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PORQUÊ O CLOUD
COMPUTING?

Cloud Computing é um novo paradigma tecnológico. Graças ao Cloud Computing, os recursos de TI são disponibilizados 

em tempo real como serviços de forma automática e padronizada. Em alternativa à necessidade de compra e operação de 

hardware e software no próprio datacenter, o Cloud Computing permite usufruir e gerir infra-estruturas, plataformas e 

aplicações enquanto serviços na Internet, pagando apenas o que é utilizado.

VANTAGEM DA CLOUD

Utilização eficiente da capacidade de TI
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Ao longo dos últimos anos, a Microsoft® tem vindo a investir 

continuamente no Cloud Computing e na modernização 

dos Cloud Services.

Até 2012, mais de 90% dos programadores em tecnologia 

Microsoft estarão a trabalhar em aplicações e tecnologia   

na Cloud. Actualmente, a Microsoft dispõe de uma vasta 

oferta de serviços na Cloud que servem todos os níveis de 

serviços de TI, incluindo IaaS (Infrastructure as a Service), 

PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service). 

Existe uma solução à medida das necessidades específicas 

de cada empresa.

Os Cloud Services da Microsoft oferecem uma solução de 

pagamento baseada no tipo de utilização (pay-as-you-go), 

que se adapta à dimensão e às necessidades empresariais. 

Os parceiros Microsoft podem incorporar e combinar 

facilmente os Microsoft Cloud Services no seu portfólio para 

complementarem outras soluções; por exemplo, através de 

aplicações desenvolvidas por parceiros para a plataforma 

Windows Azure™.

PORQUE RAZÃO
OS MICROSOFT 
CLOUD SERVICES?

O mercado empresarial opta cada vez mais por melhorar  

as suas infra-estruturas, plataformas e aplicações locais 

recorrendo a recursos flexíveis na cloud. Isto permite 

aumentar significativamente a eficiência e implementar um 

plano empresarial estratégico com maior liberdade.

Os Microsoft Cloud Services oferecem às empresas a 

oportunidade de utilizar software no seu datacenter, na 

Cloud ou num modelo híbrido. Ao serem baseadas em 

tecnologia familiar e compatível, simplificam a sua 

integração na infra-estrutura existente.

Os Microsoft Cloud Services oferecem soluções 

adaptadas às necessidades específicas das empresas de 

todas as dimensões. Quer sejam implementados como 

uma solução completa ou híbrida para servidores, PCs 

ou dispositivos portáteis, os Microsoft Cloud Services 

oferecem possibilidades ilimitadas.

www.microsoft.pt/cloud
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RENTABILIDADE

CASOS DE ESTUDO 
DE CLIENTES: 
RENTABILIDADE, 
FLEXIBILIDADE 
E INOVAÇÃO NA CLOUD.

Mais de 40 milhões de utilizadores em todo o mundo aderiram às soluções na cloud com a Microsoft. Os nossos clientes 

estão cientes da importância das novas oportunidades e dos benefícios proporcionados pelos Microsoft Cloud Services.     

Por essa razão, partilham as suas histórias de sucesso.

“Além da poupança na infra-estrutura física dos servidores e do preço das licenças, há 

reduções de custos fáceis de quantificar: configurar um e-mail leva cerca de meia hora; 

com o Exchange Online não leva mais do que 5 minutos.”

Nuno Rosado, Director de TI, Wall Street Institute Iberia

“Com a plataforma Windows Azure a diferença de preço será muito significativa e irá 

permitir-nos alargar imenso o nosso mercado, tanto para baixo, com clientes mais 

pequenos, mas também para cima, uma vez que será muito mais fácil e barato escalar a 

infra-estrutura sempre que tal seja necessário.”

Fernando Faria, Director, Link Consulting

“Desde que começámos a utilizar o portal para padronizar os nossos processos de TI, 

ganhámos uma perspectiva mais rigorosa da redução de custos resultante da utilização 

da nossa Private Cloud, disponibilizando agora aos responsáveis pela tomada de decisão 

valores de grande utilidade.”

Damian Flynn, Arquitecto de Aplicações, Corporate IT Core Team, Lionbridge

“O Microsoft Dynamics CRM 4.0 é uma solução de alojamento de elevada 

disponibilidade, segura e rentável, já que um fornecedor de serviços de TI externo 

assume a responsabilidade pela gestão, administração e manutenção.”

Thomas Engelhardt, CEO, Kondima Engelhardt GmbH & Co. KG

Microsoft Online Services

Windows Azure

Private Cloud

Dynamics CRM Hosting



FLEXIBILIDADE
“Esta é uma solução ideal porque tem uma curva de aprendizagem quase inexistente       

– o Outlook Web Access corre em qualquer plataforma e tem uma interface muito rica, 

praticamente igual à do Outlook.”

Miguel Carvalho, Administrador Executivo, ActivoBank

“Com a flexibilidade do Windows Azure, podemos concentrar os nossos esforços na 

criação e disponibilização de novas funcionalidades aos nossos clientes – ajudando-nos 

a aumentar a nossa vantagem competitiva.”

Andy Lapin, Director de Arquitectura Empresarial, Kelley Blue Book

“O Dynamic Data Center Toolkit permite-nos disponibilizar um servidor virtual aos 

nossos clientes num tempo recorde de 5 a 10 minutos após a encomenda. Antigamente, 

precisávamos de 1 a 3 dias.”

Jörg Ehrhart, CEO, IPX Server GmbH

Microsoft Online Services

Windows Azure

Hosted Cloud

Dynamic Data

Center Toolkit

INOVAÇÃO
“Uma das coisas que nos interessou nesta solução foi o facto de deixarmos de ter 

preocupações com a redundância da informação, backups e eventuais downtimes 

devido a operações regulares de administração.”

Nuno Carvalho, Director de TI, Generis

“Com a plataforma Windows Azure, não só obtemos a solução mais adequada às nossas 

necessidades, como também a desenvolvemos de forma rápida e simples.”

Ronnie Thompson, Vice-presidente Sénior, Engenharia, Quark

“O Dynamics CRM permite-nos processar mais rápida e eficientemente os pedidos dos 

nossos clientes. Agora, estamos aptos a aplicar eficientemente a nossa vantagem 

competitiva.”

Tom Mercer, Vice-presidente de Vendas e Marketing, High 5 Sportswear

Microsoft Online Services

Windows Azure

Dynamics CRM Hosting
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MICROSOFT
CLOUD SERVICES:
A OFERTA EMPRESARIAL.



Plataforma Windows Azure

A plataforma Windows Azure é uma plataforma de cloud 

computing flexível, que lhe permite concentrar-se no 

negócio e na satisfação das necessidades dos seus clientes. 

É executada em centros de dados da Microsoft e fornecida 

como serviço, pelo que não há a necessidade de 

investimento inicial numa infra-estrutura dispendiosa. A 

infra-estrutura subjacente é operada automaticamente, 

pelo que os custos gerais, de configuração e de gestão são 

significativamente reduzidos. Pague apenas o que utiliza, 

solicite mais recursos quando necessitar de mais 

capacidade e diminua-os quando essa capacidade já não 

for necessária. A Microsoft faz a gestão de todas as 

actualizações e da manutenção num ambiente seguro com 

mais de 99,9% de disponibilidade. A plataforma Windows 

Azure incentiva a inovação com custos mais reduzidos. Os 

serviços principais da plataforma Windows Azure são o 

Windows Azure e o SQL Azure™.

www.microsoft.pt/windowsazure

Microsoft Online Services

> Serviços de Mensagem e Partilha
> Serviços de Portais e Colaboração
> Serviços de Comunicações Unificadas
> Serviços de Eventos e Reuniões Virtuais

Os Microsoft Online Services oferecem soluções baseadas 

na Web e ferramentas de comunicação e colaboração 

simples e económicas. As empresas podem seleccionar 

produtos individuais ou a suite de completa de 

produtividade. É possível que já esteja familiarizado com    

as vantagens dos Microsoft Online Services e do      

Microsoft Business Productivity Online Standard Suite.

MICROSOFT
CLOUD SERVICES:
A OFERTA EMPRESARIAL.
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A próxima geração dos serviços online da Microsoft é o 

Microsoft Office 365. Esta actualização conta com novas 

funcionalidades e sistemas de gestão na cloud, caracterizados 

pela eficiência e fiabilidade habituais da Microsoft.

www.microsoft.pt/produtividade

>

>

>

>

Serviços de Mensagem e Partilha
Os seus colaboradores podem trocar mensagens de 

correio electrónico e pedidos de reunião com mais 

facilidade, rapidez e segurança, onde quer que estejam e 

a partir de qualquer dispositivo. Terão também acesso 

aos seus contactos online.

Serviços de Portais e Colaboração
Optimize a colaboração e o trabalho em equipa com 

uma plataforma fiável direccionada para a gestão 

centralizada de documentos e portais da intranet 

orientados para equipas e projectos.

Serviços de Comunicações Unificadas
Disponibilize capacidades de mensagens instantâneas     

e informações de agenda num ambiente seguro.         Esta 

solução de comunicação permite aos seus colaboradores 

entrarem rápida e facilmente em contacto, 

independentemente da sua localização.

Serviços de Eventos e Reuniões Virtuais
Com o Microsoft Office Live Meeting, os colaboradores, 

clientes e parceiros de negócio podem comunicar e 

participar activamente em conferências Web, formação 

online e reuniões virtuais. O serviço também permite a 

partilha de documentos, aplicações e ambientes de 

trabalho.



Windows Intune

O  Windows Intune é uma solução abrangente que combina 

um serviço baseado na Cloud e as potencialidades do 

Windows 7, com o objectivo de simplificar a gestão e a 

segurança dos PCs.

Com a disponibilização do Windows Intune, a Microsoft 

torna mais simples a gestão dos PCs. O Windows Intune é 

simples de implementar e não requer qualquer infra-estrutura 

– desde que os PCs estejam ligados à Internet, o 

administrador pode fazer a sua gestão, assegurar a sua 

segurança, gerir updates, realizar assistência remota e ter 

acesso ao inventário de Software e de Hardware, tudo a 

partir de uma consola web única, simples e integrada. 

O Windows Intune permite ainda a evolução para o Windows 7 

Enterprise, assegurando uma maior produtividade dos 

utilizadores, capacidades de pesquisa integrada, segurança 

e encriptação de dados, ao mesmo tempo que permite a 

uniformização do parque de PCs com todas as vantagens 

daí resultantes em termos de facilidade de gestão. 

Os principais benefícios do Windows Intune:
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A gestão de PCs e da sua segurança a partir de 

qualquer lugar

Desde que estejam ligados à Internet, os PCs poderão    

ser continuamente acompanhados por quem tem a 

responsabilidade de os gerir e de manter a sua segurança.

A melhor experiência do Windows

Através da possibilidade de uniformizar o parque de PCs 

em Windows 7 Enterprise, garantindo aos utilizadores 

uma melhor experiência e aos administradores de TI um 

ambiente mais fácil de gerir.
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APPLICATION
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DATABASE 

PLATFORM SERVICE 

AND OPERATING 

SYSTEM
DENTITY
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Grandes resultados com pequenos investimentos

Para PCs empresariais que necessitam de gestão e de 

segurança essenciais, o Windows Intune é uma solução 

integrada que inclui gestão de PCs, protecção contra 

malware e a possibilidade de actualização do Windows, 

tudo através de uma aquisição simples, sem necessidade 

de formação e muito fácil de utilizar.

Protecção contra malware

O Windows Intune disponibiliza uma protecção 

centralizada que ajuda a proteger os PCs contra as mais 

recentes ameaças à segurança. Esta solução está 

construída sobre os motores premiados de protecção de 

malware da Microsoft e utiliza a mesma tecnologia que 

está na base do Microsoft Forefront® Endpoint Protection 

e do Microsoft Security Essentials.

PCs sempre actualizados

O Windows Intune permite a gestão centralizada de 

updates e Service Packs para todos os PCs geridos. 

Através da consola Web, os administradores podem 

seleccionar os updates que querem instalar nos PCs que 

gerem, garantindo a sua melhor performance.

Monitorização pró-activa dos PCs

O Windows Intune torna simples a gestão e 

monitorização pró-activa dos PCs, enviando alertas que 

ajudam os administradores a identificar problemas 

potenciais antes que estes impactem negativamente a 

produtividade dos utilizadores.

>

>

>

>

>

>
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Gestão simplificada de inventário e de licenças

Um inventário eficaz é crítico para a optimização dos 

investimentos realizados. Com o Windows Intune é fácil 

ter acesso ao inventário de Software e Hardware dos     

PCs geridos permitindo uma gestão eficaz destes activos 

bem como da conformidade com os contratos de 

licenciamento estabelecidos.

Gestão de múltiplos clientes através da mesma 

consola

O Windows Intune permite que os parceiros Microsoft 

possam gerir múltiplos clientes através da mesma 

consola, permitindo que os administradores tenham uma 

vista global sobre todos os PCs de todos os clientes que 

têm sob sua responsabilidade

Melhor visibilidade sobre a gestão de PCs

Através de um conjunto simples de passos, o Windows 

Intune permite criar um conjunto de relatórios que dão 

uma visão completa sobre o Software instalado, sobre os 

updates aprovados e instalados e sobre o estado do 

licenciamento, entre outros.

Um serviço fiável

O Windows Intune tira todo o partido da experiência da 

Microsoft no desenvolvimento de soluções de gestão 

bem como da infra-estrutura de Windows Update, um 

dos maiores serviços Cloud do mundo que todos os 

meses dá suporte aos updates de centenas de milhões de 

PCs. Com um nível de serviço de 99.9% – com garantia 

financeira – e com suporte 24x7, o Windows Intune é um 

serviço fiável, sempre disponível para suportar a gestão 

dos seus PCs).
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Microsoft Dynamics CRM Online

O Microsoft Dynamics® CRM Online é uma solução de 

gestão de clientes de nova geração fornecida através da 

Internet e destinada a optimizar procedimentos de negócio 

orientados para o cliente. Os departamentos de vendas, 

marketing e suporte a clientes beneficiam de uma solução 

completa que, além de oferecer simplicidade de 

manutenção, pode ser implementada e adaptada rápida     

e facilmente. Graças à interface de utilizador optimizada, as 

ferramentas de assistência e a integração com o Microsoft 

Office, fazem com que o Microsoft Dynamics CRM Online  

se adapte de forma transparente ao modo como os seus 

colaboradores trabalham.

Familiar, Inteligente e Integrada são as três palavras que 

melhor podem caracterizar o Microsoft Dynamics CRM 

Online, também em Português e que pode testar sem 

compromisso durante 30 dias.

crm.dynamics.com

>

>

>

>

Private Cloud

No actual clima económico, é vital que as empresas 

privilegiem operações mais rentáveis e aumentem a sua 

agilidade empresarial. A rápida reacção à inovação depende 

intrinsecamente de novas soluções de TI mais flexíveis. Uma 

infra-estrutura de Private Cloud dá às empresas a 

oportunidade de desenvolverem soluções de TI mais 

eficientes e flexíveis. Construída sobre o Windows Server® 

2008 R2, o Microsoft System Center e o System Center 

Virtual Machine Manager Self Service Portal 2.0, esta solução 

permite às empresas estabelecer a base de uma infra- 

-estrutura de private cloud eficiente. O gratuíto e expansível 

Virtual Machine Manager Self-Service Portal 2.0 inclui 

ferramentas, procedimentos testados exaustivamente e as 

melhores práticas confirmadas para que as empresas 

configurem rápida e fácilmente infra-estruturas de Private Cloud.

www.microsoft.pt/privatecloud

Hosted Cloud para Parceiros de Hosting.

Dynamic Data Center Toolkit para Fornecedores de 

Serviços de Hosting

Os fornecedores de soluções de hosting e outsourcing 

procuram oportunidades de redução dos custos, utilização 

dos recursos na sua capacidade máxima e manutenção da 

margem competitiva e de diferenciação. A Microsoft 

desenvolveu o Dynamic Data Center Toolkit para 

Fornecedores de Serviços de Hosting no sentido de           

dar resposta a estes imperativos. Estão incluídos 

procedimentos, melhores práticas confirmadas e código   

de exemplo adaptável. Com este toolkit, os fornecedores  

de soluções de hosting e outsourcing podem implementar 

e operar uma infra-estrutura virtual como uma solução      

de alojamento gerida de elevada disponibilidade e 

escalabilidade. Os clientes obtêm um portal self-service 

próprio com um dashboard completo e integrado para 

executarem eficientemente todas as tarefas de gestão – do 

aprovisionamento de servidores virtuais, à segurança            

e recuperação de dados, passando pela monitorização        

e instalação de software adicional.

www.microsoft.com/hosting/dynamicdatacenter

Microsoft Office Web Apps

Com o Office Web Apps, as funções básicas do Microsoft 

Office 2010 são disponibilizadas como aplicações Web, 

criando novos cenários de utilização e colaboração. Os 

utilizadores podem ver e editar documentos empresariais a 

partir de qualquer browser. Podem ainda armazenar, 

aceder e editar dados em equipa com o Word Web App, 

PowerPoint® Web App, Excel Web App e OneNote®, 

independentemente da sua localização

http://office.microsoft.com/pt-pt/web-apps 



A Microsoft beneficia de uma experiência de longa data no fornecimento de soluções de negócio para empresas de 

variadas dimensões e sectores de actividade. Colaboramos com uma vasta rede de parceiros composta por ISVs, 

distribuidores certificados e integradores de sistemas para ajudar as empresas a encontrar e a implementar as soluções mais 

adequadas às suas necessidades.

Quer procure suporte à migração, serviços de hosting, aplicações especiais ou aplicações personalizadas, os nossos 

parceiros e a sua experiência serão o factor de sucesso da sua empresa.

Encontre um parceiro em: pinpoint.microsoft.com/pt-pt

O PERCURSO 
PARA A CLOUD:
PARCEIROS MICROSOFT.
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Empresas de todo o mundo dependem da confidencialidade e da privacidade dos 

dados. Saiba em que medida a sua empresa pode beneficiar das medidas de 

segurança que a Microsoft aplica aos seus Cloud Services.

SEGURANÇA 
E PRIVACIDADE



SEGURANÇA 
E PRIVACIDADE.

1. Segurança e Privacidade:    

 Um Processo Abrangente e Contínuo

Os Microsoft Cloud Services endereçam todos os cenários 

de risco ao nível da segurança e da privacidade – desde os 

utilizadores do serviço, ao pessoal e instalações da 

Microsoft que fornecem as soluções de Cloud Services. Na 

realidade, as medidas de segurança contínua aplicadas no 

ambiente dos Microsoft Cloud Services podem ser mais 

rígidas do que as implementadas por uma empresa na sua 

própria rede.

O Programa de Gestão do Risco da Microsoft fornece o 

enquadramento para a segurança e a privacidade dos 

Cloud Services. Este programa tem por objectivo melhorar 

a segurança e a disponibilidade dos Cloud Services 

assegurando a conformidade comprovada com normas da 

indústria para o aprovisionamento de serviços. São 

MAXIMIZAR O SUCESSO DO SEU NEGÓCIO PERMITINDO AOS 
SEUS COLABORADORES TRABALHAR EM QUALQUER LOCAL E 
EM QUALQUER ALTURA.

destacadas quatro áreas principais com os seguintes 

requisitos:

•

•

•

•

Actualmente, a manutenção do factor competitivo de qualquer empresa depende do aumento da sua agilidade. As 

soluções de TI fora do datacenter local constituem um recurso imprescindível para a sustentação do crescimento e do 

sucesso do negócio. Mais flexibilidade, escalabilidade e eficiência inovam a forma como as empresas agem. Os Microsoft 

Cloud Services simplificam o acesso à informação e asseguram a produtividade numa grande diversidade de dispositivos, 

sem colocar a segurança e a privacidade em risco.

Os Microsoft Cloud Services permitem à sua empresa reduzir os custos, oferecendo procedimentos de backup 

automatizados, actualizações simplificadas e fiabilidade garantida. A Microsoft aplica os mais elevados padrões de 

segurança de nível empresarial e a mais recente tecnologia para que a sua equipa se concentre no seu negócio.
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Segurança. O ambiente Microsoft deve incluir 

funcionalidades que o protejam de ataques intencionais 

e não intencionais.

Privacidade. Os dados e as operações de um cliente 

devem ser considerados como sendo privados e restritos 

ao cliente em questão.

Continuidade. Os serviços e dados relacionados  

devem estar disponíveis quando forem necessários, 

devendo existir capacidades robustas para assegurar a 

recuperação em caso de eventos catastróficos.

Conformidade. Os Microsoft Cloud Services devem 

funcionar em conformidade comprovada com as 

políticas de segurança da Microsoft e as normas de 

indústria.
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OS CLIENTES PODEM ACEDER E CONTROLAR OS SEUS 
DADOS E, TERMINADO O PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO OU 
DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO, EXPORTÁ-LOS.

2. Gestão de Sistemas e Controlo de Acesso

Os técnicos gerem e forçam centralmente as políticas de 

segurança, a partir de servidores seguros dedicados ao 

controlo e à monitorização dos sistemas de rede. Um 

modelo de gestão delegado permite aos administradores 

usufruírem do acesso de que necessitam para executarem 

tarefas específicas, reduzindo as potenciais ocorrências de 

erros e permitindo o acesso aos sistemas e funções 

consoante as necessidades. Administração multi-camadas, 

baseada num modelo de administração de três níveis para 

isolar as tarefas administrativas e controlar o acesso às 

mesmas, com base na função do utilizador e o nível de 

acesso administrativo para o qual o utilizador tem 

autorização.

Os Microsoft Cloud Services foram concebidos para 

permitir aos administradores ou aos representantes 

do cliente, acesso aos seus respectivos dados, 

incluindo as caixas de correio e os Web sites dos 

utilizadores. Esta funcionalidade permite aos clientes 

aplicar as políticas de segurança e privacidade da sua 

empresa.

3. Registo de Eventos e Actividade

O registo de acessos e actividades é uma variante 

importante da segurança. Monitorizar a criação ou 

modificação de objectos constitui uma forma de detectar 

potenciais problemas de segurança, de assegurar a 

responsabilização dos utilizadores e obter provas em caso 

de violação da segurança. O programa de operações dos 

Microsoft Cloud Services monitoriza e regista actividades 

como eventos de início de sessão numa conta, gestão de 

contas, acesso ao serviço de directório, eventos de início de 

sessão, acesso a objectos, alteração de políticas, utilização 

de privilégios, controlo de processos e eventos de sistema.

Periodicamente ou a pedido, a Microsoft fornecerá 

registos que identificam os acessos do administrador 

às caixas de correio dos utilizadores para que os 

clientes possam controlar e impor as suas próprias 

políticas respeitantes à conduta dos seus 

administradores de serviços. Estes registos indicarão 

também os acessos por parceiros de suporte e 

técnicos de suporte da Microsoft, excepto quando 

proibido por via jurídica.

4. Certificações de Conformidade

A Microsoft submete-se a auditorias de conformidade 

independentes e imparciais, e certificações do ambiente dos 

Microsoft Cloud Services para validar a eficácia do desenho 

e da operação dos seus datacenters. As actividades de 

conformidade da Microsoft aplicam-se ao desenvolvimento 

do serviço e à implementação física da infra-estrutura e das 

operações. A certificação independente permite aos  

clientes confiar na segurança dos serviços e cumprirem      

as suas próprias obrigações legais, regulamentares e de 

conformidade.

A Microsoft desenvolve estratégias de conformidade 

baseadas nas seguintes normas e certificações:

• Auditorias independentes.

• Datacenters certificados - SAS 70 e ISO 27001.

• Serviços certificados - SAS 70 e ISO 27001.

• Serviços de infra-estrutura certificados - ISO 27001

  e SAS 70.

5. Orientações sobre Conformidade na Privacidade

As medidas de segurança e privacidade começam no cliente. 

Os Microsoft Cloud Services incluem documentação, 

aplicações e utilitários que permitem aos utilizadores e 

administradores colaborar facilmente com a Microsoft para 

assegurar a segurança e a privacidade permanentes dos 

seus dados.

Os clientes são responsáveis por assegurar a conformidade 

com as políticas, práticas e regulamentos aplicáveis através 

da personalização das funcionalidades dos Cloud Services 

de acordo com os seus requisitos. Por exemplo, os clientes 

devem tomar conhecimento das leis e dos regulamentos de 

privacidade relevantes; notificar e obter autorização, 

conforme apropriado, junto de colaboradores e outros 

utilizadores relativamente à localização e processamento 

dos dados; e devem definir o nível de protecção adequado 

para as diferentes categorias de dados pessoais na sua 

organização.

Os dados pessoais armazenados nos Cloud Services só 

serão recolhidos, processados e transferidos com a 

autorização do cliente e em conformidade com a legislação 

aplicável. A Microsoft utiliza apenas os dados pessoais para 

fornecer, operar e melhorar os produtos e serviços 

Microsoft.



 

Os Microsoft Cloud Services foram criados para cumprirem 

os padrões de privacidade da Microsoft, destacando a 

transparência e permitindo aos clientes controlar os seus 

dados e aderirem a princípios de segurança reconhecidos. 

O propósito é habilitar os clientes a cumprirem os seus 

requisitos de privacidade tendo em conta a jurisdição e os 

requisitos da indústria. Cada solução de Cloud Services 

dispõe de uma declaração de privacidade que detalha a 

forma como os dados dos clientes serão processados.

Os Microsoft Cloud Services ajudam a suportar a estratégia 

definida de cada cliente para a aplicação genérica das leis 

de privacidade aplicáveis. No entanto, a Microsoft não 

oferece aconselhamento jurídico. O cliente é responsável 

por delinear uma estratégia de conformidade, avaliar a 

oferta de Cloud Services e garantir que o serviço dispõe de 

funcionalidades adequadas à aplicação da estratégia.

6. Práticas de Privacidade Específicas: 

 Marketing e Publicidade

Duas áreas das práticas de processamento de dados da 

Microsoft são de particular interesse para os clientes: 

marketing e publicidade. A Microsoft dirige os seus esforços 

de mercado apenas a empresas registadas e que tenham 

adquirido o serviço (ou a um sucessor como contacto ou 

representante designado pelo cliente). A Microsoft não 

contactará os utilizadores de um cliente nem utilizará 

quaisquer dados pessoais recolhidos para fins do 

fornecimento do serviço, marketing ou publicidade, excepto 

mediante autorização explícita do cliente ou utilizador, 

conforme aplicável.

7. Datacenters, Processamento e Controlo de Dados

Para uma empresa registada e que opere maioritariamente 

na Europa, a Microsoft mantém actualmente dois centros 

de dados na União Europeia: um centro primário para 

armazenamento e um secundário alternativo para backup 

dos Microsoft Cloud Services. Estes centros de dados estão 

situados em Dublin (Irlanda) e Amesterdão (Países Baixos).  

A Microsoft está empenhada em manter os sites de 

alojamento e fail-over principais, assim como os dados dos 

clientes na região, sempre que for viável.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS SOLUÇÕES MICROSOFT EM 
WWW.MICROSOFT.PT/CLOUD

Relativamente ao processamento dos dados pessoais, 

cumprimos sempre as leis aplicáveis. A Microsoft age como 

processador de dados1 relativamente aos dados do cliente, 

incluindo todo o conteúdo (PII inclusive) gerado pelo cliente 

no decorrer da utilização dos Microsoft Cloud Services.     

Os exemplos incluem dados pessoais contidos em 

mensagens de correio electrónico, ficheiros do SharePoint 

Online, dados de directório e livros de endereço do cliente 

e registos de acesso administrativo.

Para poder estar autorizada a transferir potenciais dados de 

serviço nos Estados Unidos, a Microsoft depende da 

certificação Safe Harbor que contempla uma certificação 

para o Swiss Safe Harbor Framework.

A Microsoft age como controlador de dados2 para dados de 

registo e facturação. Na qualidade de controlador de 

dados, a Microsoft cumpre as leis de privacidade relativas à 

transferência de dados fora da União Europeia. A Microsoft 

cumpre com os princípios de privacidade estabelecidos 

pelo enquadramento de Safe Harbor e aplicados pelo 

Departamento de Comércio dos Estados Unidos para a 

recolha, utilização e retenção de dados na União Europeia. 

Antes de iniciarem a utilização dos Microsoft Cloud Services, 

as organizações da união Europeia podem comprovar a 

conformidade da Microsoft com os princípios de Safe 

Harbor no Export.gov gerido pelo Departamento de 

Comércio Internacional dos Estados Unidos.

 

8. Informações Adicionais

Informações de segurança adicionais disponíveis em:

www.microsoft.com/online/legal

1. Processador de dados: a entidade natural ou leal que processa os 

dados pessoais "em nome do controlador". Por outras palavras, um 

processador de dados não possui autoridade independente para decidir 

como ou porquê os dados pessoais devem ser processados.

2. Controlador de dados: a entidade natural ou legal que autónoma ou 

conjuntamente "determina os fins e os meios" de processamento dos 

dados pessoais.
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A MS coopera com a EPA (European Privacy Association) e o IIP (Instituto Italiano Privacy). A EPA afirma que dado a sua adesão ao 

acordo de Safe Harbor e às suas certificações ISO 27001 e SAS 70, os Microsoft Cloud Services cumprem os princípios de segurança 

de dados estabelecidos pela directiva de privacidade europeia.

A EPA (European Privacy Association) é uma rede pan-europeia de especialistas em privacidade, protecção de dados e segurança 

de dados, sediada em Bruxelas e Roma. A EPA é a primeira organização europeia independente e sem fins lucrativos vocacionada 

para a aplicação das leis de privacidade na era digital. Constitui um centro de análise, debate e formação para investigadores e 

responsáveis pela tomada de decisões na área da privacidade europeia. A EPA está estruturada para incentivar uma tomada de 

decisão eficiente, elaborando preceitos e desenvolvendo novas soluções e estratégias.



O QUE PODEM OS MICROSOFT CLOUD SERVICES 
FAZER PELO SEU NEGÓCIO?
DESCUBRA JÁ.

Informe-se junto do seu Gestor de Conta Microsoft

sobre o Microsoft Cloud Computing.

Contacte o seu Parceiro Microsoft

para identificar a melhor abordagem ao Cloud Computing na sua empresa.

Encontre um parceiro em:

pinpoint.microsoft.com/pt-pt

Obtenha mais informações sobre o Microsoft Cloud Computing:

www.microsoft.pt/cloud
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