode indicar contactos designados na Encomenda de Serviço, podendo um destes 

ser o Customer Support Manager (CSM). O CSM é responsável por liderar a equipa do Cliente 

e irá gerir todas as atividades de suporte e os processos internos do Cliente para submeter 

pedidos de serviços de suporte à Microsoft. A cada contacto será atribuído um número de 

conta individual para aceder ao Web site Microsoft Premier Online, para submissão de 

problemas de suporte e acesso à equipa de prestação de serviços da Microsoft. Para além 

dos contactos designados, o Cliente poderá também identificar dois tipos de contacto de 

grupo da seguinte forma: 

o Um tipo de contacto recebe um ID de conta partilhada que fornece acesso ao Web 

site Microsoft Premier Online para obter informações e a capacidade de submeter 

pedidos de suporte. 

o Um tipo de contacto recebe um ID de conta partilhada que fornece acesso ao Web 

site Microsoft Premier Online para obter apenas informações. 

 O Cliente concorda em trabalhar a Microsoft para planear a utilização dos serviços, com base 

no nível de serviço adquirido. 

 O Cliente submeterá os pedidos de serviços proativos, juntamente com quaisquer dados 

necessários/aplicáveis, não mais tarde do que 60 dias antes do prazo de validade da 

Encomenda de Serviço aplicável. 

 O Cliente concorda, sempre que possível, em responder aos inquéritos de satisfação de 

clientes que a Microsoft possa fornecer ocasionalmente relativamente aos serviços. 

 O Cliente concorda em fornecer, de forma razoável, acesso telefónico e de Internet de alta 

velocidade, além de acesso aos sistemas internos e a ferramentas de diagnóstico, à equipa de 

prestação de serviços da Microsoft. 

 O Cliente é responsável por quaisquer despesas de deslocação e de estadia incorridas por 

parte dos respetivos funcionários ou contratantes.
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4 Alterações do documento  
As adições, modificações e eliminações materiais realizadas durante os últimos 12 meses são as seguintes: 

Setembro de 2014 

Adições: 

 2.3.2: Módulos 

o Capacitação da Força de Trabalho Móvel  

o Modernização do Centro de Dados 

o Modernização da Plataforma de Dados 

 2.4: Informações de visitas no local 

 3.1: Pacotes para programadores adicionados  

 3.2.1: Pacote de aceleração 

 3.3.1: Onboarding Accelerator como um serviço operacional 

 3.3.2: Gestão da Prestação de Serviços com Capacidade Online 

 3.3.3: Suporte à Resolução de Problemas para serviços online, consoante necessário 

 

Modificações: 

 2.0: Arquiteto Empresarial alterado para Arquiteto da Microsoft 

 2.3.2: Atualizações de descrição de módulos 

 3.3.1: Serviços de Melhoria e Estabilização de Processos combinados em Serviços operacionais 

 3.3.1: Serviços proativos personalizados atualizados para utilizarem serviços operacionais 

 3.3.2: Proactive Services Maturity Review alterado para Avaliação Inicial 

 3.4.4: Modificações na definição de Premier Ultimate 

 3.6: Os termos de código fonte adicionados aos Termos e Condições Adicionais 

 3.6: Incidentes de Suporte Técnico MSDN disponíveis com uma potencial origem de transferência 

 

Eliminações: 

 3.2.2: Premier Support for Azure (agora incluído no SDM com Capacidade Online) 

 3.4.4: Premier Support for Developers agora definido como um pacote de serviços 

 3.5.2: Premier Azure Rapid Response 

 

Julho de 2014 

Adições: 
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 3.3.1: Risk and Health Assessment as a Service Plus 

 3.3.1: Offline Assessment 

Modificações: 

 3.2.1: Definição de Premier Core de “20 horas de Suporte à Resolução de Problemas” atualizada 

com o prefixo “até”  

 3.3.1: Proactive Monitoring movida do tópico Serviços de avaliação para o tópico Serviços de 

melhoria de processos (ambos na Secção 3.3.1) 

 3.3.2: Definição da gestão de prestação de serviços alargada para incluir “ou o Support Account 

Manager (SAM)” 

 3.4.2: Atualização de pré-requisitos e pressupostos do Custom Support para incluir informações 

adicionais sobre a necessidade de fornecer e atualizar um plano de migração “O Cliente deve 

fornecer e manter um plano de migração (que apresente datas, número de dispositivos e marcos 

principais) para a transição para um nível de produto suportado” 

 3.5.2: Nome do “Premier Support for Windows Azure” alterado para “Premier Support for Azure” e 

remoção da lista de produtos de exemplo incluída no “conjunto de aplicações de 

desenvolvimento baseado na nuvem” 

 3.6: “O agendamento dos serviços depende da disponibilidade dos recursos” foi alargado para 

incluir “e os workshops podem estar sujeitos a cancelamento se os níveis de registo mínimos não 

forem cumpridos”. 

 3.6: Modificação da política de cancelamento de um período de aviso de 30 dias (fora dos Estados 

Unidos) para 14 dias 

Eliminações: 

 Recovery Execution Services (referência anterior na Secção 3.3.1) 

 

Outubro de 2013 

Modificações: 

 2.3.2: Alteração do nome do Enterprise Agreement Value Roadmap (Roadmap de Valor do 

Enterprise Agreement) para Technology Value Roadmap (Roadmap de Valor de Tecnologia) 

Eliminações: 

 Fóruns de Estratégia Empresarial (referências anteriores na Secção 2.21 e 2.31) 

 Balanços da estratégia (referências anteriores na Secção 2.21 e 2.31) 
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