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para criar portal web de nova geração  
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Perfil do Cliente 

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) é actual-

mente líder do maior grupo financeiro portu-

guês, com a mais expressiva dimensão inter-

nacional e presente de forma integrada em 

todos os quadrantes do negócio bancário, 

nomeadamente na Banca de Investimento, 

Corretagem e Capital de Risco, Imobiliário, 

Seguros, Gestão de Activos, Crédito Especiali-

zado, Comércio Electrónico e Actividades 

Culturais. 

 

Situação do Negócio 

O portal cgd.pt carecia de uma renovação que 

acompanhasse a própria dinâmica de cresci-

mento do grupo, bem como o seu posiciona-

mento no Mercado e na Sociedade. 

 

Solução 

Renovação completa do portal cgd.pt com 

base em Microsoft SharePoint Server 2007, 

com Enterprise Content Management  e 

Enterprise Search 

 

Benefícios 

• Plataforma flexível 

• Rapidez de desenvolvimento 

• Suporte para acessibilidade W3C AAA 

• Facilidade na publicação e gestão de con-

teúdos, incluindo a criação de sub-sites 

 

  
“A plataforma da Microsoft permitiu construir uma solu-

ção em que os conteúdos e funcionalidades são disponi-

bilizados nos diferentes browsers com uma experiência 

similar, garantindo-se deste modo uma maior acessibili-

dade. Paula Viegas –Coordenadora da Direcção de Comunicação da CGD 

 

   

 

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) é actualmente líder do maior 

grupo financeiro português, com a mais expressiva dimensão inter-

nacional e presente de forma integrada em todos os quadrantes do 

negócio bancário, nomeadamente na Banca de Investimento, Cor-

retagem e Capital de Risco, Imobiliário, Seguros, Gestão de Activos, 

Crédito Especializado, Comércio Electrónico e Actividades Culturais.  

 

A presença do Grupo é particularmente relevante em países ou 

territórios com laços culturais ou comerciais mais fortes com Por-

tugal. 

 
 

    

 

  

  
 



 

 

 

 

Situação 
 

Com mais de 3.000 páginas de informação, o 

anterior site cgd.pt já era o maior e o mais 

visitado site financeiro português. Contudo, 

necessitava de uma solução tecnologicamen-

te mais avançada que suportasse funcionali-

dades acrescidas (pesquisas, capacidades 

de gestão de conteúdos multimédia, calenda-

rização de publicação de conteúdos, descen-

tralização e delegação de tarefas, etc.).  

 

Sendo acedido por mais de um milhão de 

utilizadores únicos, disponibilizando cerca de 

11.000.000 de páginas por mês, uma nova 

solução, teria de ser dinâmica mas também 

capaz de responder com tempos similares à 

solução anterior (que era estática). Eram 

assim requisitos fundamentais, o nível de 

desempenho e de disponibilidade da plata-

forma que viesse a ser seleccionada para 

suportar o novo site. 

 

Foram três os principais objectivos definidos 

para o novo site: mudar a forma de informar, 

conferir mais força à experiência digital com 

a Marca Caixa e tornar o site mais acessível. 

Além disso, um quarto objectivo esteve sem-

pre presente, transversal a estas três áreas: 

inovar, permitindo consolidar o estatuto de 

espaço web de referência ao nível dos sítios 

financeiros portugueses e alcançar reconhe-

cimento ao nível internacional. 

 

Assim, os drivers do projecto passaram por 

consolidar a dimensão percebida do Grupo 

Caixa, reforçar os seus valores de actuação 

no mercado, atribuir ao site uma forte com-

ponente social enquanto espaço que define a 

Caixa como uma empresa socialmente res-

ponsável e emocionalmente próxima e, 

finalmente, promover a Caixa como um ban-

co com projectos distintos em várias áreas e 

vertentes cada vez mais próximo das pes-

soas e mais envolvido na sociedade.  

 

A Direcção de Comunicação da CGD, que 

coordenou o projecto, definiu desde cedo que 

este era um caso claro em que a tecnologia 

devia servir a dimensão corporativa do Grupo 

CGD. Paula Viegas, coordenadora daquele 

departamento explica que “fazia cada vez 

menos sentido termos um site essencialmen-

te centrado numa lógica de produtos para 

particulares, mas sim uma presença na 

Internet que desse a todos os visitantes – 

fossem ou não clientes do banco – uma 

perspectiva transversal do Grupo e da ampli-

tude das suas valências”. 

 

Segundo esta responsável, “tinha chegado o 

momento de reposicionar a marca Caixa, 

nomeadamente em termos de presença 

digital, após um longo período onde o banco 

sempre assumiu uma posição discreta no 

mercado; a partir de 2006, a Caixa assume 

claramente a sua responsabilidade e dimen-

são fortemente focalizadas na sociedade e 

economia portuguesas”. 

 

Ora com esta nova postura, surgiram tam-

bém desafios que iriam ter um impacto nas 

decisões a tomar a nível tecnológico para o 

que viria a ser o novo site. É o caso da Caixa 

se ter assumido como uma “empresa susten-

tável”, tornando mais visíveis as suas com-

ponentes de responsabilidade social, cultural 

e de literacia financeira.  

 

Além da imagem que seria preciso passar 

para o exterior, processo no qual o site teria 

um papel importante, colocavam-se questões 

práticas que nem sempre são fáceis de 

implementar na prática. “A decisão de que o 

site teria de passar todos os testes de aces-

sibilidade W3C AAA (Web Content Acessibility 

Guidelines 1.0) teve um impacto substancial 

no trabalho da parte da Caixatec”, admite 

Carlos Sampaio, um dos consultores que 

esteve envolvido no projecto.  

 

A importância deste aspecto era tanto mais 

significativa quanto, a ser concretizada na 

“A utilização de vários 

guias de estilos diferen-

tes (themes) possibili-

tam à equipa de gestão 

editorial a criação de 

áreas ou sub-sites (como 

é o caso da Caixazul ou 

da CaixaWoman), supor-

te para campanhas mul-

timédia, galerias de ima-

gens e documentos, his-

tórico de versões de con-

teúdos, check-in/check-

out de conteúdos, etc.” 

Paula Viegas 

Coordenadora da Direcção de Comunicação da CGD 



 

 

 

 

prática esta intenção, o site cgd.pt seria o 

único portal no sector financeiro em Portugal 

com o nível de acessibilidade máximo, cum-

prindo adicionalmente os standards HTML 

4.01 e CSS 2.1 do W3C.  

 

Para a Caixa Geral de Depósitos, era uma 

forma de, através deste projecto, continuar a 

posicionar-se como uma entidade responsá-

vel e consciente, promovendo a cidadania, a 

inclusão e a igualdade de oportunidades para 

todos. 

 

Solução 
 

Para dar expressão a todos estes objectivos, 

alguns dos quais potencialmente antagóni-

cos de uma perspectiva puramente técnica, a 

solução encontrada foi o Microsoft Office 

Sharepoint Server 2007 (MOSS) que através 

da sua componente de Enterprise Content 

Management (ECM) e Enterprise Search 

permitiu satisfazer a maioria dos requisitos 

existentes.  

 

A decisão de avançar para o redesenho e 

redefinição total do site foi tomada no início 

de 2007. Até ao final desse ano, a Direcção 

de Comunicação da CGD trabalhou no senti-

do de definir clara e precisamente qual devia 

ser o aspecto final do site, de acordo com os 

objectivos anteriormente definidos.  

 

Essa fase de planeamento cuidado permitiu 

que, no início de 2008, quando a Caixatec – 

empresa de TI do grupo – iniciou o trabalho 

concreto de programação, criação e imple-

mentação do novo site, tudo tivesse corrido 

“O site está no topo em 

termos de disponibili-

dade. Com base em 

métricas recolhidas 

semanalmente por uma 

entidade independente, 

o portal obtém regular-

mente 100% de dispo-

nibilidade do serviço”. 

Carlos Sampaio, Consultor do projecto 



 

 

 

 

de forma extremamente célere e sem 

sobressaltos. 

 

Paula Viegas refere aliás que houve uma 

excelente comunicação e entendimento entre 

os responsáveis pela comunicação, os criati-

vos e webdesigners e a equipa técnica, que 

se mostrou sempre sensível às nossas 

necessidades”. 

 

Um exemplo típico da necessidade de coor-

denação entre a equipa técnica e a direcção 

de comunicação tem a ver com a acessibili-

dade e a forma como o website se comporta 

e é exibido em praticamente qualquer cir-

cunstância, com qualquer browser e qual-

quer configuração: ao contrário do que suce-

de frequentemente, o site é perfeitamente 

funcional não só com qualquer browser, mas 

também com ou sem Javascript, Flash ou até 

exibição de imagens desactivada. 

 

Para atingir estes exigentes objectivos, a 

equipa de desenvolvimento da Caixatec 

partiu da plataforma MOSS 2007 e desen-

volveu “inúmeros componentes adicionais 

(webparts) que permitiram satisfazer os 

restantes requisitos”, como explica José 

Afonso Serra, Administrador da Caixatec.  

 

Com base na elaboração de um plano de 

trabalho conjunto, foram divididas e delega-

das responsabilidades pelas várias equipas 

intervenientes no projecto, o que, aliado à 

realização de reuniões de ponto de situação 

semanais, permitiu a conclusão do projecto 

nos prazos inicialmente previstos: apenas 

seis meses a partir do momento em que se 

iniciou o trabalho de programação propria-

mente dito, no início de 2008, até ao arran-

que do novo site cgd.pt, em meados de 

Junho do mesmo ano. 

 

A responsabilidade e coordenação do projec-

to ficou a cargo da Direcção de Comunicação, 

com a Caixatec a ficar responsável pelo 

desenvolvimento técnico. Para o projecto 

contribuiu ainda o Sogrupo SI, empresa de 

sistemas de informação do Grupo CGD, no 

apoio e passagem à produção da solução, 

responsabilidade pela infra-estrutura de 

suporte ao projecto e pela definição e reali-

zação dos testes de segurança. 

 

A Microsoft surgiu como parceira natural da 

Caixatec e da Sogrupo SI no projecto, tendo 

sido uma parte activa no seu acompanha-

mento e desenvolvimento. 

 

 

Benefícios 
 

Paula Viegas não tem dúvidas em salientar o 

êxito do novo site e como este contribui para 

uma percepção correcta da dimensão, posi-

cionamento e amplitude responsável não 

apenas da CGD enquanto Banco mas 

enquanto líder do maior grupo financeiro 

português.  

 

“A Caixa Geral de Depósitos pretende através 

deste espaço continuar a posicionar-se como 

uma entidade responsável e consciente, 

promovendo a cidadania, a inclusão e a 

igualdade de oportunidades para todos”, 

explica a coordenadora da Direcção de 

Comunicação da CGD. 

 

Por outro lado, José Afonso Serra refere a 

forma como a plataforma da Microsoft esteve 

à altura do desafio, mesmo tendo em consi-

deração os elevados requisitos para o novo 

site. 

 

Um dos valores mais interessantes é o de 

desempenho, performance e disponibilidade, 

que estão a par dos melhores sites portugue-

ses, muito embora se tenha feito a transição 

para um site extremamente dinâmico e rico 

em conteúdos e interactividade. 

 

“O portal obtém tempos médios de abertura 

de páginas inferiores a 1 segundo, o que nos 

permite afirmar que o www.cgd.pt é actual-

“O portal obtém tempos 

médios de abertura de 

páginas inferiores a 1 

segundo, o que nos 

permite afirmar que o 

www.cgd.pt é actual-

mente o site mais rápi-

do de Portugal no Sec-

tor Financeiro.” 

José Afonso Serra – Administrador  

da Caixatec 



 

 

 

 

mente o site mais rápido de Portugal no 

Sector Financeiro”, garante José Afonso 

Serra. “Estes tempos representam a média 

da semana obtida através de ISPs em 

Madrid, Paris, Londres e Lisboa, o que traduz 

bem a excelente experiência de utilização 

que os nossos utilizadores conseguem obter 

– mesmo quando acedem a partir do estran-

geiro”. 

 

Além do desempenho, José Afonso Serra 

salienta também que o site está no topo em 

termos de disponibilidade. “Com base em 

métricas recolhidas semanalmente por uma 

entidade independente, o portal obtém regu-

larmente 100% de disponibilidade do servi-

ço”, diz este responsável. 

 

Do ponto de vista do utilizador que acede a 

partir da Internet, o site oferece aos utilizado-

res conteúdo complementar não visível 

(escondido) em algumas funcionalidades que 

permite um maior enquadramento e contex-

tualização aos utilizadores que utilizem leito-

res de Braille ou aplicações de vocalização 

de conteúdos. 

 

A preocupação com a acessibilidade passa 

também pela disponibilização de conteúdo 

alternativos à multimédia e às imagens de 

forma a que um utilizador possa desactivar a 

exibição de imagens por falta de largura de 

banda ou por não possuir o plug-ins adequa-

dos. 

 

Por outro lado, os utilizadores com dificulda-

de em manusear o rato podem ter, através 

do teclado, acesso a todos os conteúdos e 

funcionalidades principais do site. 

 

A plataforma da Microsoft também permitiu 

construir sem problemas uma solução em 

que os conteúdos e funcionalidades são 

disponibilizados nos diversos browsers exis-

tentes, com uma experiência de utilização e 

visualização similar, garantindo-se deste 

modo uma maior usabilidade.  

Segundo Carlos Sampaio, “isto é tanto mais 

importante quanto de acordo com a análise 

dos acessos ao site, mais de 21% dos utiliza-

dores do CGD.PT ainda não fizeram o upgra-

de do seu browser para a versão mais recen-

te, pelo que ao suportarmos as versões mais 

antigas, acabamos por beneficiar mais de 

190.000 utilizadores. 

 

Contudo, não é só para o exterior que se 

sentem os benefícios do novo site da CGD. 

Paula Viegas lembra que um benefício 

extremamente importante é o que esta plata-

forma, e a solução encontrada, trouxeram 

para a produtividade ao nível da criação e da 

publicação de conteúdos. 

 

Agora, no processo de publicação de conteú-

dos são disponibilizadas ferramentas adicio-

nais (tais como corrector ortográfico em 

várias línguas, dicionário de sinónimos, pos-

sibilidade de efectuar operações de 

Copy/Paste/Undo/Redo, etc. através dos 

atalhos de teclado que já são usados na 

família Office e que, como tal, são familiares 

aos utilizadores do sistema. 

 

Paula Viegas sublinha também a importância 

da gestão de alterações dos documentos 

(track changes) bem como a possibilidade de 

publicar os conteúdos em full screen, “o que 

acaba por se traduzir num look and feel 

muito similar ao Microsoft Word”. 

 

O ECM (Enterprise Content Manager) imple-

mentado pela plataforma SharePoint oferece 

ainda outro benefício: o da independência, 

pela total autonomia da equipa de Gestão 

Editorial nas tarefas de publicação de con-

teúdos face às equipas de desenvolvimento e 

suporte, inclusive nas passagens à produção 

dos conteúdos e até em campanhas ou 

mesmo sub-sites e microsites. 

 

A delegação de tarefas de Gestão Editorial 

com workflows de aprovação e a possibilida-

de de calendarização para uma data futura a 

“A Caixa Geral de Depó-

sitos pretende [através 

do portal cgd.pt] conti-

nuar a posicionar-se 

como uma entidade 

responsável e conscien-

te, promovendo a cida-

dania, a inclusão e a 

igualdade de oportuni-

dades para todos”. 

Paula Viegas 

Coordenadora da Direcção de Comunicação da CGD 



 

 

 

 

publicação de conteúdos são também apon-

tados por Paula Viegas como um dos grandes 

benefícios da solução. 

 

Ainda no campo da edição e publicação de 

conteúdos, Paula Viegas salienta a disponibi-

lização de um conjunto de funcionalidades 

adicionais pelo sistema, “tais como a utiliza-

ção de vários guias de estilos diferentes 

(themes) que possibilitam à equipa de gestão 

editorial a criação de áreas ou sub-sites 

(como é o caso da Caixazul ou da CaixaWo-

man), suporte para campanhas multimédia, 

galerias de imagens e documentos, histórico 

de versões de conteúdos, check-in/check-out 

de conteúdos, etc.” 

 

A solução implementada inclui ainda a análi-

se de métricas com a capacidade de detec-

ção de padrões de navegação, análise de 

campanhas segmentadas geograficamente, 

através da criação de relatórios à medida 

sem a necessidade de intervenção técnica. 

 

Futuro 
A escalabilidade e flexibilidade da plataforma 

SharePoint Server 2007 e, especialmente da 

funcionalidade Enterprise Search, permitiu já 

definir um roadmap de evolução futura em 

que estão já contempladas dezenas de novas 

funcionalidades que irão garantir a continui-

dade do sucesso do projecto.   

 

É o caso das pesquisas, onde serão imple-

mentados resultados de pesquisas optimiza-

dos com base na taxonomia da solução e 

com suporte de sinónimos e corrector orto-

gráfico, resultados de pesquisas com links 

sugeridos (Best Bets), resultados com con-

teúdos dos portais das empresas do Grupo 

Caixa Geral de Depósitos e a possibilidade de 

sugestão de campanha multimédia com base 

nos termos da pesquisa efectuada pelo 

utilizador. 

 

 

Software e serviços 
 

 Windows 2003 Server 

 SQL Server 2005 

 MS Office SharePoint Server 2007 

 Visual Studio Team Foundation Server  

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 informações 
 

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 

sucesso visite a página 

:http://www.microsoft.com/portugal/busin

ess/grandesempresas.   

 

Para mais informações sobre os serviços 

do Grupo CGD visite o Web site em:  

http://www.cgd.pt.  
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