
  

 
 

 

 

 
 

Visabeira otimiza infraestrutura de TI e 

processos com Microsoft Premier Support 

“O serviço Microsoft Premier traz um valor acrescentado 

real para a organização. É um serviço que nos tem ofereci-

do valor através de uma visão mais global, com impacto 

ao nível do negócio, e não apenas a nível tecnológico.” 
 

Catarina Prada, Chief Information Officer da Visabeira 

 

 

 

 

Cliente: Grupo Visabeira 

País: Portugal 

Indústria: Telecomunicações, Energia, Tecnologias, 

Construção, Turismo, Imobiliário e Indústria transfor-

madora 

 

 

Perfil do Cliente 

O Grupo Visabeira iniciou a sua actividade em 1980 no 

sector das telecomunicações e evoluiu para um uni-

verso composto por mais de 50 empresas, com uma 

actuação estruturada em cinco sub-holdings – Visa-

beira Global, Visabeira Indústria, Visabeira Imobiliária, 

Visabeira Turismo e Visabeira Participações. 

 

Situação do negócio 

A grande diversidade de competências e projetos 

levou a Visabeira a contratar os serviços Microsoft 

Premier, com os quais tem sido possível otimizar a 

infraestrutura de TI, assim como soluções e procedi-

mentos dentro da organização. 

 

Solução 

Microsoft Service Premier Support. 

 

Benefícios 

 Acompanhamento proativo 

 Visão out-of-the-box, permite melhor análise  

e otimização de recursos e processos 

 Maior capacidade na oferta interna de serviços 

 Redução de downtimes, aumento no desempenho 

da infraestrutura de TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Grupo Visabeira iniciou a sua actividade em 1980 no sector das Tele-

comunicações, prestando serviços de instalação, manutenção e gestão de 

infraestruturas de rede, nos quais rapidamente se tornou líder nacional 

com uma actuação em todo o território português, estatuto que tem 

vindo a consolidar ao longo dos anos.  

  

Com o exponencial sucesso e crescimento dos seus negócios relativa-

mente às áreas das Telecomunicações, Infraestruturas e Energia, o grupo 

alargou a sua oferta e internacionalizou a sua actuação, garantindo hoje 

um posicionamento multinacional, multissectorial e multidisciplinar. 

  

Actualmente o Grupo Visabeira agrega um universo composto por mais 

de cinco dezenas de empresas, com uma actuação estruturadas em cin-

co sub-holdings – Visabeira Global, Visabeira Indústria, Visabeira Imobiliá-

ria, Visabeira Turismo e Visabeira Participações – e uma destacada pre-

sença internacional com os seus produtos e serviços presentes em mais 

de quatro dezenas de países espalhados pelo mundo. 

 

A grande diversidade de competências e projetos da Visabeira levou a 

empresa a contratar os serviços Microsoft Premier, com os quais tem sido 

possível otimizar a infraestruturas de TI, soluções e procedimentos dentro 

da organização. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Situação 

 

A Visabeira é uma empresa com fortes 

competências na gestão de projetos, cons-

trução e manutenção de infraestruturas em 

áreas de grande incorporação tecnológica, 

como é o caso da energia e das telecomuni-

cações. 

Além da sua atividade em território Portu-

guês, a empresa está presente em vários 

outros pontos da Europa, bem como em 

África, na América e na Oceânia.  

Com uma equipa pluridisciplinar e necessi-

dades de soluções tecnológicas de suporte 

ao negócio, a Visabeira pensava em otimizar 

diversos processos de TI  com uma visão 

out-of-the-box. 

Catarina Prada, CIO da Visabeira, exemplifi-

ca as vantagens do serviço contratado, 

Microsoft Premier, através de quatro proje-

tos na empresa, com diferentes níveis de 

intervenção mas com alguns traços comuns 

a todos eles, nomeadamente a presença e 

proatividade. “Há sempre uma pessoa por 

parte da Microsoft em contacto permanente 

connosco e, nesse relacionamento perma-

nente, surgem a toda a hora sugestões no 

sentido de aumentar a produtividade, me-

lhorar processos, etc.” 

Esta iniciativa por parte dos serviços Micro-

soft Premier é exemplificada através da 

intervenção em quatro projetos totalmente 

diversos, desde o Sharepoint usado pela 

empresa até à análise de toda a infraestru-

tura de IT da Visabeira. 

 

Solução 

 
Sharepoint 

 

António Borges, responsável pela área das 

aplicações na Visabeira, explica que a em-

presa usa a plataforma Microsoft Sharepoint 

desde 2002, “quando saíram as primeiras 

versões”. A plataforma evoluiu para uma 

farm com seis máquinas, mais uma para 

backup da base de dados SQL, que suporta 

mais de 10.000 utilizadores, não só em 

Portugal mas em todos os locais do mundo 

onde a Visabeira está presente. O desenvol-

vimento da plataforma foi feito pela Visa-

beira Digital, a empresa de TI e fornecedor 

preferencial do grupo.   

“Uma das áreas que fizemos evoluir foi a 

dos serviços para suporte de dispositivos 

móveis, que nos é especialmente útil para 

gestão e controlo de equipas técnicas que 

temos no terreno”, refere António Borges. O 

que sucedeu com o tempo foi que “a plata-

forma ultrapassou-nos em termos de de-

senvolvimento – os clientes apareceram de 

forma exponencial e chegou uma altura em 

que  a situação se tornou crítica”.  

António Borges diz que “era importante 

termos uma validação de segurança da 

plataforma através de uma auditoria exter-

na, alguém que validasse o que andámos 

anos a fazer.”  

A validação de segurança da plataforma foi 

feita através dos serviços Microsoft Premier 

e, “tal como calculávamos, encontraram 

várias situações a rever e sugeriram formas 

de fazer evoluir a plataforma”. António 

Borges diz que não foram encontrados 

problemas críticos, mas sobretudo “proble-

mas de configuração da própria plataforma 

– a pesquisa que não estava bem configu-

rada, falhas de comunicação com o SQL 

Server e o próprio desenho da arquitetura 

da farm podia ser melhorado. Eram  cená-

rios que à data em que a solução foi criada 

estavam corretas mas que, com a evolução 

da tecnologia, podiam ser melhoradas.” 

A implementação das sugestões da Micro-

soft resultou em benefícios imediatos. 

“Houve logo redução drástica no downti-

me”, diz António Borges. “Não que fosse 

elevado, mas agora ficou reduzido pratica-

mente a zero, o que é importante porque 

como existe acesso à plataforma a partir de 

fusos horários muito diferentes, qualquer 

período de downtime acaba por ser sentido 

sempre  por  alguém.  Além disso, o próprio 

desempenho puro da plataforma também 

melhorou.” 

 

Excel avançado 

 

Um tipo de intervenção completamente 

diferente do serviço Microsoft Premier foi 

feito na formação dos utilizadores em utili-

zação avançada de Excel.  

António Borges explica que “uma das áreas 

que temos no departamento de IT da Visa-

beira é Business Inteligence e o método pri- 

“A implementação das  

sugestões da Microsoft  

resultou na  redução drástica 

no downtime [no Sharepoint]. 

Não que fosse elevado,  

mas agora ficou reduzido  

praticamente a zero, o que  

é importante porque como 

existe acesso à plataforma a 

partir de fusos horários muito 

diferentes, qualquer período 

de downtime acaba por ser  

sentido sempre  por  alguém.” 
 

António Borges, responsável  

pela área das aplicações na Visabeira 



  

 
 

 

 

  

 

 

 

vilegiado para disponibilizarmos indicadores 

é com mapas em Excel. Através do Excel 

recolhemos dados de vários sistemas – SAP, 

Sharepoint, sistemas remotos, etc. – que 

consolidamos num servidor SQL; a partir 

daí, os mapas são disponibilizados aos 

utilizadores via Excel.” 

“O que se passou”, diz António Borges, “é 

que os utilizadores começaram a pedir cada 

vez mais coisas e, apesar de termos bons 

conhecimentos sobre Excel, não possuímos 

propriamente pessoas com certificação 

específica da aplicação”.  

Através do serviço Premier, a Microsoft 

promoveu uma ação de formação com o 

departamento de informática (a quem cabia 

a geração da informação) e alguns power 

users designada “Chalk&Talk de Excel Avan-

çado”.  

António Borges reconhece que a ação teve 

um “impacto direto na melhoria de informa-

ção de gestão e apoio à decisão, benefícios 

no negócio da Visabeira e na produtividade 

diária dos utilizadores”. 

 

Active Diretory (AD) 

 

Pedro Costa, responsável pela área de infra-

estruturas e comunicações na Visabeira, 

salienta duas intervenções dos serviços 

Microsoft Premier, designadamente na 

migração da infraestrutura de Active Direc-

tory (AD) para Windows Server 2008 R2 e 

num assessment IT2Be. 

As recomendações à migração da infraes-

trutura de AD foram feitas através de apoio 

proactivo remoto (case advisory) com a 

equipa de gestão de infraestruturas e co-

municações da Visabeira Digital. 

A empresa tinha necessidade de atualizar a 

AD visto que, sendo a base de todos os 

sistemas, “uma falha pode levar a interrup-

ção das atividades diárias, à impossibilidade 

de acesso aos recursos empresariais e à 

perda de negócio”, diz Pedro Costa. 

“A Microsoft fez a análise prévia da infraes-

trutura de autenticação e identificou os 

pontos em que teriamos de intervir previa-

mente”, explica Pedro Costa. “Depois dessa 

definição, a migração foi agendada inter-

namente com os nossos recursos e o apoio 

da Microsoft”. 

 

 

IT2Be 

 

A chamada “análise IT2Be” foi uma “suges-

tão por parte da Microsoft, aceite por nós”, 

diz Pedro Costa. O objetivo foi realizar uma 

análise do nível de maturidade dos sistemas 

com a Visabeira Digital, em Viseu. Como 

resultado, foi criado um relatório com o 

estado de maturidade do IT corporativo da 

Visabeira, tendo como objetivo “adequar a 

infraestrutura à operação e às necessida-

des.”  

Pedro Costa diz que “o relatório levantou 

uma série de questões – muitas eram sim-

ples e foram imediatamente corrigidas e 

outras são questões mais de fundo e que 

implicam novos processos de TI, os quais 

nem sempre são fáceis de gerir e que terão 

de ser vistos mais a longo prazo.” 

No entanto, este responsável reconhece que 

“foi muito positivo porque a análise confir-

mou coisas que já sabíamos mas também 

nos deu uma perspetiva diferente de vários 

cenários – uma visão diferente e fresca, só 

possível por quem está de fora”. 

 

Benefícios 
 

Catarina Prada afirma que “o serviço Micro-

soft Premier traz um valor acrescentado real 

para a organização. Tanto assim é que 

começámos por um contrato inicial por um 

ano  e  a  avaliação muito positiva que  

fizemos dos resultados, mesmo neste con-

texto atual de grande contenção de inves-

timentos levou-nos a renovar por mais 18 

meses.” 

 

“É um serviço que nos tem oferecido valor 

através de uma visão mais global, com 

impacto ao nível do negócio, e não apenas 

a nível tecnológico”, conclui esta responsá-

vel.  

 

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 produ-

tos 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 con-

sulte: 

www.microsoft.com.  

 

Para aceder ao site da Microsoft Portu-

gal consulte: www.microsoft.pt.  

 

Para conhecer outras referências de 

sucesso visite a página: 

www.microsoft.pt/enterprise 

 

Para mais informações sobre os serviços 

da Visabeira visite o Website em 

www.grupovisabeira.pt. 

 
Software e Serviços 
 

 Microsoft Services 

– Premier Support 

 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.pt/
http://www.microsoft.pt/enterprise
http://www.grupovisabeira.pt/

