
  

 
 

 

 

 
 

Grupo Bongás assegura continuidade do 

negócio com plataforma de virtualização 

“[Foi um investimento] que nos deixa tranquilos relativamen-

te ao presente, mas também relativamente ao futuro, porque 

sabemos que com esta plataforma baseada em tecnologias 

Microsoft temos capacidade e flexibilidade para crescer pra-

ticamente sem custos adicionais”. 
 

Marco Leite, diretor de TI do Grupo Bongás 

  

 

 

 

Cliente: Grupo Bongás 

País: Portugal 

Indústria: Energia 

 

Parceiro: PVA 

 

Perfil do Cliente 

O Grupo Bongás é uma referência no sector da ener-

gia em Portugal. Com 65 anos de existência, tem hoje 

mais de 30 mil clientes e uma faturação anual na 

ordem dos 36 milhões de euros 

 

Situação do negócio 

A empresa necessitava de investir na sua infraestrutu-

ra de TI de forma a assegurar a continuidade do ne-

gócio e, se possível, reduzindo custos de operação. 

 

Solução 

Plataforma de virtualização Microsoft Windows Server 

2012  Hyper-V. 

 

Benefícios 

 Plataforma fiável que assegura continuidade do 

negócio 

 Redução de custos de hardware 

 Gestão e administração simplificadas 

 Facilidade de disaster recovery 

 Estabilidade da plataforma a longo prazo 

 Proteção do investimento com capacidade  

de crescimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Grupo Bongás é uma referência no sector da energia em Portugal. Com 

65 anos de existência, tem hoje mais de 30 mil clientes e uma faturação 

anual na ordem dos 36 milhões de euros. 

 

O grupo integra empresas que atuam em quatro áreas de negócio distin-

tas, todas elas relacionadas com o setor da energia: Energias Renováveis e 

Eficiência Energética, Gás; Estações de Serviço e Combustíveis a Granel, 

estando presente em Portugal e Moçambique. 

 

Com uma infraestrutura de TI suportada por hardware algo ultrapassado 

e que poderia pôr em causa o bom funcionamento de aplicações críticas 

para o bom funcionamento do negócio, o Grupo Bongás decidiu renovar 

completamente os seus sistemas e infra-estruturas de rede, através de 

uma moderna plataforma de virtualização, servidores e ferramentas to-

talmente baseados em tecnologias Microsoft. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Situação 

 

Fruto de um forte crescimento ao longo dos 

últimos anos, e da integração de diversas 

empresas e áreas de negócio, o Grupo 

Bongás encontrava-se numa situação deli-

cada em termos de infraestrutura tecnológi-

ca. Marco Leite, diretor de TI do Grupo 

Bongás, explica que a empresa “tinha serv i-

dores descontinuados, alguns deles sem 

contrato de manutenção nem possibilidade 

de serem atualizados, cujo nível de desem-

penho não era adequado às necessidades 

da empresa, nomeadamente do suporte de 

aplicações críticas ao negócio”. 

 

O problema era tanto mais grave quanto 

era exigido de alguns dos servidores um 

nível de disponibilidade perto dos 100%, 

uma vez que eram usados para correr apli-

cações de suporte a postos de abastecimen-

to de combustível. “Tínhamos servidores 

que devido à natureza das aplicações que 

corriam não podiam parar e, outros, que 

estavam sobrecarregados de aplicações e 

cujo desempenho estava muito comprome-

tido”, explica Marco Leite. 

 

Ao todo, o Grupo Bongás possuía 11 servi-

dores físicos, 7 dos quais na sede do Grupo, 

em Aveiro, e mais 4 no Porto, a funcionar 

numa das empresas do grupo, a Smartwatt, 

todos eles baseados numa versão do Win-

dows Server (2003 R2) também ela já bas-

tante antiga. 

 

Contudo, os problemas do departamento 

de TI do Grupo Bongás não se ficavam pela 

obsolescência dos seus servidores. “O nosso 

sistema de email era baseado em Lotus 

Notes e, devido às limitações de funcionali-

dade da plataforma, também em contas de 

Gmail”, explica Marco Leite. “O principal 

problema com o Lotus Notes passava pelas 

limitações da implementação do protocolo 

IMAP, que apenas sincronizava a pasta de 

raiz (Inbox), mas não quaisquer outras que 

tivessem sido entretanto criadas. Por isso, 

muitos dos nossos colaboradores tinham de 

recorrer a contas do Gmail, o que além de 

não ser prático, passava também uma má 

imagem da empresa perante quem recebia 

mensagens, que em vez de serem proveni-

entes do nosso domínio, vinham de contas 

particulares do Gmail”. 

 

O Lotus Notes provocava ainda problemas 

adicionais pela dificuldade de integração 

com o domínio de rede (Active Directory) 

do Grupo Bongás, o que levava ao derradei-

ro problema: “Apesar da dimensão do gru-

po, a verdade é que o departamento de TI 

tem apenas uma pessoa a tempo inteiro – 

eu!”, explica Marco Leite. “Por isso, vimos 

aqui uma oportunidade não apenas de 

resolver os problemas da plataforma, mas 

de criar uma solução que fosse mais fácil de 

gerir e administrar”. 

 

Solução  

 

O Grupo Bongás decidiu assim abordar o 

mercado em meados de 2012 no sentido de 

obter propostas para uma solução completa 

e capaz de criar uma plataforma global, 

integrada, de fácil gestão e de alta disponi-

bilidade, que servisse todas as empresas do 

grupo. 

 

Marco Leite diz que o mercado foi aborda-

do sem qualquer preconceito. “Pedimos 

propostas sem limitarmos à partida quais as 

tecnologias a usar – só tinha de correspon-

der às nossas necessidades e oferecer uma 

boa relação custo-benefício”. 

 

No final, a proposta vencedora foi a da PVA, 

parceiro Microsoft com grande experiência 

em plataformas de virtualização e que pro-

pôs uma solução que consistiu num cluster 

de alta disponibilidade de dois servidores 

com uma pool de storage, Windows Server 

2012 e plataforma de virtualização Micro-

soft Hyper-V.  

 

A solução incluiu ainda a recuperação de 

um dos servidores antigos como Domain 

Controller físico, bem como uma segunda 

plataforma de virtualização mais simples, 

nas instalações da Smartwatt, no Porto, 

baseado num servidor único, mas interliga-

do via VPN com a infraestrutura de Aveiro. 

 

“Este investimento colmatou 

todas as fragilidades que 

tínhamos e permitirá ao  

Grupo Bongás uma grande 

estabilidade na infraestrutura 

de TI – estimamos este  

investimento a pelo menos 5 

anos, capaz não apenas de 

suportar todas as nossas  

actuais necessidades como 

também projetos e serviços 

futuros”. 
 

Marco Leite, diretor de TI  

do Grupo Bongás 

 



  

 
 

 

 

  

 

 

 

Ao nível de software, foi proposta a migra-

ção do Lotus Notes para Exchange Server 

2013, atualização da plataforma de segu-

rança para Microsoft Forefront Threat Ma-

nagement Gateway (TMG) 2010 e imple-

mentação de uma solução integrada de 

gestão de infraestrutura – incluindo backups 

e disaster recovery – com Microsoft System 

Center 2012.  

 

 “A proposta adjudicada à PVA foi a que 

apresentava uma melhor relação custo-

benefício”, afirma Marco Leite, “mas ao 

mesmo tempo foi também a melhor solu-

ção tecnológica, a solução mais integrada e 

que nos dava maiores garantias em termos 

de gestão e administração. Além disso, 

conclui o diretor de TI do Grupo Bongás, “a 

PVA era um parceiro que nos dava confian-

ça na implementação, pois tem um grande 

histórico de implementações nesta área.” 

 

Marco Leite explica que “este investimento 

colmatou todas as fragilidades que tínha-

mos e permitirá ao Grupo Bongás uma 

grande estabilidade na infraestrutura de TI – 

estimamos este investimento a pelo menos 

5 anos, capaz não apenas de suportar todas 

as nossas actuais necessidades como tam-

bém projetos e serviços futuros”. 

 

Este responsável dá como exemplo o ERP 

do grupo, atualmente a correr sobre IBM 

iSeries. A nova plataforma está já dimensio-

nada de forma a poder suportar, no futuro, 

um ERP. “Na verdade, estamos já a usar a 

nova plataforma como suporte a uma parte 

do nosso ERP, uma vez que front-end de 

utilizador foi virtualizado no Hyper-V, ape-

sar de o iSeries estar fisicamente separado 

da nossa infraestrutura”. 

 

Benefícios  

 

Enquanto responsável por um departamen-

to de TI que conta sobretudo consigo mes-

mo para todas as necessidades, Marco Leite 

começa por salientar como benefício as 

melhorias de gestão da nova plataforma. 

“Passámos de uma situação de reatividade, 

onde estávamos constantemente a resolver 

problemas, para um cenário de muito maior 

tranquilidade, onde podemos ser mais 

ativos”, explica. “Não há comparação possí-

vel: hoje temos uma consola de gestão 

única para toda a infraestrutura e, além 

disso, a plataforma permite realizar pratica-

mente todas as operações de manutenção – 

incluindo intervenções sobre o hardware – 

sem que haja necessidade de interromper 

os serviços”. 

 

As funcionalidades da plataforma de virtua-

lização vão mesmo para além dos benefí-

cios mais imediatos. “Podemos criar 

‘snapshots’ do estado de uma máquina a 

qualquer momento, e isso pode ser usado 

para reverter uma instalação que tenha 

ficado com problemas após a instalação ou 

atualização de uma aplicação, por exemplo”, 

explica. 

 

A facilidade de utilização não foi apenas 

ganha para quem gere a infraestrutura, mas 

também para todos os colaboradores da 

empresa. “Integrámos os utilizadores de 

todas as empresas do grupo num único AD 

[Active Directory] e, com a passagem do 

Lotus Notes para o Microsoft Exchange, 

deixou de haver necessidade de vários 

logins.” 

 

Marco Leite salienta também as novas fun-

cionalidades oferecidas aos utilizadores pelo 

Microsoft Exchange Server. “Não só reso l-

veu todos os problemas que tínhamos 

anteriormente com o correio eletrónico, 

como é extremamente fácil de integrar em 

plataformas móveis. Além disso, dá-nos 

mais funcionalidades, com a facilidade de 

partilha de agendas e listas de contactos”. 

 

O diretor de TI do Grupo Bongás diz que 

“este era um investimento que tínhamos de 

fazer em termos de continuidade do negó-

cio e, como tal, não foi uma decisão tomada 

simplesmente para poupar custos no curto 

prazo”. No entanto, afirma, “a verdade é que 

iremos mesmo poupar dinheiro, desde os 

menores custos de energia pelo facto de 

termos reduzido o número de servidores 

físicos, até à redução de despesas de deslo-

cação, uma vez que agora raramente serão 

necessárias deslocações físicas ao Porto 

para resolver problemas”. 

 

“No entanto”, insiste Marco Leite, “os ver-

dadeiros benefícios são menos visíveis, mas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vimos aqui uma  

oportunidade não apenas  

de resolver os problemas  

da plataforma,  

mas de criar uma solução 

que fosse mais fácil  

de gerir e administrar”. 
 

Marco Leite, diretor de TI  

do Grupo Bongás 



 

 

 

 

não menos importantes: a alta disponibili-

dade que ganhámos para a totalidade dos 

servidores de produção; a melhoria do 

desempenho e resposta geral dos sistemas 

e das aplicações; a capacidade de recupera-

ção rápida de desastres em caso de neces-

sidade; e a melhoria do nível de segurança 

no acesso às plataformas de trabalho inter-

nas e externas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este foi um investimento necessário”, con-

clui Marco Leite “e que nos deixa tranquilos 

relativamente ao presente, com a solução 

de problemas imediatos, mas também 

relativamente ao futuro, porque sabemos 

que com esta plataforma baseada em tec-

nologias Microsoft temos capacidade e 

flexibilidade para crescer praticamente sem 

custos adicionais”. 

 

 

Sobre a Microsoft 
Fundada em 1975, a Microsoft (Nasdaq 

"MSFT") é líder mundial em software, servi-

ços e soluções para ajudar as pessoas e 

empresas a alcançarem todo o seu poten-

cial. 

 

 
Para Mais Informação 
Para mais informações sobre os produtos e 

serviços Microsoft, por favor ligue para o 

serviço de apoio a clientes da Microsoft 

Portugal, pelo número 808 22 32 42. Para 

aceder a informação sobre a Microsoft 

Corporation pela Web consulte: 

www.microsoft.com.  

 

Para aceder ao site da Microsoft Portugal 

consulte: www.microsoft.com/portugal.  

 

Para conhecer outras referências de suces-

so visite a página: 

www.microsoft.pt/enterprise  

 

Para mais informações sobre os produtos e 

serviços do Grupo Bongás visite o Website 

em: www.bongasenergias.pt.  

 

Para mais informações sobre os produtos e 

serviços da PVA visite o Website em: 

www.pva.pt.   

 
Software e Serviços 
 

 Microsoft Windows Server 2012 

— Hyper-V 

 Microsoft Exchange Server 2013 

 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/portugal
http://www.microsoft.pt/enterprise
http://www.bongasenergias.pt/
http://www.pva.pt/

