
  

 
 

 

 

 
 

Microsoft Exchange Online reduz custos  

e resolve necessidades de email  

da Parques de Sintra, Monte da Lua 

“O nosso negócio não é tratar do e-mail, é outro. O que pre-

tendemos é focar-nos no nosso negócio e se a Microsoft faz 

bem o serviço de email, não queremos perder tempo com 

isso.” 

Ricardo Oliveira, responsável de TI da Parques de Sintra, Monte da Lua 

 

 

 

 

Cliente: Parques de Sintra, Monte da Lua 

País: Portugal 

Indústria: Turismo 

 

Parceiro: VisionWare 

 

Perfil do Cliente 

A Parques de Sintra, Monte da Lua (PSML) é uma 

empresa de capitais exclusivamente públicos que gere 

os principais pólos de atracção de Sintra, nomeada-

mente o Parque e Palácio da Pena, o Castelo dos 

Mouros, o Palácio e Jardins de Monserrate e o Con-

vento dos Capuchos. 

 

Situação do negócio 

Com cerca de 80 postos de trabalho e 120 caixas de 

correio electrónico, a PSML necessitava de um sistema 

de e-mail flexível e fácil de gerir, com elevada dispo-

nibilidade. 

 

Solução 

Solução de Correio electrónico baseado em Microsoft 

Exchange Online. 

 

Benefícios 

 Redução de custos directa face à solução anterior 

 Redução de custos indirecta através da facilidade  

de gestão e administração 

 Solução mais adequada às necessidades dos  

utilizadores com dispositivos móveis e/ou mais  

do que um posto de trabalho 

 Fácil partilha de informação entre os utilizadores 

 

 

 

A Parques de Sintra, Monte da Lua (PSML) é uma empresa de capitais 

exclusivamente públicos criada no ano 2000, na sequência da classifica-

ção pela UNESCO da Paisagem Cultural de Sintra como Património da 

Humanidade e dos compromissos assumidos com a sua recuperação, 

conservação e divulgação. A empresa gere os principais pólos de atracção 

de Sintra, nomeadamente o Parque e Palácio da Pena, o Castelo dos 

Mouros, o Palácio e Jardins de Monserrate e o Convento dos Capuchos. 

 

A recuperação e manutenção destes espaços constituem os principais 

encargos da empresa e as suas fontes de receita são quase exclusivamen-

te as provenientes das cerca de 750.000 visitas que anualmente recebem.  

 

Com cerca de 80 postos de trabalho e 120 caixas de correio electrónico, a 

PSML necessitava de um sistema de e-mail flexível e fácil de gerir, com 

elevada disponibilidade, tendo a sua escolha recaído no Microsoft Ex-

change Online. 



 

 

 

 

 

Situação 

 

A empresa Parques de Sintra, Monte da Lua 

(PSML) confrontava-se no início de 2011 

com um sistema de correio electrónico que 

Ricardo Oliveira, responsável de TI da em-

presa, define como “muito confuso”.  

 

A infra-estrutura consistia num sistema 

baseado em POP3, sustentado pelo próprio 

fornecedor de serviços de telecomunica-

ções, mas que “era muito inflexível, limitado, 

caro e pouco fiável”. 

 

“Não tínhamos acesso a coisas que necessi-

távamos e que considerávamos importantes 

para o negócio, como é o caso de listas de 

distribuição”, recorda Ricardo Oliveira. 

“Além disso, o sistema era difícil de gerir, 

muito inflexível e, sempre que era necessá-

rio algo mais complicado, tínhamos de o 

solicitar directamente ao fornecedor, o que 

invariavelmente levava a uma espera de dias 

ou até semanas”. 

 

Além de problemas de funcionalidade sen-

tidos sobretudo por utilizadores com gran-

des necessidades de mobilidade, os maiores 

problemas passavam pelo espaço limitado 

de cada caixa de e-mail (apenas 1 GB) mas 

também pela fiabilidade. E foi precisamente 

após um incidente por parte do fornecedor, 

que levou à indisponibilidade do serviço 

durante vários dias, que Ricardo Oliveira 

decidiu que era preciso encontrar uma 

solução alternativa – e rapidamente. 

 

Solução  

 

Para o responsável de TI da PSML, coloca-

vam-se duas opções à empresa: “ou encon-

trávamos um serviço externo que nos asse-

gurasse as funcionalidades de que necessi-

távamos, ou equacionávamos a instalação 

de um servidor Exchange interno”. 

No entanto, quando o departamento de TI 

estudou o problema, cedo concluiu que, 

destas duas soluções, só a do serviço exter-

no faria sentido em termos económicos, 

dado não apenas o investimento necessário 

no servidor interno, como considerando as 

necessidades da sua gestão e administração 

– sobretudo com um departamento de TI 

que conta apenas com duas pessoas. 

 

“Começámos por analisar a possibilidade de 

montar a solução que pretendíamos com o 

Google”, afirma Ricardo Oliveira. “O que 

procurávamos num fornecedor externo era 

tudo o que não tínhamos até ao momento, 

ou seja, facilidade de gestão, flexibilidade na 

dimensão das mailboxes, mas também 

garantias de resposta em tempo útil e, claro, 

um bom preço.” 

 

A solução através da Google acabou por ser 

colocada de parte, pela demora na resposta 

à abordagem da PSML. “Abordamos direc-

tamente a Google, falámos com o departa-

mento comercial cá em Portugal, mas só 

obtivemos respostas passado um mês e 

meio”, explica Ricardo Oliveira. “Quando a 

resposta finalmente chegou, nem quisemos 

saber das condições, porque só podemos 

esperar o pior de um fornecedor que demo-

ra tanto tempo a dar uma resposta ainda 

mesmo antes de termos comprado o servi-

ço.” 

 

Pelo contrário, a abordagem à Microsoft 

teve uma excelente resposta desde o pri-

meiro momento. “A Microsoft começou 

logo a prestar-nos apoio ainda na fase 

exploratória”, recorda este responsável, “e 

acabámos por optar por uma solução base-

ada em Exchange Online.” 

 

A VisionWare foi o parceiro Microsoft esco-

lhido para implementar a solução, tendo os 

aspectos formais sido tratados em apenas 

48 horas e, quanto à implementação técni-

ca, “as dúvidas foram resolvidas rapidamen-

te, sem sequer ser necessária a presença 

física nas nossas instalações – bastou apon-

tarem-nos no caminho a seguir”. 

 

O custo foi também uma consideração 

importante. Existiam já acordos de licencia-

mento de software com a Microsoft, o que 

facilitou o licenciamento desta oferta. 

“Enquanto que antes,  

praticamente todas as  

semanas havia pedidos de 

ajuda (…), desde que  

implementámos o Exchange 

Online que  

não temos queixas.”  
 

Ricardo Oliveira, responsável  

de TI da Parques de Sintra, Monte da Lua 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No final, acabámos por pou-

par mais de 6.000 euros por 

ano, que era praticamente o 

mesmo que o nosso ISP nos 

estava a cobrar por um serviço 

de e-mail que claramente não 

ia de encontro às nossas ne-

cessidades.” 

Ricardo Oliveira, responsável  

de TI da Parques de Sintra, Monte da Lua 

“No final, acabámos por poupar mais de 

6.000 euros por ano, que era praticamente o 

mesmo que o nosso ISP nos estava a cobrar 

por um serviço de e-mail que claramente 

não ia de encontro às nossas necessidades.” 

 

 A facilidade de migração das antigas mail-

boxes para o Exchange online foi também 

algo que agradou bastante a Ricardo Olivei-

ra. “Este era um aspecto que nos criava 

alguma apreensão, até porque somos ape-

nas dois no departamento de TI, mas tam-

bém porque existe uma grande dispersão 

geográfica [os postos de trabalho estão 

dispersos por uma área da ordem dos 600 

hectares].”  

 

A aplicação de sign-in dos serviços online 

da Microsoft resolveu praticamente todos 

os problemas. “Criámos um documento 

para orientação dos utilizadores e só ti-

vemos de acudir a alguns casos isolados, 

porque acabaram por ser os próprios utili-

zadores a concluírem a transição para o 

sistema novo”. 

 

A diferença entre o número de caixa de 

correio (120) e de utilizadores (80) prende-

se com o facto de muitos utilizadores parti-

lharem máquinas, usando diferentes contas 

no mesmo equipamento. Uma situação que 

foi optimizada com as opções de licencia-

mento do Exchange Online: “usamos licen-

ças ‘deskless worker’ muito mais baratas, 

com acesso via Outlook Web Access, para 

as pessoas que não têm um posto de traba-

lho fixo, o que permitiu optimizar os custos 

da solução”, diz o responsável de TI da 

PSML. 

 

Benefícios  

 

O resultado da passagem das 120 caixas de 

correio electrónico para o Microsoft Ex-

change Online foi “passar a ter tudo o que 

pretendíamos mas que não tínhamos no 

sistema antigo”, diz Ricardo Oliveira. Além 

das caixas de e-mail muito maiores – 25 GB 

e com possibilidade de crescimento, caso 

necessário – a solução oferece também 

partilha de contactos, de calendários, 

de tarefas e de listas de distribuição. 

 

No entanto, o primeiro sinal de que a 

opção tomada tinha sido a mais 

acertada, veio ainda no período de 

configuração da solução. “Tivemos 

uma dúvida com a activação do servi-

ço POP3 numa das mailboxes”, expli-

ca Ricardo Oliveira, “e criámos um 

‘ticket’ de suporte relativamente ao 

qual tivemos uma resposta com a 

solução apenas 3 horas depois; mais: 

como não respondemos logo, indi-

cando que a solução oferecida tinha 

resolvido o nosso problema, o serviço de 

suporte da Microsoft ligou-me directamente 

para o meu telemóvel, para se assegurar de 

que estava tudo bem!” 

 

Ou seja, “uma situação perfeitamente inver-

sa daquela a que estávamos habituados: 

antes éramos nós que andávamos atrás do 

suporte técnico; agora é o suporte técnico 

que anda atrás de nós… Não tem compara-

ção.” 

 

Praticamente todas as necessidades que 

anteriormente careciam da utilização de 

soluções de terceiros, ou que nem sequer 

podiam ser implementadas, estão agora 

disponíveis. A partilha de informação entre 

dispositivos era um dos aspectos que susci-

tava grande preocupação anteriormente e 

que ficou agora completamente resolvida: 

“temos uma pessoa na Administração com 

bastante  mobilidade,  quer  em  termos  de  



 

 

 

 

posto de trabalho físico, quer na utilização 

de diversos dispositivos e relativamente à 

qual tínhamos muitos problemas de gestão 

de e-mail, agravados com o facto de ter 

também muita informação, incompatível 

com caixas de correio de apenas 1 GB”. 

 

“Enquanto que antes, praticamente todas as 

semanas havia pedidos de ajuda desse 

utilizador, desde que implementámos o 

Exchange Online que não temos qualquer 

contacto com ele – o que neste caso é um 

excelente sinal”, afirma Ricardo Oliveira. 

 

A gestão e administração do Exchange 

Online também é uma boa surpresa, um 

aspecto que a que Ricardo Oliveira dá muita 

importância, pois “agora, tudo o que preci-

samos, podemos fazer directamente, quan-

do antes era preciso esperar dias ou até 

semanas.”  

 

E conclui: “O nosso negocio não é tratar do 

e-mail, é outro. O que pretendemos é focar-

nos no nosso negócio e se a Microsoft faz 

bem o serviço de email, não queremos 

perder tempo com isso.”  

 

 

 

 

  

 

“Em termos de motivação dos 

colaboradores [o facto de po-

derem ligar do estrangeiro 

para Portugal a custo zero] é 

fabuloso, e irá certamente re-

percutir-se na produtividade 

desses colaboradores” conclui 

Fernando Moreira.”  
 

Fernando Moreira, Somague Tecnologias 

de Informação 

 

 

 
Software e Serviços 
 

 Microsoft Exchange Online 

  

 

 

 

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.com/portugal/ 

business/default.mspx  

 

Para mais informações sobre os produtos e 

serviços da Parques de Sintra visite o Web-

site em: www.parquesdesintra.pt.  

 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/portugal
http://www.microsoft.com/portugal/business/default.mspx
http://www.microsoft.com/portugal/business/default.mspx
http://www.parquesdesintra.pt/

