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em qualquer lugar” por parte de utilizadores em 
todo o mundo; e novas oportunidades de inovação à 
medida que os programadores aderem a este último 
paradigma da informática são apenas alguns dos 
benefícios mais evidentes. 

Para as organizações em particular, os cloud servi-
ces encerram o potencial de redução de custos numa 
altura de dificuldades económicas. 

Na Microsoft já percebemos o potencial deste novo 
modelo de disponibilização do nosso software, razão 
pela qual investimos fortemente na nossa infra-estru-
tura de Internet e no desenvolvimento de produtos e 
ferramentas que maximizam a flexibilidade e a escolha 
do utilizador e garantem uma experiência informática 
contínua entre dispositivos cliente e a rede. 

Mas não somos os únicos – muitos outros agentes 
do sector partilham connosco este entusiasmo e estão 
a realizar investimentos substanciais na rede. Com o 
anúncio d’ “A Nova Vaga em Produtividade” que a 
Microsoft se preparara para fazer já em Maio deste 
ano iremos alcançar a nossa capacidade máxima 
de espelhar toda a nossa oferta tecnológica, com 
uma versão clássica para utilização em casa dos 
clientes; e outra correspondente, para que a mesma 
tecnologia possa funcionar como serviço executado 
a partir da “nuvem”.

Não é da noite para o dia que se implementa uma 
visão, sobretudo quando ela implica uma alteração 
clara do paradigma dominante. Por isso, tivemos 
de escalonar o nosso percurso em etapas. Já temos 
a oferta preparada, por isso decidimos criar então 
uma equipa transversal a toda a subsidiária, com 
membros heterogéneos e com competências multi-
disciplinares, focada no desenvolvimento de mercado 
para os Cloud Services. 

microsoFt reinventa-se  
em torno De uma visão:  
“três ecrãs e a nuvem”
O factor único e distintivo da Microsoft é efectiva-
mente a amplitude e riqueza do seu leque de oferta, 
em termos de produtos e serviços complementares. 
De facto, seja no entretenimento, no uso do com-
putador pessoal para fins profissionais ou na gestão 
centralizada de arquitecturas dispersas, para citar 
apenas alguns exemplos soltos, a Microsoft é uma 

empresa incontornável. Isto apesar da esmagadora 
maioria das pessoas ainda julgar que o nosso sucesso 
se restringe ao Windows ou ao Office.

Contudo, esta multiplicidade de oferta tem uma 
interacção simbiótica fortíssima e assenta numa 
visão muito simples e coesa: a de proporcionar ao 
utilizador uma experiência única em qualquer si-
tuação da sua vida, qualquer que seja o ecrã usado 
para aceder à informação. Chamamos pois a esta 
estratégia – que é a nossa fortíssima aposta estratégica 
em Portugal para os próximos anos – a estratégia 
dos “Três ecrãs e a nuvem”. 

Quer seja no PC (1º ecrã) para fins de trabalho 
ou socialização, no telefone móvel (2º ecrã), quando 
estamos em movimento, ou na TV/Consola (3º ecrã), 
em contextos recreativos e de puro entretenimento; 
estejam os nossos dados e os serviços complementa-
res ao software residentes num espaço físico contíguo 
ou algures nos datacenters que suportam a internet, 
a Microsoft é a única empresa actualmente capaz de 
proporcionar ao seu utilizador uma experiência úni-
ca porque similar, com toda a oferta parametrizada 
para ser acedida da mesma forma, qualquer que seja 
o seu dispositivo.

São pois tempos plenos de desafios e de mudança 
estes que vivemos, mas estou certa que 2010 irá ser 
um ano onde o mercado de tecnologia irá conseguir 
expandir mais uma vez as fronteiras da inovação. 
A Microsoft está empenhada em participar deste 
esforço e espera continuar a trabalhar com outros 
intervenientes para atingir estes objectivos.

Cláudia Goya
DIreCTOrA-gerAl DA MICrOSOfT POrTugAl

O cloud computing encerra o potencial de flexibilização com 
redução de custos, numa altura de dificuldades económicas,  
em que os sistemas de comunicação já atingiram a maturidade, 
o que permite às organizações “externalizarem” componentes 
das TIC e concentrarem-se em soluções de maior valor 
acrescentado para as organizações.

Como a “nuvem”  
entrou no vocabulário  
da indústria de  
novas tecnologias.  

 ENTRáMoS NUMa NoVa ERa Da IN-
FoRMáTICa, EM qUE o SoFTWaRE 
EXECUTaDo NoS PCs e sistemas de TI 
dos utilizadores é cada vez mais comple-

mentado por aplicações e serviços a que se acede 
pela Internet a partir de centros de dados remotos, 
ou seja, a nuvem. 

As potenciais vantagens do cloud computing (a 
cuja materialização a Microsoft dá o nome de cloud 
services) são consideráveis. Maiores eficiências para 
que as organizações possam personalizar e escalar 
rapidamente os sistemas de TI de acordo com as suas 
necessidades particulares; flexibilização do consu-
mo de recursos tecnológicos, de forma a oscilarem 
consoante as necessidades de utilização; acesso a 
capacidades informáticas anteriormente apenas 
disponíveis para as grandes empresas globais; melhor 
colaboração através do acesso à TI “a qualquer hora, 
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1.ª INICIaTIVa PaRa 2010

Microsoft Portugal  
cria Provedor do Cliente

MICRoSoFT DyNaMICS

PMEs com financiamento 
para ERP e CRM

e serviços da Microsoft a que acedem 
diariamente, com a garantia que terão 
uma resposta.

esta nova área de Provedoria do 
Cliente na Microsoft Portugal, dis-
ponível para consumidores finais e 
também para parceiros, irá divulgar e 
discutir o que a empresa disponibiliza 
para melhorar a experiência dos seus 
clientes e parceiros, recolhendo su-
gestões e reencaminhando as mesmas 
para as respectivas áreas de negócio. 
As sugestões são recolhidas por cor-

reio electrónico, telefone ou através 
de inquéritos de satisfação e depois 
devidamente respondidas, contri-
buindo assim para o desenvolvimento 
de planos de melhoria que se ajustem 
às necessidades detectadas.

O Provedor do Cliente preten-
de contribuir para a satisfação dos 
clientes e parceiros da Microsoft em 
Portugal e criar uma maior proxi-
midade com os utilizadores dos seus 
produtos e serviços. este projecto será 
liderado pelo Director de Customer 
& Partner experience na Microsoft, 

 aMICRoSoFT PoRTUGaL 
LaNÇoU UMa NoVa áREa 
de apoio aos clientes e parcei-

ros, designado Provedor do Cliente, 
que visa melhorar a experiência de 
utilização dos produtos Microsoft e 
criar uma maior proximidade entre 
a empresa e os utilizadores finais dos 
seus software e serviços. A partir de 
um novo website e blogue, os utiliza-
dores portugueses poderão transmitir 
sugestões, necessidades, opinar e su-
gerir prioridades acerca dos produtos 

 a MICRoSoFT PoRTUGaL 
aNUNCIa a DISPoNIBI-
LIzaÇÃo Da FaCILIDaDE 

de financiamento para Pequenas e 
Médias empresas (PMes), que visa 
facilitar o acesso ao software de gestão 
empresarial Microsoft Dynamics.

A solução de financiamento, desen-
volvida pelo grupo lusofin em parceria 
com o Banco Popular, apresenta as me-
lhores taxas do mercado para financiar 
software, hardware e serviços, e destina-
se a apoiar milhares de PMes nacionais 
que trabalham com a Microsoft em 
Portugal. As PMes poderão aceder a 
esta solução através do canal de parcei-
ros da Microsoft Portugal, que fornecem 
as soluções Microsoft Dynamics. 

A Microsoft Dynamics é uma linha 
de soluções integradas e adaptáveis para 
a gestão empresarial que automatiza 
e simplifica os processos financeiros, 
de relação com os clientes e da cadeia 
de fornecimento, ajudando ao sucesso 

O novo serviço de Provedoria do Cliente e Parceiro 
criado pela Microsoft tem por objectivo recolher 
feedback e interagir com os seus clientes e parceiros 
através de um site e de um blogue dedicados. 

A Microsoft vai passar a disponibilizar às PMEs nacionais 
a possibilidade de aquisição financiada do Microsoft 
Dynamics – o seu software de gestão. 

Manuel Machado, que irá a partir do 
blogue do Provedor, partilhar novi-
dades e detalhes que normalmente 
não estão disponíveis noutros canais 
de divulgação de informação e que 
poderão ajudar os consumidores a 
compreender as orientações da em-
presa.  

manuel 
machaDo: 
o provedor 
pretende 
contribuir para  
a satisfação  
dos clientes  
e parceiros  
da microsoft  
em portugal.

LIGaÇÕES úTEIS
•  Site Provedor do Cliente Microsoft:  

www.provedormicrosoft.com

•  Contacto de email do Provedor:  

provedor@microsoft.com

do seu negócio. em Portugal esta área 
de negócio da Microsoft está presen-
te há cerca de 6 anos, tendo crescido 
cerca de 5 vezes o seu volume de negó-
cio nos últimos 5 anos, com taxas de 
crescimento sempre acima das taxas 
de mercado e dos seus mais directos 
concorrentes, inclusivé no último ano 
fiscal que acabou em Junho de 2009, 
registando um crescimento de 10% face 
ao ano anterior, um dos mais elevados 
na europa Ocidental.  

Para aceder a esta nova solução de 
financiamento, as PMe que estejam 
em processos de aquisição das soluções 
Microsoft Dynamics serão aconselha-
das através do seu Parceiro Microsoft 
Dynamics, o qual tem acesso directo aos 
Consultores da lusofin, trabalhando 
ambos no sentido de construirem a solu-
ção mais adequada a cada Cliente. 

Mais informações em www.micro 
soft.com/portugal/dynamics.priori 
dades acerca dos produtos.  

 aS CoNCLUSÕES SoBRE oS 
háBIToS DE UTILIzaÇÃo 
da Internet pelos jovens por-

tugueses resultam de um estudo da 
Microsoft sobre os comportamentos 
dos europeus na utilização de serviços 
e conteúdos online, apresentado no 
âmbito do Dia Europeu da Segurança 
na Internet.

O estudo indica que 68% dos ado-
lescentes em Portugal usa activamente 
sites de redes sociais, com a mesma 
percentagem a revelar já ter recebido 
contactos de estranhos através dessas 
redes e 49% deles a responder a esses 
contactos. 

INTERNET SEGURa

Jovens portugueses  
activos na Internet
Mais de metade dos jovens portugueses já foi contactada 
por estranhos através da Internet e uma parte significativa 
refere ter respondido aos apelos por mera curiosidade.

PRoGRaMa INTERNaCIoNaL
Escola de abrunhais entre  
as mais inovadoras do mundo
 Acriação de um blogue escolar, no qual os alunos colocam os trabalhos 
realizados nas salas de aulas e as experiências pessoais da sua 
aprendizagem, foi o ponto de partida para a microsoft eleger a escola da 
várzea de abrunhais para o grupo restrito das mais inovadoras do mundo.

A ideia é que as escolas seleccionadas 
efectuem trabalhos conjuntos, com o 
apoio da Microsoft, criando projectos 
que possam contribuir para transfor-
mar a visão do ensino.

A história desta escola de uma fre-
guesia de lamego começa com um 
pequeno vídeo criado por um aluno 
de nove anos sobre um ninho de melros 
que surgiu na sua horta, para o qual a 
criança utilizou a webcam do seu com-
putador Magalhães. 

Da mostra desse vídeo na sala de 
aula nasceu a ideia de explorar as ca-
pacidades das aplicações incluídas no 
Magalhães, com a professora Maria do 
Carmo leitão a incentivar os alunos 
para a exploração do computador, das 
suas capacidades lúdicas e educativas.

Além deste projecto da escola eB1 
Várzea de Abrunhais, a Microsoft des-

tacou também o trabalho de outra esco-
la portuguesa concorrente ao Programa 
Internacional escolas Inovadoras, neste 
caso sobre os projectos da escola eB23 
Nevogilde, em lousada, no âmbito da 
utilização das TI no processo de apren-
dizagem. Mais informações em www.
microsoft.com/portugal/educacao/
default.mspx.  

 aPÓS UMa DISPUTa CoM 
MaIS DE UMa CENTE-
Na DE CoNCoRRENTES, 

oriundos de 41 países, a escola eB1 
da Várzea de Abrunhais, em lamego, 
passou a integrar o nível Pathfinder 
do Programa Internacional escolas 
Inovadoras – composto por 31 esco-
las – recebendo apoios da Microsoft 
ao nível do acompanhamento regular, 
acções de formação e disponibilização 
do software criado pela empresa. 

lar a sua utilização.
Dos cerca de 50 por cento dos pais 

portugueses que afirmaram contro-
lar os movimentos online dos filhos, 
perto de 70% refere, no entanto, 

confiar que os seus 
educandos tomam as 
precauções necessá-
rias para navegar em 
segurança.

O estudo da 
Microsoft envolveu 
14.100 pessoas – 60% 
pais e 40% de jovens 
entre os 14 e os 18 
anos, envolvendo 
em Portugal 525 
respostas comple-
tas, recolhidas atra-
vés de um inquérito 

online realizado no portal MSN em 
www.msn.pt. Mais informações em 
www.microsoft.com/portugal/
presspass/imprensavirtual/netsegu 
ra2010.mspx.  

INTERNET SEGURa

Jovens portugueses  
activos na Internet
Mais de metade dos jovens portugueses já foi contactada 
por estranhos através da Internet e uma parte significativa 
refere ter respondido aos apelos por mera curiosidade.

O mesmo estudo indica ainda que 
39%o dos adolescentes defendem que 
é seguro publicar informações pes-
soais na Internet, com 60% a colocar 
normalmente fotos e vídeos próprios 
nos sites de redes sociais.

O estudo deixa também indica-
ções preocupantes sobre o controlo 
dos adultos em relação aos hábitos 
de utilização dos jovens, com cerca 
de metade dos pais a admitir não 
ter qualquer controlo regular sobre 
as actividades dos filhos enquanto 
estão online, enquanto 61 por cento 
dos jovens indicam que os seus pais 
nada fazem para limitar ou contro-

 aS CoNCLUSÕES SoBRE oS 
háBIToS DE UTILIzaÇÃo 
da Internet pelos jovens por-

tugueses resultam de um estudo da 
Microsoft sobre os comportamentos 
dos europeus na utilização de serviços 
e conteúdos online, apresentado no 
âmbito do Dia Europeu da Segurança 
na Internet.
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lescentes em Portugal usa activamente 
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percentagem a revelar já ter recebido 
contactos de estranhos através dessas 
redes e 49% deles a responder a esses 
contactos. 

lar a sua utilização.
Dos cerca de 50 por cento dos pais 

portugueses que afirmaram contro-
lar os movimentos online dos filhos, 
perto de 70% refere, no entanto, 

confiar que os seus 
educandos tomam as 
precauções necessá-
rias para navegar em 
segurança.

O estudo da 
Microsoft envolveu 
14.100 pessoas – 60% 
pais e 40% de jovens 
entre os 14 e os 18 
anos, envolvendo 
em Portugal 525 
respostas comple-
tas, recolhidas atra-
vés de um inquérito 

online realizado no portal MSN em 
www.msn.pt. Mais informações em 
www.microsoft.com/portugal/
presspass/imprensavirtual/netsegu 
ra2010.mspx.  

O mesmo estudo indica ainda que 
39%o dos adolescentes defendem que 
é seguro publicar informações pes-
soais na Internet, com 60% a colocar 
normalmente fotos e vídeos próprios 
nos sites de redes sociais.

O estudo deixa também indica-
ções preocupantes sobre o controlo 
dos adultos em relação aos hábitos 
de utilização dos jovens, com cerca 
de metade dos pais a admitir não 
ter qualquer controlo regular sobre 
as actividades dos filhos enquanto 
estão online, enquanto 61 por cento 
dos jovens indicam que os seus pais 
nada fazem para limitar ou contro-

http://www.micro
soft.com/portugal/dynamics.priori
dadesacercadosprodutos
http://www.microsoft.com/portugal/educacao/default.mspx
http://www.microsoft.com/portugal/presspass/imprensavirtual/netsegu
ra2010.mspx
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com conteúdos específicos para esta po-
pulação e que poderá vir a incluir outros 
parceiros fornecedores de conteúdos; 
em software específico para apren-
dizagem www.literaciadigital.pt; 
em equipamento personalizado e con-
cebido à medida, de forma a facilitar 
a utilização pelos utilizadores; e num 
potencial de alargamento a indivíduos 
com necessidades especiais, através da 
inclusão de software de avaliação da 
Dolphin. 

Os computadores são equipados com 
o Windows 7, bem como o pacote de 
aplicações de produtividade pessoal 
Microsoft Office 2007. Adicionalmente, 
e em exclusivo para esta oferta, a 
Microsoft fará incluir a sua platafor-
ma de literacia Digital – www.litera-
ciadigital.pt – destinada a auxiliar 
os utilizadores a tirar partido das 
ferramentas de utilização dos 
computadores portáteis.  

ESTUDo Da IDC
90% das profissões  
vão exigir competências 
em tecnologia

MLDC

Microsoft convida 
Portugueses a dar voz 
aos computadores

Um estudo realizado pela consultora IDC em 13 países 
europeus, incluindo Portugal, indica que os requisitos 
de competências em TIC (tecnologias de informação 
e comunicação) são determinados por tendências 
tecnológicas e não pela recessão.

tências em TIC para ser considerada 
no mercado de trabalho. 

As conclusões do estudo apontam 
para que em Portugal, dentro de cinco 
anos, 90% das profissões vão exigir 
competências em TIC em todos os 
sectores, fazendo com que o ensino, 
a formação e as competências tec-
nológicas assumam uma prioridade 
crucial em termos de perspectivas de 
emprego e trabalho. 

“As competências em TIC são es-

parceiros (só em Portugal, existem 
3150 parceiros) ao serviço de cerca de 
160 milhões de clientes em todo o mun-
do (1.070.000 empresas em Portugal 

do avanço do conhecimento, da ciência 
e das tecnologias de reconhecimento e 
síntese de fala, as quais encontram uma 
aplicabilidade especial na melhoria da 
acessibilidade dos cidadãos às tecnolo-
gias da informação.

O projecto Your Speech desen-
volvido pelo Microsoft language 
Development Center (MlDC), centro 
de investigação da Microsoft para o 
desenvolvimento da linguagem esta-
belecido em Portugal em 2005, inclui 

senciais para a próxima geração de 
trabalhadores e para a construção 
da sociedade da inovação na europa. 
Sabemos que as tendências tecnológi-
cas irão determinar a necessidade de 
melhores competências em TIC por 
parte da mão-de-obra”, reconheceu 
Jan Muehlfeit, Chairman da Microsoft 
para a europa. “Os governos têm de 
continuar a investir no ensino e na 

das quais 270.000 são PMes). 
A mudança para o Microsoft Partner 

Network é fruto de comentários dos 
clientes, que cada vez mais valorizam 
especialistas de confiança com os quais 
possam construir relações a longo pra-
zo. O Partner Network foi também 
concebido para dar resposta às neces-
sidades dos parceiros, que procuram 
novas competências e conhecimentos 
nas áreas da tecnologia e dos negócios, 
um posicionamento diferenciado no 

duas aplicações de voz que vão permi-
tir o desenvolvimento das tecnologias 
de reconhecimento e síntese de fala 
em português, a partir da doação das 
vozes dos portugueses. 

estas aplicações visam compilar o 
maior número de palavras e frases em 
língua portuguesa, contribuindo desta 
forma para uma base de dados de fala 
que o MlDC está a desenvolver e a ac-
tualizar constantemente em 26 línguas, 
incluindo o português europeu, o por-

formação de forma a garantir que os 
trabalhadores estão preparados para 
empregos que contam.”  

tuguês do Brasil e todas as principais 
línguas da europa Ocidental. As vozes 
recolhidas são depois utilizadas para 
o desenvolvimento e teste de sistemas 
de reconhecimento de fala, nas línguas 
referidas.  

n o t í c i a s

 aIDC, EMPRESa GLoBaL DE 
ESTUDoS DE TECNoLoGIaS 
DE INFoRMaÇÃo divulgou 

os resultados de um estudo europeu 
que quantifica a importância das com-
petências em TIC na união europeia. 
O estudo, intitulado “Post Crisis: e-
Skills are Needed to Drive europe’s 
Innovation Society”, encomendado 
pela Microsoft, investiga os motivos 
pelos quais a próxima geração de tra-
balhadores irá necessitar de compe-

 oMICRoSoFT PaRTNER 
NETWoRk tem como ob-
jectivo ajudar os parceiros 

a estabelecer ligações mais profundas 
com os clientes, com a Microsoft e en-
tre si em torno de debates que incidem 
na indústria, modelos de negócio e 
questões técnicas. 

A nível global fazem parte do 
Microsoft Partner Network 640.000 

 aMICRoSoFT LaNÇoU UM 
PRoJECTo DE aNGaRIa-
ÇÃo de vozes portuguesas 

– Your Speech (http://pt.yourspeech.
net) – com o propósito de desenvolver 
a tecnologia de reconhecimento de fala, 
aplicável em contextos de comunicação 
natural pessoa-computador e em cená-
rios de síntese de fala para os cidadãos 
com necessidades especiais. 

este projecto pretende iniciar um 
movimento de cidadania pela causa 

Centro de Investigação da Microsoft desenvolve 
tecnologia de reconhecimento de fala em língua 
portuguesa a partir das vozes dos cidadãos nacionais.

LIGaÇÕES úTEIS
•  Estudo completo da IDC (PDF):  

http://download.microsoft.com/
download/D/D/4/DD466a9a-Ca29 
-448a-BF2C-125D438a0200/IDCWP.
PDF

LIGaÇÕES úTEIS
•  Microsoft Partner Network: https://partner.

microsoft.com/portugal/mpn

•  Digital WPC: www.digitalwpc.com

LIGaÇÕES úTEIS
•  MLDC: www.microsoft.com/portugal/

mldc/default.mspx

•  Projecto Your Speech:  

http://pt.yourspeech.net

 aMICRoSoFT, EM CoNJUN-
To CoM a CaIXa GERaL DE 
DEPóSITOS, A RUTIS – REDE 

DE UNIVERSIDaDES Da TERCEIRa 
IDaDE E a INFoRLâNDIa juntaram-se 
para criar a iniciativa “Activo PC Sénior”, 
que visa criar uma solução tecnológica 
para responder às necessidades da po-
pulação sénior nacional. 

Desde Março que estão disponíveis, 
para os clientes da CgD e para os alunos 
das universidades da Terceira Idade, 

quatro portáteis concebidos de raiz para 
o público sénior, com garantia de finan-
ciamento e um conjunto de conteúdos 
destinado a aumentar a literacia digital 
dos seniores e a sua capacidade para 
tirar partido dos equipamentos. Os 
equipamentos terão um preço estimado 
entre os 299 e os 799 euros. 

A oferta, pensada como uma pro-
posta integrada que vai ao encontro 
das necessidades da população sénior, 
assenta num site de suporte à iniciativa, 

aCTIVo PC SéNIoR
Seniores portugueses  
com computador à medida
Caixa Geral de Depósitos, Microsoft, Rutis e Inforlândia 
criam a Iniciativa “Activo PC Sénior,” com vista a facilitar 
o processo de inclusão digital da população sénior. 

mercado, ajuda na captação de opor-
tunidades de clientes e um maior en-
foque em redes de parceiros enquanto 
estratégia de crescimento comercial.

“estamos a investir para construir e 
solidificar o negócio conjunto com os 
nossos parceiros, elevar competências 
e suporte para criar condições para um 
ecossistema que aposta na inovação” 
disse a propósito elisabete Macieira, res-
ponsável pela estratégia e Programas de 
Parceiros na Microsoft Portugal.”  

PaRTNER NETWoRk
Rede de parceiros  
focada em comunidades
O Microsoft Partner Network é a próxima geração 
do Microsoft Partner Program, que alia o melhor do 
premiado programa de parceiros tradicional da Microsoft 
a um compromisso para com as comunidades.

LIGaÇÕES úTEIS
•  Sala de imprensa Virtual “Activo PC 

sénior”: www.microsoft.com/portugal/
presspass/imprensavirtual/PCsenior 

•  Iniciativa “Activo PC Sénior”:  
www.activopcsenior.com 

•  Caixa activa: www.caixactiva.pt 
•  Site Rutis para aquisição:  

http://pcvirtual.inforlandia.pt 
•  Literacia Digital: www.literaciadigital.pt

http://www.microsoft.com/portugal/mldc/default.mspx
http://pt.yourspeech.net
http://www.microsoft.com/portugal/presspass/imprensavirtual/PCsenior
https://partner.microsoft.com/portugal/mpn
http://download.microsoft.com/download/D/D/4/DD466A9A-CA29
http://www.activopcsenior.com
http://www.caixactiva.pt
http://pcvirtual.inforlandia.pt
http://www.literaciadigital.pt
http://www.literaciadigital.pt
http://www.digitalwpc.com
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GaRaNTIa TECNoLÓGICa

Office 2010 com 
actualização gratuita

mente lançada no mercado.
esta actualização insere-se no 

Programa de garantia Tecnológica 
para Microsoft Office 2010, através do 
qual a Microsoft propõe a actualiza-
ção gratuita dos produtos Office para 
a versão mais recente, tendo como 
regra a disponibilização de uma ver-
são idêntica à inicialmente adquirida, 

incluindo a distinção entre versões 
em português ou em inglês.

O processo de verificação de ele-
gibilidade e encomenda da garantia 
Tecnológica do Office 2010 será feito 
online e requer um Windows live ID, 
sendo assim necessário ter um acesso 
à Internet para efectuar a informação. 
Após validada a versão, a transferên-
cia poderá será feita directamente a 
partir da Internet. No âmbito deste 

 aCaMPaNha ENCoNTRa-
SE EM VIGoR até ao próxi-
mo dia 31 de Junho, permi-

tindo a todos os alunos e professores 
do ensino básico, secundário e supe-
rior, bem como aos beneficiários do 
Programa Novas Oportunidades e 
e-escola, adquirir a versão de actu-
alização Windows 7 ultimate, em 
português, por um PVP recomendado 
de 31,27 euros.

A adesão a esta campanha é feita 
através do site www.sacarupgrade.com 
e, a partir daí, recorrendo aos parceiros 
Microsoft para este programa.

O preço deste upgrade já inclui 
IVA e um DVD de instalação com a 
respectiva licença, acrescendo apenas 
os custos dos portes definidos por 
cada parceiro Microsoft envolvido 
no processo.

Podem usufruir desta campanha os 

 oS CoNSUMIDoRES PoR-
TUGUESES que adquirirem 
produtos Office 2007 ou um 

computador com Office 2007 genuíno 
entre 5 de Março e 30 de Setembro 
deste ano poderão obter uma actua-
lização para o Office 2010 sem custos 
adicionais, quando a versão final do 
pacote de produtividade for oficial-

Se adquirir produtos Office 2007 ou um computador 
com Office 2007 genuíno entre 5 de Março e 30 de 
Setembro poderá obter uma actualização gratuita 
para Office 2010 quando a versão final for lançada.

CaMPaNha

Sacar Upgrade 
com Windows 7

A campanha Sacar Upgrade permite aos estudantes e aos 
professores portugueses actualizar o seu sistema operativo 
para o Windows 7 por um preço simbólico e exclusivo.

alunos e os professores que já possu-
am versões licenciadas do Windows 
XP ou do Windows Vista.

A campanha Sacar upgrade 
teve início originalmente em 2 de 
Novembro de 2009 mas foi suspensa 
devido à detecção de algumas poten-
ciais dificuldades da actualização do 
sistema operativo dos utilizadores em 
algumas configurações específicas dos 
computadores abrangidos pelo progra-
ma e-escola. A Microsoft optou por 
criar as condições para que o processo 
de actualização se tornasse simples a 
todos os utilizadores deste programa, 
o que resultou numa oferta de valor 
superior à proposta original, passando 
da versão Professional do Windows 7, 
em língua inglesa, para o Windows 7 
ultimate entretanto disponível em 
Português. Mais informações em 
www.sacarupgrade.com.  

EMPREENDEDoRISMo 

Microsoft e CITEVE 
lançam novo Programa de 
Combate ao Desemprego
Desafio Emprego XXI é um programa que pretende alargar competências tecnológicas 
e de empreendedorismo à população desempregada da indústria têxtil nacional. 

de 250 novas acções de formação e 
prevê formar mais 3700 pessoas até 
meados de 2011.

Os novos cursos incluem compe-
tências nas áreas das Tecnologias 
de Informação, Inglês, Matemática, 
Português e de Contabilidade e 
fiscalidade, para os formandos que 
procuram criar o seu próprio pro-
jecto empresarial. Na nova vertente 
de empreendedorismo, os cursos vão 
promover competências na área da 
Organização e gestão do Negócio, 
assim como vão permitir que os 
formandos conheçam os diferentes 
Programas de Apoio à Criação do 
Próprio emprego.  

gados do sector têxtil, promovendo 
competências básicas de tecnologia e 
de empregabilidade, de forma a con-
tribuir para a adaptação e reinserção 
destes profissionais no mercado de 
trabalho. 

Após quatro anos de trabalho 
conjunto, a Microsoft e o CITeVe 
alargam a parceria com o mesmo 
objectivo do projecto inicial – a rein-
serção profissional da população de-
sempregada portuguesa da indústria 
Têxtil e dos sectores tradicionais. este 
novo Programa “Desafio emprego 
XXI” representa para a Microsoft um 
investimento inicial de mais de 140 
mil euros, o que equivale a um total 

SEGURaNÇa
Security 
Essentials:  
o antivírus  
para todos

 Levar a segurança a todos os com-
putadores domésticos, sobretudo 

àqueles que não dispunham de qual-
quer protecção contra vírus, spyware 
e outros tipos de software malicioso, 
é o objectivo do novo antivírus Secu-
rity Essentials, que a Microsoft já está 
a disponibilizar gratuitamente e em 
língua portuguesa para pcs baseados 
em Windows XP, Windows Vista e Win-
dows 7 – neste dois últimos casos para 
sistemas de 32 e de 64 bits.

trata-se de mais uma ferramenta 
inserida na estratégia da microsoft 
em proporcionar níveis seguros de 
utilização dos computadores domés-
ticos, neste caso através de uma fer-
ramenta de protecção total contra 
ameaças offline e online que, pela 
primeira vez, utiliza a nova tecnolo-
gia Dynamic signature service.

em termos práticos esta tecnologia 
permite salvaguardar os pcs contra 
novos vírus sem necessidade de o uti-
lizador ter que esperar pelos próximos 
downloads e actualizações agenda-
dos, garantindo todo o processo de 
protecção em tempo real de modo 
simples, com funcionamento muito 
leve e sem interrupções ou longas 
horas de instalação.

eleito recentemente como o melhor 
software gratuito de 2010 pelo site pc 
advisor, o microsoft security essentials 
é disponibilizado gratuitamente em 25 
idiomas, incluindo versões em portu-
guês de portugal e do Brasil.

a transferência pode ser feita a 
partir do endereço www.microsoft.
com/security_essentials.  

programa os utilizadores poderão 
optar por uma versão de actualização 
em disco, sendo nesse caso cobrada 
uma taxa pelo envio.

Até ao lançamento da versão final 
do Office 2010, os utilizadores po-
derão fazer o download gratuito da 
versão beta do Office 2010 em www.
office.com/beta. Mais informações 
em http://office2010.microsoft.com/
pt-pt/tech-guarantee.  

 aMICRoSoFT PoRTUGaL 
E o CITEVE – Centro 
Tecnológico das Indústrias 

Têxtil e do Vestuário de Portugal – 
apresentaram o novo Programa de 
empregabilidade “Desafio emprego 
XXI” com o objectivo de desenvol-
ver competências tecnológicas e de 
empreendedorismo à população 
desempregada da indústria têxtil 
nacional. 

O programa “Desafio emprego 
XXI” resulta da evolução do 
Programa TII – Tecnologia, Inovação 
e Iniciativa – lançado pela Microsoft e 
CITeVe em 2006 e que visa fomentar 
a literacia digital junto dos desempre-

LIGaÇÕES úTEIS
•  Balanço do Programa Tecnologia, Inovação e 

iniciativa: www.microsoft.com/portugal/

presspass/imprensavirtual/tii.mspx 

•  CITEVE: www.citeve.pt

•  Cidadania Microsoft Portugal:  

www.microsoft.com/portugal/cidadania/

default.mspx

•  Literacia Digital: www.literaciadigital.pt 

http://office2010.microsoft.com/pt-pt/tech-guarantee
http://www.sacarupgrade.com
http://www.microsoft.com/portugal/presspass/imprensavirtual/tii.mspx
http://www.citeve.pt
http://www.microsoft.com/portugal/cidadania/default.mspx
http://www.literaciadigital.pt
http://www.microsoft.com/security_essentials
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Quanto vale o seu tempo?

EDIÇÃo 2010

Microsoft volta a 
ser eleita a melhor 
empresa para trabalhar

 PELo TERCEIRo aNo CoN-
SECUTIVo a Microsoft foi 
considerada a melhor em-

presa para trabalhar em Portugal, 
alcançando o primeiro lugar abso-
luto no ranking do Instituto great 

 DESDE o INÍCIo DE fevereiro 
de 2010 que os clientes portu-
gueses podem implementar 

aplicações e serviços de cloud compu-
ting na plataforma Windows Azure, 
alargando o seu negócio e gerando 
novas oportunidades de negócio.

O novo Windows Azure da 
Microsoft é um dos elementos fulcrais 
da visão da Microsoft “três ecrãs e uma 

Pelo terceiro ano 
consecutivo a Microsoft 
foi considerada a 
melhor empresa para 
trabalhar em Portugal, 
pelo Instituto Great 
Place to Work.

Place to Work.
Durante a apresentação da edição 

deste ano dos prémios “As 30 Melhores 
empresas para Trabalhar” atribuídos 
por aquele instituto, a Directora geral 
da Microsoft Portugal, Cláudia goya, 

nuvem”, segundo a qual as experiên-
cias de software são proporcionadas 
de forma homogénea por PCs, telemó-
veis e televisores, estando todos estes 
meios ligados por serviços baseados 
na Internet.

A plataforma Windows Azure, que 
inclui também o SQl Azure Database, 
está agora disponível em Portugal e 
em mais 20 países em todo o mundo – 

definiu a cultura da empresa como 
sendo “centrada nas pessoas, o que 
cria um círculo de motivação dentro 
da própria organização”. 

Cláudia goya afirmou ainda que 
“é assim que se constrói uma empre-
sa mais forte”, chamando a atenção 
para o facto de uma empresa for-
talecida permitir um maior inves-
timento nos recursos humanos. A 
responsável máxima pela Microsoft 
em Portugal defende que esta dis-
tinção se deve “à combinação única 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, espanha, estados unidos, 
finlândia, frança, Holanda, Índia, 
Irlanda, Itália, Japão, Nova Zelândia, 
Noruega, reino unido, Singapura, 
Suécia e Suíça.

de pessoas diferentes, inovadoras e 
cheias de talento que fazem o suces-
so da subsidiária portuguesa ano 
após ano.

Há mais de 25 anos que o Instituto 
great Place to Work avalia organiza-
ções e empresas em mais de 40 paí-
ses, tendo como objectivo destacar 
as melhores práticas de gestão de 
pessoas e os melhores ambientes de 
trabalho existentes a nível mundial. 
Mais informações em www.great-
placetowork.pt.  

Mais informações em www.window 
sazure.com e no blogue do Windows 
Azure em http://blogs.technet.com/
microsoft_blog/archive/2010/02/01/
windows-azure-general-availability.
aspx.  

WINDoWS azURE 

a nuvem em Portugal
A Microsoft anunciou a plataforma Windows Azure em 
Portugal, disponível desde Fevereiro, oferecendo um 
novo conjunto de serviços na cloud aos seus clientes e 
parceiros nacionais.
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http://www.greatplacetowork.
http://www.windowsazure.com
http://blogs.technet.com/microsoft_blog/archive/2010/02/01/windows-azure-general-availability.aspx.
http://www.grenke.pt
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 hoJE GoSTaRIa DE FaLaR-VoS SoBRE 
a NuVeM. a NuVeM é UM DoS FRU-
ToS Da INTERNET. É o passo seguinte, 
a fase seguinte, a próxima transição e, de-

pendendo de quem somos e da nossa forma de pensar, 
diremos que a nuvem surgiu há cinco ou dez anos. 
Podemos até recuar até 1969 e afirmar que a nuvem 
surgiu há 40 anos, sendo que o microprocessador e a 
Internet são os frutos que continuam a dar-nos a pos-
sibilidade e as oportunidades de fazer a diferença.

Se recuarmos até um passado mais recente, o 
browser foi uma invenção do início da década de 
90. O Windows 95 foi revolucionário por ser for-
necido de origem com um browser incorporado. e 
no entanto, isto da nuvem é apenas mais um grande 
passo que tem deixado o mundo inteiro a comentar 
e a magicar, que vai criar as oportunidades para que 
todos os aqui presentes façam investigação de relevo, 
criem produtos inovadores, promovam o progresso 
e produzam obras notáveis.

ray Ozzie, o nosso Chief Software Architect, redigiu 
um memorando, há quase cinco anos, no qual se 
referia a esta questão e à sua importância, tendo-nos 
aberto o apetite e estimulado a direccionar a empresa 
num único sentido: a nuvem, a nuvem, a nuvem... 
Contudo, passados cinco anos, aqui estamos com tan-
to potencial ainda por concretizar. A grande questão 
é: mas, afinal, o que vem a ser a nuvem?

Pois bem, aqui estou eu para partilhar convosco 
algumas informações sobre a nuvem, concretamente 
do ponto de vista de quem tem possibilidade de a 
usar, desenvolver, moldar e aproveitar. e esse será 
também o meu ponto de vista, mas julgo ser necessá-
rio entender um pouco melhor o que pensa o comum 
cidadão, por assim dizer, aqui na universidade de 
Washington, sobre a nuvem.

Não sei se esta noção irá ser sempre designada de 

as múltiplas 
dimensões da nuvem
O conceito de “Cloud Computing” ou, simplesmente, da nuvem, não é novo.  
Mas este é o ano em todas as peças encaixarão nos seus lugares e que se tornará clara  
a estratégia da Microsoft para esta nova fase na forma como utilizamos a informática.
O texto destas páginas é condensado e adaptado de uma palestra que Steve Ballmer,  
CEO da MiCrOSOft COrpOratiOn, dEu na univErSidadE dE WaShingtOn EM MarçO paSSadO.

nuvem. este termo poderá perdurar três, cinco ou 
até dez anos e, em seguida, novos frutos continuarão 
a surgir. Portanto, hoje, a grande questão consiste 
em saber quais as dimensões deste conceito no qual 
tanto a empresa, como eu próprio, e grande parte das 
empresas da indústria tecnológica estão a apostar 
3,3 biliões de dólares – ou seja qual for o valor a 
nível global. Todos estão a apostar nesta incrível 
transformação da nuvem.

De certo modo, há quem afirme que a nuvem é 
tudo. Mas, felizmente, temos o Treinador Sarkisian 
para partilhar connosco algumas certezas relativa-
mente ao que consideramos ser a essência da nuvem. 
Assim, vou tentar partilhar convosco as cinco prin-
cipais dimensões da nuvem, as cinco oportunidades 
fundamentais, os cinco aspectos-chave que julgo 
necessitarem das vossas melhores ideias, dos vossos 
melhores raciocínios, das vossas melhores invenções, 
sejam estes ao nível comercial, académico ou relativos 
a produtos, que promovam realmente o progresso. 
Aproveitarei também para contextualizar um pouco 
o que está a Microsoft a fazer nesse sentido.

primeira Dimensão
A nuvem cria oportunidades e responsabilidades. 
Assim dito, poderá soar a conversa fiada intercala-
da com termos empresariais. Na verdade, consiste 
numa afirmação que engloba uma gama de inova-
ções que penso estarem a ser consideradas e que 
continuarão a ser consideradas, literalmente, como 
novos investimentos em software para a criação de 
novos modelos de negócio, novas oportunidades 
de início e estabelecimento de negócios, graças a 
infra-estruturas de software comercial nunca antes 
existentes, mas igualmente capaz de criar oportu-
nidades e responsabilidades para o utilizador, de 
forma a proteger o utilizador, a sua privacidade e a 

sua confidencialidade. e apesar de estes serem todos 
aspectos sociais, dizem também respeito a aspectos 
técnicos, de invenção e de inovação.

logo, quando consideramos a nuvem como uma 
oportunidade, penso também muito sobre as obras 
produzidas. A capacidade de, literalmente, cada autor 
criar conteúdo, software, e de o tornar imediatamente 
disponível em qualquer parte do mundo, é uma 
ideia fantástica. No entanto, ao nos apercebermos 
da cada vez maior infra-estrutura de publicidade 
para apoiar estes criativos de pequena dimensão, 
deparamo-nos com a invenção de serviços como 
a AppStore, em que a Apple efectuou um óptimo 
trabalho, e que permite rentabilizar e comercializar 
a propriedade intelectual de cada um.

O Código livre tem demonstrado ser um fenómeno 
interessante. As pessoas afirmaram estar dispostas 
a participar na criação de software, exclusivamente 
durante o seu tempo livre e de forma gratuita. e agora, 
com o aparecimento destas novas infra-estruturas 
comerciais, tenho a certeza que alguns dos inven-
tores que participarem no projecto vão querer saber 
como rentabilizar, como obter retorno económico 
das fantásticas inovações da sua autoria.

Ainda há muito por inventar. O mundo está longe 
de ser um lugar perfeito ao nível da infra-estrutura 
comercial. Sim, é possível criar uma página da Web 
e publicar um anúncio no AdSense. Certas coisas é 
possível fazer. Mas estamos longe de ter atingido o 
propósito ou as oportunidades para criar tecnologia 
que de facto dê poderes ao autor. este é um aspecto, 
diria até, uma dimensão da nuvem que me entusias-
ma particularmente.

A reacção imediata das pessoas é ficarem ansiosas, 
especialmente quando o assunto é publicidade. O 
impacto na sua privacidade preocupa-as. É por isso 
que considero importante falar de oportunidades e 

responsabilidades. responsabilidades no sentido de 
autores e empresários desenvolverem respeito pelo 
consumidor, para que criem tecnologias que permi-
tam de facto ao utilizador assumir o controlo. esta 
questão foi amplamente discutida internamente na 
Microsoft quando nos propusemos lançar o Internet 
explorer 8 com uma funcionalidade chamada private 
browsing, ou navegação privada.

Nesta altura, muitas vozes do departamento comer-
cial da empresa e da própria indústria argumentaram 
que talvez não fosse uma boa ideia, por ser limitativa 
da actividade comercial. e no entanto, julgo ser uma 
responsabilidade de todos nós, não apenas como forma 
de respeito social pelo utilizador, desenvolver tecno-
logia capaz de proteger o anonimato, a privacidade e 
a segurança daquilo que é dito, a quem, onde se vai e 
o que é importante para o utilizador.

Além disso, o nível de invenção é elevado. Se fosse 
feita uma sondagem, arriscaria dizer que temos alguns 
utilizadores do facebook no mundo. O facebook fez, 
em muitos aspectos, um óptimo trabalho. e os desafios 
que vemos, nós e eles, por exemplo, como permitir 
ao utilizador descrever-se tecnicamente em termos 
de interface, como descrever quem é, o que pretende 
proteger e de quem se quer proteger. A quantidade de 
QI elevado exigida para resolver este problema, seja 
na universidade de Washington, na Microsoft ou em 
qualquer lado, é realmente expressiva.

Na Microsoft, estamos a experimentar uma abor-
dagem interessante a este assunto. Consideramos ser 
nosso dever, enquanto grande empresa que somos, 
liderar ao nível da privacidade. Há que dar o nosso 
melhor para garantir a existência de uma concorrência 
enérgica e saudável entre todas as empresas fornecedo-
ras de infra-estruturas comerciais. Compreendemos 
ambos os lados da questão, por assim dizer, dado que 
para que o autor tenha a oportunidade de desenvolver 

“A Internet necessita 
de aprender sobre  
os seus utilizadores  
e este processo  
de aprendizagem  
e de descoberta do 
mundo virtual tem  
de ser constante.”

Steve Ballmer

t e m a  D e  c a p a
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o Windows Phone 7 
e a nuvem
Na Microsoft, começámos com o Windows. Trata-se do 
dispositivo inteligente mais popular no mundo e o nosso 
centro de design prevê para o futuro do Windows torná-lo 
um dos dispositivos mais inteligentes solicitado pela nuvem. 
Como pegar num dispositivo com mais de mil milhões de 
utilizadores a nível mundial e torná-lo ainda mais impor-
tante ao nível da nuvem?

Como lidar com essas tecnologias e trazê-las para dis-
positivos novos, pelo menos, novos para nós? o telefone: 
de momento, estamos a tratar do relançamento das nossas 
actividades que envolvem o telefone. Temos uma nova 
versão, Windows Phone 7, que consiste num dispositivo 
mais inteligente e especificamente concebido para a nu-
vem. as versões anteriores dos nossos telefones Windows, 
foram especificamente concebidas para voz e inseriam-se 
no legado de equipamentos anteriores. No entanto, com 
a comercialização do Windows Phone 7, começaremos a 
apercebermo-nos, penso, de alguns aspectos bastante 
interessantes, capazes de reunir estas tecnologias.

Este é um dos nossos grandes objectivos, visto que a nossa 
oportunidade de momento consiste em demonstrar como 
dar o próximo passo relativamente ao desenvolvimento de 
dispositivos mais inteligentes, o tipo de dispositivos que a 
nuvem realmente quer, como, por exemplo, telefones, PCs, 
televisões e outros dispositivos da próxima geração.
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um negócio realmente forte, é importante que haja um 
número de intervenientes comerciais fortes e inovado-
res no mercado, seja ao nível das infra-estruturas de 
pagamento, lojas, catálogos, cobrança ou publicidade. 
esta é, por conseguinte, uma das dimensões da nuvem 
e uma dimensão que, na minha opinião, requer todo 
o nosso empenho.

segunDa Dimensão 
A nuvem aprende e ajuda a aprender, decidir e agir. 
Se perguntarmos à maioria das pessoas o que é a 
Internet, em vez da pergunta que optámos fazer, ou 
seja, “o que entende por nuvem?”, a resposta mais pro-
vável é que a Internet é o ponto de encontro virtual de 
pessoas e empresas. esta noção está, de alguma forma, 
relacionada com a criação de um mundo virtual.

O mundo é um lugar vasto e complexo. logo, as 
primeiras construções para permitir a navegação dos 
utilizadores prenderam-se com a criação de serviços 
de directório e de serviços de procura. foram criadas 
ferramentas de ajuda à navegação e à procura de in-
formação, de forma a incorporar todos estes aspectos 
num só, e por aí fora. Mas precisamos de ir mais além. 
A nuvem, a Internet, necessita de aprender sobre os 
seus utilizadores e este processo de aprendizagem e de 
descoberta do mundo virtual tem de ser constante.

É fantástico saber que existem 83 milhões de web-
sites em todo o mundo, mas caso seja preciso efectuar 
uma procura mais específica… levanto a seguinte 
questão, por exemplo: como parte do debate sobre 
o sistema de saúde norte-americano, decidi saber 
como é gasto o nosso dinheiro. experimentem fazê-lo. 
escolham um qualquer motor de pesquisa e façam 
uma procura. Obterão uma série de ligações e de 
dados, provavelmente tentarão cortar, copiar, colar os 
resultados mas não será possível restringir o critério a, 
por exemplo, um pequeno e simples gráfico. Quanto 
dinheiro é gasto na saúde, quanto desse dinheiro se 
destina aos idosos, aos jovens, aos mais e aos menos 
desfavorecidos, aos doentes terminais?

O mesmo se aplica às respectivas ferramentas que 
permitem ajudar a obter as informações pretendidas 
e a tomar decisões. Ao introduzir o termo “flores” 
num motor de procura, posso não estar realmente 
interessado em obter dez ligações azuis sobre flores 
mas sim em comprá-las e ao melhor preço possível. 
e consegue-se saber o que o utilizador faz e fornecer 
as ferramentas e as tecnologias necessárias? 

e não se trata apenas do motor de procura es-
colhido. existe um produto do qual gosto muito, o 
OneNote, que permite recolher informações de uma 
variedade de fontes, como se fosse uma ferramenta de 

investigação. Mas como é que se adequa e funciona? 
Outro exemplo, o excel. Sendo eu um adepto dos 
números, criaria o tal gráfico da saúde como uma 
simples folha de cálculo. Neste caso, gostaria que o 
excel recolhesse essas informações da nuvem. Assim, 
esta noção de aprendizagem, aprendizagem sobre o 
utilizador, aprendizagem sobre o mundo, chegar a 
conclusões e, em seguida, contribuir para o poder 
de decisão e acção do utilizador é, na minha opinião, 
uma ideia fantástica.

Não se confina à esfera de umas quantas grandes 
empresas a trabalhar nos respectivos laboratórios de 
investigação, apesar de, empresas como a Microsoft, 
bem como alguns dos nossos grandes concorrentes 
e parceiros desempenharem um papel fundamental 
e ser necessário, da nossa parte, expandir a ideia, 
pois existem inúmeras pessoas com imensas ideias 
inovadoras em domínios específicos.

Hank levy, ed e eu falávamos de ciência. Haverá, 
certamente, pessoas com muito mais competência para 
falar da semântica e capazes de descrever e escrutinar 
dados científicos na Web de uma forma muito mais 
eficiente do que qualquer um de nós na Microsoft ou 
na google, ou qualquer outro dos grandes motores de 
procura. Mas qual é a melhor maneira de permitir ao 
utilizador ligar-se e tirar partido da Internet de forma 
a obter a melhor aprendizagem, o melhor contexto, 
os melhores dados? As oportunidades são imensas, 
o que nos deixa altamente entusiasmados.

terceira Dimensão
A nuvem melhora a nossa interacção social e pro-
fissional. este é um aspecto que, se pensarmos bem, 
diz respeito ao correio electrónico, às redes sociais, 
entre muitas outras coisas. e na verdade, tudo isso está 
correcto. e não esqueçamos que o nível de inovação 
continuará a evoluir quanto à forma como as pessoas 
estabelecem ligações umas com as outras e se ligam 
a inúmeras entidades.

É o que pretendo fazer socialmente e o que quero 
a nível profissional. Nem equaciono ser possível 
considerar isto como meramente pessoal, porque 
todos nós estudamos, trabalhamos e temos uma 
vida pessoal. Socializamos quando menos se espera, 
como por exemplo, num ambiente profissional, e 
também temos atitudes profissionais que são vistas 
de forma surpreendente.

É habitual defender-se que não, que uma atitude 
profissional é para ser mantida apenas no local de 
trabalho. e eu contraponho, se observarmos a minha 
mulher que trabalha em casa, na área dos serviços 
de assistência social, geridos pela universidade de 

Washington, poder-se-á pensar que ela trabalha fora 
de casa. Mas, a maneira como ela gere a sua agenda, o 
seu trabalho e a sua colaboração com os outros, todos 
estes aspectos fundem-se. e a nuvem acaba por ser 
o local de inovação que permite organizar as nossas 
vidas à nossa maneira, de chegar às pessoas conforme 
quisermos. De encontrarmos pessoas onde, como e 
da forma que quisermos.

Pretendemos combinar todos estes aspectos e, 
mais uma vez, aprofundar as noções de aprendi-
zagem. Queremos poder fazê-lo directamente. e 
ter a oportunidade de o contextualizar. falo do 
contexto de um projecto, um jogo, se pretender ver 
um jogo de futebol e quiser interagir com alguém 
ou se apenas quiser sair, encontrar amigos e intera-
gir com eles. A quantidade de inovação ainda por 
acontecer é impressionante. falámos hoje sobre o 
esquema social, graças ao esforço e ao bom trabalho 
proveniente dos sites de redes sociais. e no entanto, 
a capacidade de estabelecer ligações reais e ajudar as 
pessoas a ligarem-se umas às outras está apenas nos 

seus primórdios. Seja no facebook, no Xbox live, no 
Twitter, ainda há muito mais para desenvolver.

Por isso, é melhor que haja software suficiente 
para desenvolver e criar uma imagem virtual em 
tempo real desta sala, projectada na Microsoft que, 
uma vez projectada, mais fácil será devolver essa 
projecção. A ideia de uma reunião virtual seria, na 
minha opinião, um teste particularmente exigen-
te. Mas, faz parte da estratégia relacionada com a 
interacção social e profissional.

este é, provavelmente, o projecto mais comercial 
da Microsoft. Se pensarmos no que nos fez crescer, 
para além do Windows, crescemos com um produto 
denominado Microsoft Office. e que se resume a 
liberdade de expressão. O correio electrónico, o Word, 
o PowerPoint... É expressão, interacção e colaboração. 
No fundo, levar o Microsoft Office “até à nuvem”, 
deixá-lo funcionar na nuvem e a partir dela, ajudá-
lo a permitir que as pessoas se liguem, comuniquem 
entre si e se expressem. esta é uma das principais 
ambições técnicas subjacentes ao lançamento do 

próximo produto Office, 
que chegará ao mercado 
em Junho deste ano.

estamos a ser bem 
sucedidos. Quanto às 
partes do nosso produto 
Office já disponibiliza-
das na nuvem, somos, para cerca de 90 por cento dos 
clientes, pelo menos as instituições que são nossas 
parceiras, a primeira escolha. Há ainda muito a fazer 
ao nível do consumidor. estamos a avançar com o 
Hotmail e o Windows live. Temos outras pessoas 
a fazer um óptimo trabalho para ajudar os consu-
midores na criação das suas personagens sociais. 
Na minha opinião, este é um aspecto a necessitar de 
desenvolvimento.

Quarta Dimensão
A nuvem necessita de dispositivos mais inteligen-
tes. Isto não significa que deixaremos de direccionar 
os nossos esforços para browsers, para criar normas 

e para o progresso. Nada disto será deixado cair. 
Mas a verdade é que, no que diz respeito à nuvem, 
os dispositivos que utilizamos para lhe aceder são 
importantes, sejam eles o computador, o telefone, 
a televisão. 

este ano será possível obter cerca de 10 mil milhões 
de expressões, expressões vocais, enviadas pela rede 
através de um dispositivo chamado TellMe Service, 
que trata de call centers e procuras telefónicas de res-
posta por voz, do género do Bing, e outros exemplos 
semelhantes. Deste modo, a capacidade de o disposi-
tivo participar na ligação ao utilizador, fornecer uma 
interface mais dinâmica e recolher dados dos sensores, 
bem como utilizar todos estes aspectos para melhorar 
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•  Plataforma Windows Azure:  
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•  Microsoft Cloud Services: www.microsoft.com/cloud 

•  Discurso completo de Steve Ballmer na Universidade 
de Washington: www.microsoft.com/presspass/exec/
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a experiência na nuvem em nome dos utilizadores é, 
realmente, bastante significativa.

No final deste ano, será lançado um produto cha-
mado Project Natal. Consiste numa câmara integrada 
na Xbox, capaz de reconhecer o utilizador, bem como 
a sua voz e gestos. O hardware é importante. Sem 
dúvida que é. O fantástico hardware de dispositivos 
inteligentes irá combinar o melhor do que conside-
ramos actualmente como rich clients, o melhor ao 
nível dos browsers e o melhor da próxima geração 
de interfaces naturais de utilizador, voz, toque, fala, 
tudo numa única unidade.

e o desenvolvimento dessas inovações é já visível 
actualmente. Os PCs não têm o mesmo aspecto de 
há cinco anos e a nuvem tem uma grande influ-
ência nesse aspecto. Os telefones não parecem, de 
forma alguma, os mesmos de há cinco anos atrás 
e o mesmo acontecerá daqui a cinco anos. Mas são 
inteligentes. e vão ser ainda mais inteligentes. Mas 
isso não significa que não possam ser simples. Não 
significa que não possam ser baratos. 

Cabe-nos a nós, enquanto inovadores, descobrir 
formas de oferecer o dinamismo pretendido para usu-
fruir da nuvem e, simultaneamente, a simplicidade e 
rentabilidade desejadas. Se considerarmos os PCs, este 
exemplar que aqui tenho não chega sequer a pesar um 
quilo. Convido-vos a observá-lo mais de perto. Podem 
abri-lo, se quiserem. este computador é mais leve do 
que tudo o que possam imaginar. Inclui um amplo 
ecrã de boa qualidade, um leitor Kindle transferido 
da Amazon. está equipado com tudo o que quiserem. 
este é um dispositivo incrível, simplesmente incrível. 
Provavelmente ligeiramente acima do orçamento 
da maioria das pessoas, mas não é necessariamente 

inacessível. e em breve constataremos que o preço 
deste tipo de dispositivos começa a baixar.

O mesmo se aplica às televisões. Adoraria colocar 
uma destas maravilhas junto de todas as televi-
sões, permitindo assim que todas apresentassem 
as competências necessárias não apenas para jogar 
jogos de vídeo mas também para oferecer o tipo de 
experiência com o género de interface de utilizador 
e inteligência realmente desejados.

Quinta Dimensão
A nuvem promove o progresso ao nível do servidor 
que, por sua vez, impulsiona a nuvem. Se pensarmos 
bem na nuvem, inicialmente, não era mais do que 
um conjunto de servidores. É verdade que as pessoas 
compraram um servidor. Quando o primeiro site na 
Internet foi criado em 1969, consistia numa espécie 
de instalação com um servidor em cada extremidade, 
a funcionar em conjunto. em seguida, surgiram os 
servidores de PCs e depois a necessidade de mais 
servidores foi aumentando, cada vez mais e mais, até 
actualmente haver cerca de 2 milhões de servidores a 
nível mundial, apenas para impulsionar a nuvem.

e contudo, é necessário mudar todas as nossas ideias 
acerca do hardware e software de servidor baseados na 

nuvem. A nuvem fomentou uma perspectiva baseada 
no crescimento em escala. O número de servidores, 
o número total de servidores, a quantidade de da-
dos armazenados; estamos a tentar digitalizar cada 
fotografia, imagem e vídeo do mundo, e esta é uma 
mera amostra da quantidade de dados que serão 
disponibilizados online.

Quanto ao crescimento em termos de volatilidade 
em carga de pico, existem websites sem actividade que 
crescem e diminuem de forma igualmente repentina. 
em termos de crescimento geográfico, acreditem 
que surgiram alguns problemas relativamente ao 
crescimento geográfico com a SkyTV mas, felizmente, 
o serviço não está à venda em nos euA. 

Contudo, existem problemas de crescimento a 
nível geográfico. existem problemas de crescimento 
relativamente aos custos de hardware e de pessoal. 
Quanto ao número de vezes a implementar, lembre-se, 
este é o mundo da Internet, este é o mundo da nuvem. 
Tudo acontece muito rapidamente. e é necessário ter 
hardware e software de servidor que permita im-
plementar rapidamente novas capacidades, novas 
funcionalidades, novos dados e novas edições.

Portanto, a nuvem está a mudar a forma como consi-
deramos o hardware e software de servidor. Se saírem 
pela porta adiante, encontrarão uma nuvem para 
demonstração. uma nuvem numa caixa. Podem iden-
tificar um servidor da próxima geração, no recipiente 
ali colocado. Inclui o equivalente a 10.000 servidores. 
Tem arrefecimento, é um conceito inovador. Antes 
era necessário aplicar mangueiras de incêndio para 
os arrefecer. Com a tecnologia de próxima geração, 
basta colocar uma mangueira de jardinagem. Consiste 
em tecnologia de hardware e de software.

relativamente ao conceito de software inicial va-
mos, desde já, efectuar a devida virtualização. A vir-
tualização é fantástica se pretender oferecer um pouco 
mais de flexibilidade ao pessoal de software e de TI 
com ideias ultrapassadas. Mas como dar o próximo 
passo e ajudar ao nível da concepção, como conceber 
aplicações perfeitamente adequadas para a nuvem? foi 
este o tipo de desafio a que a nossa empresa se dedicou, 
e outros seguiram-nos o exemplo. Dedicámo-nos a 
este projecto após a criação do Windows Azure. Dave 
Cutler que, na verdade, passou alguma parte do seu 
tempo aqui na universidade, tem estado na DeC, na 
Microsoft, a pesquisar exaustivamente sobre quais as 
grandes ideias subjacentes à alteração da forma como 
o software é desenvolvido.

O objectivo não pode passar por deitar fora todo o 
software existente no mundo e começar tudo de novo. 
Portanto, há que contemplar a possibilidade de migrar 
o software. De poder tirar partido das competências já 
adquiridas. No entanto, ao desenvolver uma aplicação, 
esta deve saber em que peça física do hardware está 
a ser executada, qual a sua função no mundo. Deve 
ser implementada de forma totalmente imediata. Se 
uma máquina avariar, esse não deve ser problema 
vosso, muito menos do utilizador. Não deveria haver 
pessoas a tomar conta destas máquinas.

Portanto, partindo deste princípio, são concebi-
das várias ferramentas de desenvolvimento, vários 
tipos de hardware, várias ferramentas de gestão e 
muita inovação pode ser canalizada para esta área. 
Já para não falar da carga de pico, da chegada de 
dados. O que se faz com tudo isso? Que direcção 
se toma relativamente a esses aspectos? Questões 
muito, muito importantes.

estamos a tentar abordar este assunto de várias 
maneiras mas a questão essencial não se resume 
ao facto de a nuvem impulsionar as inovações do 
servidor mas que estas, por sua vez, estão a começar 
a impulsionar a própria nuvem. Colocamos as se-
guintes perguntas, como é que a nuvem se torna em 
algo não apenas executado pela Microsoft e quatro 
outras empresas a nível mundial e também como é 
que vos disponibilizamos a nuvem, aos utilizadores, 
às instituições? Como é que gerem as ocorrências da 
vossa nuvem cliente? Deviam poder fazê-lo, se fosse 
essa a vossa vontade, administrar a vossa própria nu-
vem. Pode não incluir 10.000 servidores, mas devem 
poder adquirir um vagão de capacidade, em vez de 
um contentor. Basta instalá-lo aqui, introduzir uma 
mangueira, deixar passar um pouco de electricidade 
e incluir uma ligação de rede, é o suficiente para 
construir uma nuvem da qual possam usufruir.

Podem perguntar-se, mas porque é que não é acon-
selhável colocar todos os meus dados numa nuvem 
pública? Por um lado, por motivos de integração com 
outros sistemas. Por outro lado, por vários motivos 
que vos podem parecer importantes, mas constatamos 
que tanto as empresas como os governos estão agora a 
clamar pela aquisição de uma nuvem e a nela colocar 
as suas próprias “instalações” ou a administrá-la a 
partir dos respectivos países, estados ou municípios. 
Daí surge esta noção de nuvem, um exemplo de que a 
nuvem trouxe inovação para o servidor. Agora, através 
da nuvem privada ou nuvem cliente, a própria rede 
está a ser transformada por estas inovações.

o papel
Da microsoFt
estas são as cinco principais dimensões de que vos 
queria falar. Permitam-me contextualizar um pouco 
mais sobre o papel da Microsoft neste cenário. e afir-
mo apenas que a nuvem impulsiona a Microsoft, do 
mesmo modo que a Microsoft impulsiona a nuvem. 
estamos a uma distância de, aproximadamente, 16 
quilómetros da nossa sede. empregamos cerca de 
40.000 pessoas em todo mundo, envolvidas no desen-
volvimento de software. repito: 40.000 pessoas. e se 
perguntarem a essas 40.000 pessoas, ou se avaliarem 
o trabalho realizado por essas 40.000 pessoas, cerca 
de 70 por cento dos nossos funcionários estão, actual-
mente, a trabalhar em algo exclusivamente concebido 
para a nuvem ou com o propósito de sustentar as cinco 
dimensões aqui apresentadas.

Quando se adquire um novo pacote e este é colo-
cado num centro de dados, pode-se considerar como 
“cloud computing”? Posso até partilhar convosco as 
diferenças entre a nuvem privada e a próxima geração 
de computação de servidor e empresarial. No en-
tanto, cerca de 70 por cento dos nossos funcionários 
estão a elaborar algo exclusivamente relacionado 
com ou baseado na nuvem. e estima-se que, daqui 
a um ano, este valor seja de 90 por cento.

Dispomos já de uma carteira de clientes e conti-
nuaremos obviamente a servi-los. Mas a inspiração, 
a visão, aquilo em que estamos a trabalhar e o 
modo como pensamos fornecer este serviço tem 
por base a nuvem.

lançámos o Windows 7, que tinha muitas funções 
não baseadas na nuvem. A nossa actual inspiração 
provém da nuvem. e do Windows, que potencia 
dispositivos inteligentes que a nuvem realmente 
quer. O Windows Phone, Xbox, também já tivemos 
a oportunidade de referi-los. O Bing foi, claramente, 
um serviço originário da nuvem. O Windows Azure e 
SQl Azure que são, na verdade, produtos sucessores 
do Windows Server e SQl Server, tiveram a nuvem 
como ponto de partida em termos de concepção.

O Microsoft Office e exchange, bem como o 
SharePoint, que consistem em instalações de back-
end desse conjunto de ferramentas profissionais, 
estão hoje em dia extremamente concentrados 
na nuvem. É esta a aposta, se assim lhe quiserem 
chamar, da nossa empresa. É um ambiente inte-
ressante sempre que ocorre uma grande mudança 
como esta na nossa indústria, algo que surge a cada 
5 ou 10 anos. 

Não é um fenómeno anual nem que ocorra de 
40 em 40 anos. A Internet surgiu há 40 anos mas, 
provavelmente, desde então, emanaram três, quatro, 
cinco ou seis grandes oportunidades da Internet e 
do microprocessador.

Mas essa foi uma época interessante. foi cer-
tamente uma época sobre a qual se afirma que 
empresas grandes, como a nossa, tiveram algum 
êxito. Será que conseguem adaptar-se, focar-se 
e aproveitar as novas oportunidades e as novas 
rupturas? e é nisso que actualmente nos baseamos. 
É esse o nosso objectivo. 

Nesta indústria, costumo aconselhar as pessoas a 
não entrarem neste negócio, se não forem adeptos da 
mudança. esta noção aplica-se tanto ao nível indivi-
dual como empresarial. As tecnologias actualmente 
importantes não são as tecnologias de ponta de há 30 
anos atrás, quando entrei para a Microsoft.

Isto é, se repararem na distribuição de cargos 
efectivos e da faculdade, as áreas nas quais as pessoas 
se envolviam eram outras. Sim, é verdade que existia 
um departamento chamado Sistemas há uns anos 
atrás e que ainda assim se chama. Mas o campo de 
investigação está em constante evolução. 

e para nós, empresas e indivíduos, esta é uma 
excelente oportunidade.  

A questão essencial não se resume ao facto  
de a nuvem impulsionar as inovações do 

servidor mas que estas, por sua vez, estão a 
começar a impulsionar a própria nuvem.

T E M a  D E  C a P a

http://www.microsoft.com/windowsazure
http://www.microsoft.com/cloud
http://www.microsoft.com/presspass/exec/steve/2010/03-04Cloud.mspx
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clientes e responder ao apelo da mobilidade dos 
consumidores

Desde logo o Windows 7, mas também o conjun-
to de tecnologias que compõem a “New Business 
Productivity” (Office, Sharepoint, exchange 2010, 
entre outras), a lançar neste Verão, potenciam 
uma nova forma de trabalhar. O Office 2010 foi 
concebido para permitir aos info-trabalhadores 
a execução das suas tarefas electrónicas, quer seja 
no emprego, em casa ou na escolar, tendo por base 
o PC, um telefone móvel ou um browser.

A fronteira entre o universo doméstico e o la-
boral esbateu-se consideravelmente nos últimos 
anos com a profusão da banda larga e do trabalho 
móvel, por conseguinte os utilizadores esperam 
dos seus computadores maior flexibilidade e capa-
cidade de adaptação a novas formas de trabalhar. 
Com as novas aplicações Web do Office 2010, os 
utilizadores deixam de ter de estar nos seus PCs 
para trabalhar nos seus documentos; basta-lhes 
para tal aceder-lhes através de um browser.

As empresas e os consumidores não estão sozinhos 
para responder ao “novo normal”. São este sinais 
encorajadores que nos permitem acreditar que esta-
mos a entrar num período de rápida transformação 
assente nas tecnologias da informação rumo ao 
aumento de produtividade e à inovação.  

vencedoras, as empresas precisam de aumentar 
a produtividade e encontrar formas de oferecer 
novas propostas de valor aos seus clientes. e é aqui 
que as novas TI jogam um papel determinante. 

Até agora, dizíamos que as tecnologias da in-
formação permitiam às empresas “fazer mais com 
menos”. Mas hoje, perante a actual redefinição eco-
nómica, às novas TI coloca-se o desafio de ajudar 
os empresários a com menos fazerem mais.

Perante “o novo normal”, a busca da nova efi-
ciência reclama que as tecnologias optimizem 
o acesso à informação, independentemente do 
local onde esteja armazenada, permitindo, por 
exemplo, que os colaboradores de uma organização 
trabalhem em conjunto de uma forma segura, quer 
estejam numa sucursal ou em viajem. 

A indústria de TI encontra-se no processo de 
uma transformação computacional, com novos 
desenvolvimentos que continuam a demonstrar 
a forma como os consumidores e as empresas 
podem tirar partido da Internet associada a vários 
dispositivos de computação inteligentes. 

Centros de dados poderosos e plataformas de 
software sofisticadas na Internet abrirão a porta 
a novas possibilidades, para que programadores e 
empresários criem uma gama mais vasta de serviços 
inovadores e cheguem a um maior número de clien-
tes. estas promissoras oportunidades resultarão em 
plataformas de Internet abertas, flexíveis e fiáveis 
que continuarão a surgir nos próximos anos.

A Microsoft está na primeira linha da criação 
da nova vaga de soluções inovadoras de software 
capazes de permitir às empresas e aos consumi-
dores responder às questões mais prementes dos  

 oaNo DE 2010 aSSINaLaRá o PRI-
MEIRo GRaNDE EMBaTE DaS EM-
PRESaS e dos consumidores com os 
novos condicionalismos do mercado, 

requerendo que os empresários – e também os 
utilizadores – apostem num novo tipo de efici-
ência investindo, em simultâneo, no aumento da 
produtividade e na promoção da inovação a um 
ritmo cada vez mais acelerado.

Mas, como conseguir tudo isto ao mesmo tem-
po? A resposta é simples: “a nova eficiência” de que 
necessitamos para responder ao “novo normal” 
só poderá ser alcançada com o recurso certeiro 
às novas tecnologias da informação.

Muitos pensam que é possível superar a crise 
apenas através da redução de custos. Mas se é im-
portante cortar nas despesas, isso não chega para 
construir uma estratégia empresarial sustentável 
e competitiva a longo prazo. Para se tornarem 

a nova 
eficiência 
e o “novo 
normal”
por patrícia fernandes, 
Press relations & Image Manager, 
Microsoft Portugal

Para se tornarem 
vencedoras, as 
empresas precisam 
de aumentar a 
produtividade e 
encontrar formas 
de oferecer novas 
propostas de valor 
aos seus clientes.

 oS RESULTaDoS DE UM ESTUDo 
DE MERCaDo REaLIzaDo PELa 
CoNSULToRa IDC PoRTUGaL so-
bre as intenções de adopção do novo 

Windows 7 pelas organizações portuguesas permite 
prever que o novo sistema operativo da Microsoft 
irá ter um impacto muito significativo no mercado 
nacional de Tecnologias de Informação. 

Apesar do lançamento do sistema só ter ocorrido 
no final de 2009, os dados da consultora indicam 
que em 2010, 81% dos PCs serão vendidos com o 
Windows 7. 

Com base numa sondagem a mais de 273 orga-
nizações, representativa do tecido empresarial de 
médio e grande porte em Portugal, a IDC consta-
tou que a percepção do Windows 7 pelo mercado 
nacional é positiva, com 59% das organizações 
inquiridas a afirmarem a intenção de mudar para o 
Windows 7 e menos de um quarto (23%) a indicar 
que não pretender migrar. Do grupo inquirido, 
18% indicou não saber.

Na mesma sondagem foi apurado que 20% do 
parque instalado inquirido já tinha migrado para 
Windows Vista nos últimos dois anos.

Estudo IDC

59% da 
organizações 
portuguesas 

planeia 
adoptar o 
Windows 7

razões para muDar  
PARA o WINDoWS 7
Ao nível empresarial, as duas principais razões in-
dicadas pelas organizações que pretendem mudar 
prendem-se com o melhor desempenho, aqui enten-
dido como o conjunto de características de compor-
tamento e rendimento do próprio sistema operativo 
(61%), e com o aumento previsto na produtividade da 
organização (40%). A principal razão indicada pelas 
organizações que não pretendem migrar é a actual 
satisfação com o sistema operativo em uso (65%).

em relação ao segmento de consumo, onde a de-
cisão de migração está fundamentalmente associada 
a aquisição de um novo PC, a IDC contactou com 
os principais fabricantes, retalhistas e operadores 
de telecomunicações e constatou que já no último 
trimestre de 2009 mais de dois terços da oferta exis-

tente no retalho contemplava o Windows 7.
Neste contexto de grande pressão financeira, a 

após dois anos de forte crescimento derivado dos 
programas governamentais, a IDC acredita que em 
2010 o Windows 7 será o principal dinamizador 
do mercado de PCs.

Cláudia goya, Directora geral da Microsoft 
em Portugal comentou os resultados deste estudo 
sublinhando o facto de abrir boas perspectivas 
para 2010: “estávamos confiantes na aceitação do 
Windows 7 quando o apresentámos oficialmente no 
passado dia 22 de Outubro, mas a última palavra é 
sempre dos nossos clientes e utilizadores”. 

“Também nos apraz verificar o papel que o novo 
Windows terá na dinamização do mercado de tec-
nologia em Portugal”, sublinhou Cláudia goya, 
concluindo que “temos sempre bem presente que o 
impacto gerado pela Microsoft em Portugal abrange 
uma esfera de quase 4.000 parceiros nacionais, cujo 
sucesso está fortemente ligado à nossa capacidade 
de produzir inovação e de fazer chegar ao mercado 
tecnologias que ajudem os utilizadores a executar 
com mais facilidade, produtividade e eficácia as 
tarefas onde dependem da tecnologia”.  

A Microsoft Portugal divulgou os resultados de 
um estudo sobre a intenção de adopção do novo 
Windows 7 pelas organizações portuguesas que 
conclui que 59% tem intenção de migrar.

LIGaÇÕES úTEIS
•  Windows 7 (página de Portugal):  

www.microsoft.com/portugal/windows

•  Windows 7 (página internacional):  
www.microsoft.com/windows

1 . º  E C R Ã :  o  P C

a maioria aponta o 
melhor desempenho 
do Windows 7 como 
a mais forte  
razão para migrar.

http://www.microsoft.com/portugal/windows
http://www.microsoft.com/windows
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Isto é possível através da publicação de relatórios, 
a sua análise em portais corporativos e o seu envio 
por e-mail. Quando existe mesmo a necessidade de 
impressão de um relatório, estes são construídos de 
forma a minimizar o uso de papel.

Melhorias das Decisões de Gestão. As informa-
ções ambientais podem ser usadas no processo de 
tomada de decisão. Por exemplo, pode incluir-se 
num projecto, dados sobre o consumo energéti-
co e poluição, de forma a monitoriza-los. Apesar 
de estes serem dados relevantes, nem sempre são 
facilmente acessíveis ou estão em formatos estru-
turados sendo que, tem existido uma evolução no 
Business Intelligence “tradicional” para a inclusão 
deste tipo de informação (Data Warehouse 2.0 – 
Bill Inmon).

Gestão da Infra-Estrutura de IT – São muitas 
as organizações que utilizam o BI neste processo, 
onde as questões ecológicas começam também a 
assumir relevância. uma maior preocupação com 
os mecanismos de integração, gestão da qualidade 
dos dados (Data Quality e MDM) e simplificação 
de sistemas, permitem uma poupança significativa 
de custos humanos e materiais. 

O conceito de Master Data Management (MDM) 
não é novo, no entanto, muitas empresas ainda 
não adoptaram uma prática de gestão centralizada 
dos dados relativos a entidades críticas para o seu 

negócio, tais como os clientes, produtos, empre-
gados, entre outras. 

A maior parte das empresas tentam minimizar 
o problema de possuir dados dispersos nos seus 
diversos sistemas transaccionais (CrM, erP, portais 
e lojas online, etc.), através da implementação de 
soluções de BI. É aqui que a proposta de valor de 
uma plataforma de MDM se revela. A sua função 
de unificar os dados críticos sobre estas entidades, 
aumentar a qualidade desta informação através da 
sua limpeza, estandardização e cruzamento, cria um 
local único e estrito de gestão destes dados. 

Como é que o SQL 2008 R2 lida com o Master 
Data Management? Para nos ajudar a resolver 
problemas de integridade e consistência de dados, 
principalmente em grandes empresas onde estes 
provêem de diversos sistemas e estão classificados 
de diferente formas, o SQl Server 2008 r2 traz um 
portal onde, de uma forma central e segura, podemos 
partilhar a gestão desses dados. esta funcionalidade 
é designada por MDS (Master Data Services).

Com o aumento das pressões no mercado passa 
a existir uma maior preocupação com a vertente 
ecológica. A utilização de soluções de BI na gestão 
organizacional pode ser um factor importante, não 
só para antecipar prováveis regulações futuras, 
como também para estabelecer uma importante 
vantagem competitiva.  

 DE aCoRDo CoM aLGUNS DoS ME-
LhoRES ESPECIaLISTaS Da áREa 
ECoNÓMICa, tais como Peter Drucker 
ou Tom Peters, o principal objectivo das 

organizações é criar valor. Actualmente, o conceito 
de valor não está limitado à maior obtenção de 
lucro, mas cada vez mais incorpora uma vertente 
de responsabilidade social, na qual a componente 
ecológica assume uma particular relevância. 

As organizações estão a aderir às chamadas inicia-
tivas verdes, e o Business Intelligence (BI) pode dar 
um importante contributo para este processo:

Poupança de Recursos. A utilização de plata-
formas electrónicas, para a análise e partilha de 
informação entre colaboradores, parceiros, clientes, 
etc., permite reduzir os gastos associados à impressão 
e envio de relatórios em formato físico. 

Como exemplo real, a BI4ALL possui teste-
munhos dos seus clientes que dizem que não só 
diminuíram as impressões em papel bem como o 
consumo de tinteiros que, como sabemos têm um 
nível de toxicidade elevada. 

Green Business Intelligence 

Luxo, 
necessidade 
ou uma nova 
vantagem 
competitiva 
para o futuro?
Actualmente, o conceito de valor não 
está limitado à maior obtenção de 
lucro, mas cada vez mais incorpora uma 
vertente de responsabilidade social,  
na qual a componente ecológica  
assume uma particular relevância. 

por pedro nunes, Consultor BI4All

A maior parte das empresas tenta minimizar o problema de 
possuir dados dispersos nos seus diversos sistemas transaccionais 

através da implementação de soluções de BI. É aqui que  
a proposta de valor de uma plataforma de MDM se revela.

 ESToRIL SoL. Destaco a integração do 
Outlook 2010 com a plataforma Office 
Communications Server (OCS). A partir 
da consola inicial de Outlook, consegui-

mos de uma forma instantânea e eficaz comunicar 
imediatamente com os nossos contactos. – Carlos 
Miranda, Dep.º de Informática

• Grupo Gamobar. O uso do Office 2010 tem-se 
revelado uma experiência muito positiva porque 
confirma a continuidade dos melhores atributos 
da plataforma. A estabilidade verificada até à data 
permite-nos assumir que a adopção generalizada 
do Office 2010 no grupo será integrada nas acções 
de curto prazo. – Cláudio Fonseca, Responsável de 
Sist. de Inf. e Comunicações

• Alvo – Tecnologias de Informação. O 
Microsoft Office 2010 trouxe melhorias significa-
tivas no que diz respeito à mobilidade, colaboração 
e conectividade. Agora, graças ao novo conceito 
Web App, é possível trabalhar online e em tempo 
real na edição de documentos do Word, excel ou 
Powerpoint. Absolutamente fantástico!” – Paulo 
Pereira, Director Comercial

• Create IT. São inúmeras as novidades existentes 
no Office 2010 e em particular no SharePoint 2010. 
Áreas como Enterprise Content Management, Social 
Networking, Business Integration, Business Intelligence, 
Offline Collaboration e Enterprise Search receberam 
incrementos funcionais significativos potenciando 
desta forma níveis superiores de produtividade nas 
organizações. A simplificação do processo de desen-
volvimento sobre tecnologia SharePoint 2010 e a sua 
maior flexibilidade e extensibilidade tornam a plata-
forma um requisito obrigatório para a generalidade 
das organizações que optam pela utilização de plata-
formas Microsoft. – Nuno Miguel Guerra, CEO

• RuiiuR. O Office 2010 encontra-se bastante 
melhor que a sua versão anterior ao nível do de-
sempenho. O menu ficheiro encontra-se mais bem 

Office 2010 

testemunhos
Muitas empresas estão já a usar o Office 2010, no contexto de 
programa de early adoption. Eis alguns dos seus testemunhos.
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organizado e com opções inovadores que nos per-
mitem proteger os documentos de uma forma mais 
eficaz. A opção no Outlook de juntar e-mails com o 
mesmo assunto é fantástica e o novo menu [friso] 
traz grandes vantagens para os utilizadores que não 
vivem sem ele. O Visio tem agora mais opções, ícones 
e extras para melhor esquematizar as redes. – Ângelo 
Ferreira - Departamento Informático 

• HITS – Hospitality Information Technology 
Solutions. Quando olhamos para o que é o Office 
2010 pensamos que a integração com redes sociais 
passa a ser comum. Há agora uma maior consistên-
cia nas formas de trabalhar no Office, com  o friso 
presente em todas as aplicações. No excel, a utili-
zação das Sparklines dá a possibilidade de associar 
a uma célula pequenos gráficos que tornam todo o 
trabalho muito mais profissional. A possibilidade de 
pré-visualizar o que iremos colar no texto permite 
que não tenhamos de repetir o trabalho com uma 
cópia errada de uma imagem ou de um texto que 
não seria para aplicar no ponto desejado. –  Carlos 
Santos, Senior Partner Tech Dept.

• BI4ALL. Sendo o core business da BI4All o 
desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão, 
as novas funcionalidades do Office 2010 são uma 
mais-valia, pois facilitam-nos a disponibilização 
de soluções de negócio sem grandes custos tempo-
rais. Já temos várias soluções e provas de conceitos 
implementadas em diversos clientes utilizando a 
plataforma Office 2010 (SharePoint e PowerPivot). 
Internamente, 50% dos nossos Consultores já uti-
liza o Office 2010 Beta 2 e 90% da equipa utiliza o 
Windows 7. – Andro Moreira, Partner 

• Linkcom, SA. A linkcom tem como um dos 
principais objectivos potenciar a produtividade das 
empresas através da tecnologia e optimizar a sua 
infra-estrutura, uma vez que o seu core business 
é a gestão e a administração de sistemas. Neste 
contexto o novo Microsoft Office 2010 é uma ver-
dadeira mais-valia. A experiência interna com o 

Office 2010 tem sido bastante positiva, nomeada-
mente no que respeita às novas funcionalidades 
do Microsoft Outlook e à maior integração com 
o OCS e o Sharepoint, promovendo uma colabo-
ração mais ágil e eficaz entre todos os elementos 
da organização. – Pedro Quintela, Administrador

• Soares da Costa. No contexto das prioridades 
estratégicas definidas pela Soares da Costa, proce-
demos à implementação de uma solução de desma-
terialização do processo de conferência de facturas 
de fornecedores, integrada com SAP. esta solução 
substitui o sistema que anteriormente suportava o 
processo, sobre tecnologia Oracle. foi entretanto 
implementada também a desmaterialização de 
toda a correspondência recebida que se encontrava 
sobre o mesmo sistema Oracle. em paralelo com a 
implementação da solução, sobre SharePoint 2007, 
a Create|IT procedeu à realização de testes fazendo 
recurso a uma nova versão do software utilizado 
na implementação, já sobre SharePoint 2010. O 
software em causa incorpora tecnologia SharePoint 
2010, InfoPath 2010, forms Services e Workflow. 
estão agora criadas as condições para que o pro-
cesso de upgrade da solução para SharePoint 2010, 
aquando da disponibilização da versão rTM do 
produto, seja significativamente simplificada. – João 
Mendes, IT Director

• GFI Portugal. O Office 2010 é mais uma prova 
do comprometimento da Microsoft na concretiza-
ção da sua visão para os three screens and a cloud. 
Com componentes totalmente novos para a Web e 
com uma componente excepcional para o Windows 
Mobile, a nova versão do Office expande sobre as 
suas antecessoras e ao mesmo tempo introduz fun-
cionalidades completamente novas que justificam, 
por si só, a actualização.

Já a componente Web é cheia de agradáveis surpre-
sas. A Microsoft introduz versões Web para o excel, 
Word, PowerPoint e OneNote que permitem a edição 
do conteúdo, mantendo a fidelidade do documento 
entre o cliente e o servidor, e permitindo a edição em 
simultâneo por vários utilizadores sobre o mesmo 
documento. – Ricardo Clérigo, Consultor.  
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O Microsoft Office 2010 pode ser disponibilizado para os 
utilizadores e postos de trabalho através de diferentes 
processos. Este artigo pretende realçar três opções possíveis. 
por Luis Silva, Consultor, Microsoft Services

Office 2010

Deployment vezes três

 INSTaLaR UMa SUITE DE aPLICaÇÕES CoM-
PLETa CoMo é o oFFICE 2010 é muito 
diferente quando tal é feito num PC ou é ne-
cessário realizar o deployment em centenas, 

ou até milhares de clientes. Por isso, a Microsoft 
propõe várias formas de facilitar o deployment do 
software – e a vida aos gestores de TI.

MANAgED DEPLoYMENT
A opção de Managed Deployment consiste na utiliza-
ção dos produtos Microsoft System Center essentials 
ou Microsoft System Center Configuration Manager 
2007 r2 (dependendo da dimensão da organização) 
como suporte a todo o processo de distribuição e 
instalação automática de aplicações (neste caso o 
Office 2010) nos postos de trabalho. 

esta opção permite que a distribuição e insta-
lação do Office 2010 seja efectuada para centenas 
ou milhares de postos de trabalho num curto 
espaço de tempo e de uma forma transparente 
para o utilizador. 

Mesmo na presença de canais de comunicação 
com pouca largura de banda é possível transferir 

do Office 2010 de forma virtual sem que este tenha de 
ser instalado fisicamente nos postos de trabalho. 

uma vantagem adicional desta opção é que per-
mite que no mesmo posto de trabalho possam ser 
disponibilizadas múltiplas versões das aplicações 
(por exemplo, Office 2003, Office 2007 e Office 
2010) que podem funcionar em simultâneo e de 
forma transparente para o utilizador. 

esta opção possui ainda a vantagem de permitir 
efectuar uma gestão centralizada de aplicações, 

permitindo um maior controlo por parte dos admi-
nistradores em termos da utilização das múltiplas 
aplicações do Office, para fazer face por exemplo a 
um número limitado de licenças adquiridas.

presentation 
virtualization 
finalmente a terceira opção, Presentation 
Virtualization, que consiste na utilização da 
funcionalidade de Terminal Services disponível 
no Windows Server 2008, para disponibilizar o 
Office 2010 a todos os utilizadores directamente 
de um servidor. A utilização desta opção para além 
de permitir efectuar uma gestão centralizada das 
aplicações, suporta postos de trabalho com poucos 
requisitos de hardware. 

Tendo em atenção o elevado número de produtos 
da família Office 2010, e as diferentes necessidades 
dos utilizadores, poderá fazer sentido criar várias 
customizações de Office 2010 (ex: diferentes con-
juntos de aplicações, idiomas, funcionalidades e 
definições). 

Para fazer face a esta necessidade poderá ser utili-
zada a ferramenta Office Customization Tool (OCT), 
integrada no Office 2010 que permite criar vários 
ficheiros de configurações de Office (.MSP).

Após a criação do ficheiro de customização 
(ex. servicos.msp), num cenário de Managed 
Deployment, este ficheiro pode ser incluído por 
exemplo na linha de comandos de um pacote de 
Microsoft System Center Configuration Manager 
2007 r2 para ser distribuído.

Adicionalmente o Microsoft System Center 
Configuration Manager 2007 r2 pode também 
ser utilizado para gerir e distribuir aplicações 
virtuais. 

Através da utilização da ferramenta App-V 
Sequencer, disponível no Microsoft Desktop 
Optimization Pack (MDOP), é também possível 
capturar aplicações como pacotes de aplicações 
sequenciais e distribui-las utilizando as capacida-
des de gestão de aplicações virtuais do Microsoft 
System Center Configuration Manager 2007 r2.

Para além dos métodos tradicionais de distri-
buição de aplicações, o Microsoft System Center 
Configuration Manager 2007 r2 possibilita a 
utilização de Task Sequences para instalação de 
múltiplas aplicações físicas ou virtuais de forma 
simples e integrada. estas aplicações podem ainda 
ser incluídas num processo de distribuição de 
sistema operativo.  

LIGaÇÕES úTEIS
•  Microsoft System Center:  

www.microsoft.com/systemcenter

• Microsoft office: http://office.microsoft.com

•  Virtualization homepage:  
www.microsoft.com/virtualization

•  optimized Desktop: www.microsoft.com/windows/
enterprise/products/mdop.aspx

•  Windows Deployment: http://technet.microsoft.com/en-
us/solutionaccelerators/dd407791.aspx

•  office Customization Tool: http://technet.microsoft.com/
en-us/library/cc179097.aspx

gradualmente o Office 2010 e posteriormente agen-
dar a sua instalação assim que o produto chegue 
ao destino, sem que haja necessidade de enviar 
equipas para o terreno para efectuar instalações 
manuais do produto.

application virtualization
A opção de Application Virtualization consiste 
na utilização do produto Microsoft Application 
Virtualization (App-V) que possibilita a utilização 

o office 2010 pode 
ser implementado 

de diversas formas, 
para facilitar a vida 
aos gestores de ti.

a ferramenta 
Office 
Customization 
Tool integrada 
no Office 2010  
permite criar 
vários ficheiros 
de configurações 
de Office (.MSP).

http://www.microsoft.com/systemcenter
http://office.microsoft.com
http://www.microsoft.com/virtualization
http://www.microsoft.com/windows/enterprise/products/mdop.aspx
http://technet.microsoft.com/enus/solutionaccelerators/dd407791.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179097.aspx
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medida que desejar. este benefício vai simplificar os 
processos de aquisição e reduzir os processos de ne-
gócio, permitindo-lhe a redução dos custos associados 
à aquisição de novas versões e usufruir de imediato 
das novas tecnologias.

Por exemplo, as licenças de Microsoft Office co-
bertas pelo SA garantem o acesso ao Office 2010 sem 
custos adicionais.

O Software Assurance oferece também uma maior 
flexibilidade na gestão de despesas com tecnologia ao 
permitir fazer pagamentos anuais. A distribuição de 
pagamentos vai permitir a redução de custos e uma 
orçamentação anual simplificada, com previsões 
para três anos.

Além disso, o licenciamento em volume da 
Microsoft é a melhor forma de aceder a produtos e 
serviços que por vezes não estão sequer disponíveis 
de outra forma. entre estes destacamos:

• Windows 7 Enterprise. Permite custos de TI mais 
baixos e eficiência melhorada. O sistema operativo 
Windows 7 enterprise foi optimizado para pequenas 
e médias empresas, disponibilizando funcionalidades 
exclusivas que incluem recursos avançados de protec-
ção de dados (encriptação de todos os documentos), 
integrando melhor as potencialidades da plataforma 
Windows num ambiente heterogéneo. 

Disponibiliza ferramentas que protegem a informa-
ção da organização, reduzindo o número de imagens 
de discos necessárias e assegura a compatibilidade 
com aplicações de sistemas.

• Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP). 
Ajuda a reduzir o custo total de propriedade (TCO) 
dos postos de trabalho Windows, facilitando a gestão 
do sistema operativo e das aplicações, bem como 
contribui para a capacidade de resposta das equipas 
de TI e para a disponibilidade para o utilizador. 

Sendo exclusivo para clientes Software Assurance, 
o MDOP é uma licença de subscrição adicional que 
utiliza tecnologias inovadoras, desenvolvida para 
melhorar o controlo dos postos de trabalho, acelerar e 
simplificar as implementações e gestão dos ambientes 
de trabalho,e criar uma infra-estrutura dinâmica 
passível de ser gerida de forma centralizada.

• Vouchers de formação. Obtenha vouchers de for-
mação técnica para cursos seleccionados disponibili-
zados por Centros de formação Microsoft (CTeCs) – o 
canal de formação mundial autorizado para produtos 
e serviços de tecnologia Microsoft. 

Os vouchers de formação dão acesso directo a forma-
ção exaustiva, destinada a equipas IT, orientada e ela-
borada por especialistas em tecnologia Microsoft, utili-
zando Material de formação Oficial da Microsoft.

• E-learning. Ofereça aos colaboradores da sua em-
presa acesso a formação flexível e útil, ao seu próprio 
ritmo, desenvolvida por especialistas em tecnologia 
Microsoft. Disponíveis 24 horas por dia, sete dias 
por semana, os cursos Microsoft e-learning pro-
porcionam uma experiência de aprendizagem rica 
e interactiva que integra áudio, jogos, avaliações e 
exercícios práticos.

• Programa de direitos de utilização domésti-
ca (HUP). este programa possibilita o aumento da 
produtividade dos colaboradores e maximiza o valor 
do Microsoft Office ao permitir aos colaboradores 
utilizarem, em suas casas, a mesma versão do Office 
que usam no trabalho. O software elegível inclui os 
programas de produtividade pessoal mais utilizados 
– o Microsoft Office, disponibilizado na sua versão 
mais completa.

• Programa de aquisições para colaboradores 
(EPP). Ofereça aos seus empregados descontos sobre o 
preço de venda ao público de alguns dos mais popula-
res produtos Microsoft. estes descontos especiais para 
colaboradores de empresas com Software Assurance 
englobam também os produtos de entretenimento 
Microsoft.

manutenção
um dos pontos fortes do programa de Software 
Assurance consiste nas suas vertentes de manutenção 
e suporte, sendo de destacar as seguintes:

• Suporte à resolução de problemas 24x7. em 
momentos críticos, poderá usufruir de suporte técnico 
telefónico 24x7 para resolução de problemas com 
impacto no negócio em todos os produtos Microsoft, 
incluindo todas as edições de servidor, Microsoft 
Windows e aplicações Microsoft Office.

• Suporte via web ilimitado. Complemente o seu 
suporte telefónico 24x7 com suporte Web ilimitado 
durante as horas de expediente e decida qual o suporte 
adequado para cada situação. este benefício ajudá-
lo-á a diminuir o custo total de suporte, bem como 

permitirá estar continuamente conectado à Microsoft 
para quaisquer necessidades de suporte.

• Cold backup para “disaster recovery”. Para se 
qualificar para este benefício de Software Assurance 
necessita de ter uma licença de servidor Microsoft 
com cobertura de Software Assurance activa e de ter 
as licenças de Acesso de Cliente (CAls), quando o 
software assim o exigir, também cobertas por Software 
Assurance. Nas situações em possua servidores cold 
backup para “disaster recovery” estará elegível para 
obtenção de licenças de servidor complementares.

• Subscrição Technet através do Software 
Assurance. Obtenha acesso ao TechNet Online 
Concierge Chat, Knowledge Base da Microsoft e aos 
Newsgroups. Os profissionais de TI designados rece-
berão também uma subscrição de licença única para 
o TechNet Plus Direct, podendo beneficiar de cópias 
de avaliação do software Microsoft, bem como de duas 
chamadas de suporte técnico adicionais, por ano, e 
outras ferramentas e recursos técnicos.

transição
finalmente, o Software Assurance é também uma 
forma de apoio a situações de transição de software, 
no momento de realizar actualizações tecnológicas:

• Extensão de suporte hotfix. Adira aos contratos 
eHSA (extended Hotfix Support Agreements) quando 
surgirem necessidades de correcção. Para sua como-
didade e redução de custos de suporte, o custo anual 
associado ao eHSA está incluído no contrato Software 
Assurance. A elegibilidade para este benefício exige 
um Contrato de Suporte Premier ou essential.

• Windows Fundamentals for legacy PCs. Obtenha 
a segurança e a capacidade de gestão de sistemas opera-
tivos legados e tire partido de uma solução de migração 
simples para o sistema operativo mais recente.

em traços gerais, estes benefícios permitem aos 
clientes: ganhar maior controlo sobre os custos e 
planeamento da sua infra-estrutura tecnológica; 
efectuar migrações de software mais eficientes; e 
capacitar os colaboradores da organização para que 
sejam mais produtivos.

Se já é cliente de Software Assurance tem boas 
razões para implementar a nova versão do Office 2010 
tirando ainda maior partido dos benefícios que estão 
directamente relacionados com esta nova versão, sem 
quaisquer custos adicionais.  

 oSoFTWaRE aSSURaNCE CoR-
RESPoNDE a UM CoNJUNTo DE 
BENEFÍCIoS úNICoS, tais como for-
mação, ferramentas, recursos, condi-

ções de acesso privilegiadas e descontos especiais 
e suporte técnico, entre outros, que apoiam a sua 
empresa em cada fase do ciclo de vida natural do 
software nas organizações. 

O programa Software Assurance da Microsoft 
garante cinco principais vantagens:
1.  Acesso às últimas versões de software e recursos 

que ajudam as empresas a migrar para a tecnologia 
mais recente;

2.  Investimento anual previsível, ajudando a reduzir os 
custos operacionais e ao mesmo tempo a eficiência 
das organizações;

3.  Contribui para a produtividade dos utilizadores 
e a sua satisfação através de formação, compra 
em condições especiais e direitos de utilização 
doméstica;

4.  Promove as competências das equipas IT, por meio 
de acções de formação avançadas e acesso a serviços 
de Parceiros;

5.  Acesso a um número limitado de incidentes telefó-
nicos para Suporte Técnico 24x7 e a apoio ilimitado, 
via web, durante as horas de expediente.
O Software Assurance corresponde a um conjunto 

de benefícios únicos que incluem formação, ferra-
mentas, recursos, condições de acesso privilegiadas 
e descontos especiais e suporte técnico, entre outros, 
que apoiam a sua empresa em cada fase do ciclo de 
vida natural do software nas organizações. 

pacotes De serviços 
Planeie e prepare uma implementação eficaz e com 
êxito tirando partido de serviços completos fornecidos 
por parceiros de implementação pré-qualificados.

Dada a proximidade do lançamento da versão 2010 
destacamos o Desktop Deployment Planning Services 
e o SharePoint Deployment Planning Services.

O Desktop Deployment Planning Services ajuda a 
reduzir os custos e complexidade de implementação 
do Microsoft Office e Windows. Com o SharePoint 
Deployment Planning Services pode obter acesso a 
consultoria personalizada para o ajudar a reduzir 
os custos e a complexidade de implementação do 
Microsoft Office SharePoint Server.

novas versões 
Com o Software Assurance, tem acesso às mais re-
centes versões de software lançadas durante o período 
de vigência do seu contrato, que poderá instalar à 

Muito mais que um simples seguro associado 
ao software o Microsoft Software Assurance 
(SA) é um programa de manutenção completo, 
que permite às organizações retirar o máximo 
valor do Software Microsoft.

Licenciamento

as vantagens 
do software 
assurance

LIGaÇÕES úTEIS
•  Licenciamento em Volume:  

www.microsoft.com/portugal/licenciamento 

•  Software Assurance:  
www.microsoft.com/portugal/licenciamento/programas/sa

O Software Assurance é também uma forma 
de apoio à transição de software, no momento 

de realizar actualizações tecnológicas.
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Licenciamento

as vantagens 
do software 
assurance
Muito mais que um simples seguro associado 
ao software o Microsoft Software Assurance 
(SA) é um programa de manutenção completo, 
que permite às organizações retirar o máximo 
valor do Software Microsoft.

http://www.microsoft.com/portugal/licenciamento
http://www.microsoft.com/portugal/licenciamento/programas/sa
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C610, C711 e MB400
Os novos equipamentos OKI, amigos do ambiente
O melhor desempenho aliado à excepcional qualidade
de impressão e ao mais reduzido consumo do mercado (*)

(*) A OKI introduziu o novo modo de hibernação nos seus equipamentos consumindo, neste estado, apenas 1,2 Watts (consumo tradicional em standby é de 17 Watts)

Soluções
OKI

Reduza os seus custos fixos e decida quanto quer gastar

Usufrua da mais recente tecnologia de impressão e poupe nos consumos

Usufrua de um plano de retomas criado a pensar em si e ganhe
flexibilidade, simplicidade e liberdade para o seu negócio!

Com as Soluções OKI...
a tranquilidade chega à sua empresa!

custoxpágina
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

 CoM o PoWERPIVoT, oS UTILIzaDo-
RES aVaNÇaDoS Do EXCEL 2010 
GaNhaM aCESSo a um verdadeiro 
Self-Service Business Intelligence. este 

software disponibiliza capacidades de análise, em 
memória, de centenas de milhões de linhas, numa 
questão de segundos. e permite fazê-lo no excel 
2010 ou no Sharepoint, não exigindo, à partida, 
intervenção do departamento de IT.

Neste artigo, propomo-nos a examinar as capaci-
dades disponibilizadas pelo PowerPivot e o impacto 
potencial sobre a prática de Business Intelligence 
(BI), pela transformação que permite no processo 
de desenho de soluções para esta área.

uma equipa experiente de profissionais de BI sub-
meteu o PowerPivot a testes e análises de capacidades, 
em ambiente excel 2010 e em Sharepoint. O produto 
representa um enorme passo evolutivo no negócio de 
BI, ao permitir dotar os utilizadores finais de alargadas 
capacidades de criação e gestão de funcionalidades 
de análise e visualização de informação.

o qUE é o PoWERPIVoT?
O PowerPivot é um add-in do excel 2010 que fa-
cilita a extracção, transformação e carregamento 
de dados, provenientes de múltiplas tipologias de 
sistemas fonte, como SQl Server, Oracle e folhas de 
excel, entre outras, directamente para o excel 2010. 
Os dados podem estar alojados dentro ou fora dos 
sistemas da empresa.

Podemos analisar os dados de tabelas relaciona-
das numa PivotTable, como se de uma única tabela 
excel se tratasse. e permite também a criação de 
ligações entre tabelas e a aplicação de PivotTables 
sobre várias tabelas.

A ferramenta disponibiliza uma linguagem DAX 
(Data Analysis eXpression), semelhante à empregue 
nas fórmulas existentes no excel, que maximiza 

Com o PowerPivot, os utilizadores avançados do excel 
2010 ganham acesso ao Self-Service Business Intelligence. 
Por Ana Cristina Marques e Tiago Rente, CenTRo de CoMPeTênCiAs MiCRosofT dA novAbAse

Excel 2010

PowerPivot: 
End-User BI on Steroids

as possibilidades de análise de dados. O seu uso 
propicia ainda a criação de novas métricas, inexis-
tentes nos dados fonte.

O volume de dados a carregar, analisar e visualizar 
é apenas limitado pela memória física disponível 
na máquina em que o excel 2010 é executado. A 
criação de ficheiros depende da instalação do excel 
2010 nos computadores dos utilizadores, podendo 
ser instalado em simultâneo com o excel 2003 ou 
2007. Os utilizadores das capacidades de análise e 
visualização necessitam apenas de um browser para 
acesso ao Sharepoint.

Para conhecer em maior detalhe as funcionalida-
des disponibilizadas pelo PowerPivot, sugerimos a 
consulta da informação relevante no site da Microsoft 
(ver ligações úteis no final do artigo).

Forte impacto  
nas soluções Bi
O PowerPivot apresenta-se como um produto com 
elevado potencial transformador do processo de 
criação de soluções BI. Ao permitir o carregamento 
e análise de elevados volumes de informação, com 
origens diversas – incluindo fontes de informa-
ção não corporativa – esta ferramenta abre novas 
e enriquecidas possibilidades aos seus utilizadores 
especializados e às equipas de IT.

O PowerPivot permite dar resposta rápida e flexível 
a necessidades urgentes de informação e análise, sob 
a forma de relatórios ou dashboards, simplificando e 
agilizando o seu processo de concepção e implemen-
tação, com possibilidade de reduzir a necessidade 
de intervenção de equipas de IT. 

O know-how especializado dos profissionais de 
uma organização pode agora gerar valor com maior 
facilidade, pelas capacidades oferecidas na constru-
ção de protótipos, realização de testes sobre análises 
e seu desenvolvimento até à maturidade e adopção 
corporativa. 

É possível reconhecer que o impacto do PowerPivot 
será sentido pelas organizações. Abrem-se novas pos-
sibilidades de inclusão de informação, corporativa e 
não corporativa, os utilizadores passam a ter acesso 
a poderosas ferramentas de análise e reporting, sendo 
as soluções facilmente partilhadas por um departa-
mento ou empresa, através do Sharepoint.

O poder oferecido ao utilizador permite antever 
uma nova necessidade e foco de atenção por parte 
das organizações. Os utilizadores especialistas cria-
rão com maior facilidade análises e explorações de 
informação à medida das necessidades sentidas, a cada 
momento, por si, pela sua equipa ou departamento. 

Naturalmente, visões particulares da realidade de 
negócio emergirão em número considerável, com 
validade e correcção questionáveis. No passado, as 
organizações já debelaram este problema. Certamente, 
terão atenção redobrada ao seu ressurgimento.

Torna-se imperativo que os departamentos de IT 
se tornem atentos aos desenvolvimentos realizados 
pelos utilizadores, avaliando a sua maturidade e 
adequação e tornando-o parte da oferta corporativa, 
no momento adequado. As políticas de dados corpo-
rativos e a gestão das micro-soluções emergentes são 
vectores que assumem nova importância.  

LIGaÇÕES úTEIS
•  PowerPivot: http://powerpivot.com

•  Powerpivot Download:  
http://powerpivot.com/download.aspx

•  PowerPivot for Excel datasheet (PDF):  
http://powerpivot.com/res/pdf/PowerPivotdatasheetIW.pdf 

•  PowerPivot Team Blog:  
http://blogs.msdn.com/powerpivot/default.aspx

•  PowerPivot overview: http://technet.microsoft.com/ 
en-us/library/ee210692(SQL.105).aspx 

http://www.oki.pt
http://powerpivot.com
http://powerpivot.com/download.aspx
http://powerpivot.com/res/pdf/PowerPivotdatasheetIW.pdf
http://blogs.msdn.com/powerpivot/default.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee210692(SQL.105).aspx
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Office 2010

soluções empresariais  
em sharepoint 2010
Na óptica de um profissional que tem trabalhado com Sharepoint antes 
da Versão 2001, e também um “geek” que tem vivido a tecnologia por 
mais de 20 anos, é realmente notável o resultado destes últimos anos 
de trabalho do Product Group do Sharepoint. 
por denis heliszkowski, SEniOr prEMiEr fiELd EnginEEr, MiCrOSOft EMEa

sharepoint Designer 2010 
O SharePoint Designer 2010 foi alvo de grandes 
mudanças. entre outras coisas, introduz novos 
métodos que permitem uma transição de solu-
ções entre designers e analistas para developers, 
de uma maneira transparente e mais produtiva. 
Isto quer dizer que em situações onde a solução 
é inicialmente construída, de maneira “ad-hoc”, 
no Sharepoint Designer 2010 é depois possível 
passar-se para um ciclo mais formal e estrutu-
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rado de desenvolvimento utilizando-se Visual 
Studio e TfS, aproveitando o que já foi criado. 
Actualmente, na versão 2007, não existe esta pos-
sibilidade, pelo que é necessário refazer o projecto 
quase todo no Visual Studio.

O Painel de navegação do Sharepoint Designer 
2010 é focado nos tipos de artefactos que podem ser 
criados, abstraindo a estrutura de pastas tradicional 
da versão anterior.

Outra grande novidade é o facto de estar tam-
bém disponível um conjunto de funções do BCS 
já na versão Sharepoint foundation, enquanto que 
o BDC só estava disponível na versão enterprise 
do MOSS.

arquitectura do Bcs com indicação  
das funcionalidades que estão  
disponíveis em cada versão produto.

plataForma  
rica De serviços
O Microsoft .NeT framework disponibiliza os 
serviços de base que os developers podem utilizar. A 
plataforma SharePoint 2010 estende esta framework 
com bibliotecas adicionais e funcionalidades, que 
podem ser chamadas directamente via código. 

 visão geral dos componentes e serviços 
disponibilizados pela plataforma sharepoint.

conclusão 
Os developers criam diariamente soluções e o 
Sharepoint 2010 permite o desenvolvimento mais 
fácil, rápido e flexível destas soluções. Muito do 
trabalho necessário nas versões anteriores foi subs-
tituído por simples configurações da plataforma 
Sharepoint 2010, pela utilização do Visual Studio 
2010 e Sharepoint Designer 2010, ou por chamadas 
à API do Sharepoint.

Independentemente do desafio que tenhamos 
em mãos, seja simples aplicação “one-off” com 
poucas tabelas ou um “front-end” de uma aplicação 
empresarial que abrange toda a sua organização, o 
Sharepoint 2010 – juntamente com o cliente Office 
2010 – oferecem um conjunto de ferramentas para 
criar as soluções, gerir dados, suportar utilizadores 
e interligar os processos. 

Como developer não estará limitado a tarefas 
de criação de formulários de edição, a criar arqui-
tecturas ou a desenvolver elementos de segurança. 
Todas estas funcionalidades e muitas outras estão 
disponíveis de base na plataforma que permite fazer 
muito mais.  

LIGaÇÕES úTEIS
•  getting Started with Microsoft SharePoint 2010 (Beta): 

www.mssharepointitpro.com 

•  get Started Developing on SharePoint 2010:  
www.mssharepointdeveloper.com 

•  Sharepoint Foruns & FAqs:  
www.mssharepointforums.com

 qUaNDo ME PEDIRaM PaRa ES-
CREVER UM aRTIGo SoBRE 
ShaREPoINT 2010, o meu maior 
desafio foi decidir sobre qual das mui-

tas novidades escrever. Na óptica de um profissional 
que tem trabalhado com Sharepoint antes da Versão 
2001, e também um geek que tem vivido a tecnologia 
por mais de 20 anos, é realmente notável o resultado 
destes últimos anos de trabalho do Product group. 
Tanto do ponto de vista de um “IT Pro”, como de 
um developer as novidades são muitas!

É muito provável que vejamos nos próximos 
tempos uma especialização em diferentes áreas 
do produto, possibilitando a clientes e parceiros 
dedicarem-se a estas áreas criando assim soluções 
inovadoras, que tirem partido do “stack” tecnoló-
gico do Sharepoint 2010.

aumento Da proDutiviDaDe  
com melhores Ferramentas 
Além da introdução de novas funcionalidades e da 
melhoria na integração com o Microsoft Office, a 
mais notável é ao nível do desenvolvimento/design 
de soluções, e está relacionada com as ferramentas 
Visual Studio e SharePoint Designer, que propor-
cionam uma produtividade totalmente diferente 
daquela que existia até hoje. Por outro lado a infra-
estrutura de serviços que suporta estas funcionali-
dades também evoluiu significativamente.

As ferramentas de desenvolvimento, e o próprio 
Sharepoint 2010, podem ser executados em sistemas 
operativos cliente de 64 bits Windows 7 ou Windows 
Vista SP1, não necessitando um sistema operativo 
servidor para cada developer.

visual stuDio 2010  
sharepoint tools 
O Visual Studio 2010 inclui suporte “out of the 
box” para os tipos mais comuns de projectos que 
são criados em SharePoint 2010, disponibiliza 
ferramentas para mais facilmente definir fun-
cionalidades e soluções, e também o packaging 
de soluções em ficheiros WSP. um conjunto de 
wizards guiam-nos pelos parâmetros mais comuns 
para cada tipo de projecto. 

qualquer projecto pode ser em C# ou VB.NET,  
e contém os itens iniciais. adicionalmente existe 
um conjunto de SPI’s (Sharepoint Project Items) 

que podem ser adicionados aos projectos.

site Dashboard do sharepoint 
Designer mostrando uma vista inicial 
de controlo de um site sharepoint.

Business  
CoNNECTIVITY SERVICES
O Business Connectivity Services (BCS) permite 
a utilização de dados de aplicações de negócio e 
sistemas externos no do Sharepoint. Como por 
exemplo: Sistemas erP e CrM, Bases de Dados 
SQl, WCf Web Services e Windows Azure.

Diagrama de alto nível do Bcs.

O BCS é a evolução do Business Data Catalog (BDC) 
no Sharepoint 2010. Não é só o nome que mudou, exis-
tem também muitas novidades, sendo que a principal 
delas é o conjunto de ferramentas disponíveis para a 
criação e configuração das definições. A complexidade 
de desenvolvimento era um dos principais motivos 
pela pouca utilização do BDC. 

informação sobre um 
“external content 

type” (entidade do Bcs) 
no sharepoint Designer.
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http://www.mssharepointitpro.com
http://www.mssharepointdeveloper.com
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 aVISÃo DE BILL GaTES DE UM PC 
EM CaDa SECRETáRIa E EM CaDa 
CaSa SEM DúVIDa qUE PERMITIU à 
MICRoSoFT criar um padrão de facto 

global. foi um grande salto para a indústria das tec-
nologias da Informação a existência deste padrão, sem 
ele, a evolução e inovação não teriam tido a mesma 
velocidade e o mundo seria de certeza diferente – muito 
provavelmente diferente para pior.

Isto porque, não havendo um elemento agregador, 
muitas energias seriam utilizadas na criação de proces-
sos e tecnologias redundantes e fazer mais do mesmo 
não é uma característica da evolução. No entanto há o 
reverso da medalha e reconhecemos que, para alguns, 
existe uma certa frustração, uma sensação de se estar 
preso aos nossos produtos. 

É a nossa convicção que nenhuma companhia de 
software trabalhando de forma isolada do resto da 
indústria terá a capacidade de fornecer a solução para 
todas as necessidades para todos os clientes. Não mais 
estamos na génese da indústria das TI, os tempos são 
outros, e daí o nosso comprometimento numa grande 

Nenhuma companhia de software trabalhando de forma 
isolada do resto da indústria terá a capacidade de fornecer 
a solução para todas as necessidades para todos os clientes.

o p i n i ã o

Client (incluindo a framework .NeT), Windows 
Server, Sharepoint Server, exchange Server,  Office 
e SQl Server.

os princípios De 
interoperaBiliDaDe  
Da microsoFt
No início de 2008 foram criados quatro princípios 
cujo objectivo é dar aos programadores informação 
e fundamentos técnicos necessários para constru-
írem produtos que trabalhem com os nossos:

1. Ligações abertas aos produtos Microsoft. 
Possibilitar aos outros fabricantes de software 
uma mais fácil integração dos seus produtos com 
os nossos.

2. Portabilidade dos dados. Tornar fácil para os 
clientes o acesso aos dados guardados pelos produtos 
Microsoft e utilizar esses dados noutros produtos.

3. Suporte para padrões. Inclui fornecer aos 
programadores informação de como implemen-
tamos os padrões nos nossos produtos.

4. Colaboração Aberta. Trabalhar em colabo-
ração com clientes e parceiros para resolver os 
desafios da interoperabilidade.

 Algumas das acções que foram tomadas e que 
suportam estes princípios incluem:

Criar mais de 50.000 páginas de documentação 
técnica publicamente disponível no nosso sítio da 
Internet. Como exemplo temos a documentação 
que ajuda os programadores a criar produtos que 
interajam com o Office 2010 através da normali-
zação do formato de ficheiro.

lançamento da Document Interoperability 
Initiative. Através da DII conseguimos ter diversas 
reuniões técnicas onde foram analisadas as questões 
de interoperabilidade com os formatos de ficheiros. 
Como resultado, saíram tecnologias que promovem a 
interoperabilidade como ferramentas para programa-
dores Java e ferramentas de conversão de formatos.

É por isso que a interoperabilidade é importante 
para a Microsoft: porque faz sentido para o ecossis-
tema, faz sentido para os nossos clientes.  

abertura na nossa aproximação e interoperabilidade 
nos nossos produtos.

o caminho certo para  
a interoperaBiliDaDe
A interoperabilidade não é alcançada apenas pelo tri-
lhar de um único caminho. É por isso que a Microsoft 
utiliza uma aproximação integrada e multifacetada 
em relação a este tema.

No respeitante a aumentar a interoperabilidade, tudo 
o que fazemos começa e termina no cliente. É nosso 
objectivo resolver as questões de interoperabilidade que 
digam especial respeito à maioria dos nossos clientes. 
É por essa razão que o diálogo é constante, desde 
organizações de grande dimensão até organizações 
pequenas, de todas as partes do mundo. 

Mas, para optimizar este diálogo respeitante à 
interoperabilidade de uma forma mais sistemáti-
ca, criámos o conselho Interoperability Executive 
Customer (IeC). Deste conselho fazem parte mais de 
40 responsáveis de sistemas de informação de agências 
governamentais e empresas comerciais provenientes 
do Brasil, frança, Alemanha, Holanda, Índia Japão 
e África do Sul.

Mais de 70% das questões de interoperabilidade 
levantadas pelos membros do conselho já se encontram 
resolvidas. A ajuda deste conselho tem sido muito 
apreciada especialmente na ajuda em prioritizar onde 
a Microsoft poderá criar mais impacto com a interope-
rabilidade através do desenho dos nossos produtos, da 
colaboração com outras empresas, padrões e recursos 
para programadores.

É por isso que estamos a partilhar interfaces de 
programação para as versões correntes e futuras 
dos seis produtos de maior escala, como o Windows 

Porque é a interoperabilidade 
importante para a Microsoft 
por Sérgio Martinho,  
responsável pela área de estratégia de plataformas, Microsoft Portugal

http://www.bi4all.pt
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Office Communications Server 2008R2

o valor das Comunicações Unificadas
O computador como terminal de todas as comunicações empresariais, 
incluindo a voz, é percepcionado pelas empresas como forma de melhorar a 
eficiência e a produtividade, reduzindo custos com comunicações e deslocações. 
por Miguel teixeira, unifiEd COMMuniCatiOnS SOLutiOnS prOduCt ManagEr

 Na MICRoSoFT, TEMoS aSSISTIDo 
a UMa CRESCENTE CURIoSIDaDE 
E PRoCURa por parte dos clientes em-
presariais de soluções de comunicações 

unificadas. O momento económico que atravessa-
mos tem despertado o interesse de várias empre-
sas para as soluções de conferência em particular, 
como forma de reduzir custos nas deslocações, 
de repensar formas de colaboração à distância, 
como um meio para elas próprias se optimizarem 
e tornarem mais eficientes. 

Além disto, é crescente a procura por soluções 
que tragam de forma segura para o ambiente em-
presarial capacidades como a presença, as mensa-
gens instantâneas, o vídeo e a voz integrados nos 
processos e nas aplicações de negócio. 

Claramente, o valor do computador ser o terminal 
de todas as comunicações empresariais, incluindo 
a voz, é bem vindo e percepcionado pelos gestores 
de empresas, como forma de melhorar a eficiência 
e a produtividade, reduzindo simultaneamente os 
custos com as comunicações e deslocações.

Na verdade, é nos cenários de crise que normal-
mente as empresas detectam as grandes oportuni-
dades para se optimizar e reduzir custos. estamos 
certos que 2010 e 2011 continuarão a ser anos de 
adopção nesta área, até porque as soluções de comu-
nicações unificadas não estão apenas circunscritas às 
grandes empresas. A adopção encontra-se também 
a ser feita em pequenas e médias empresas nacionais 
como é o caso da Bascol, o grupo IM ou a Cuf.

Claro que cada caso é um caso e os critérios de 
adopção deste tipo de soluções partem de uma 
análise inicial do estado do cliente em termos 
dos sistemas existentes e as suas necessidades. 
O ecossistema de Parceiros de Comunicações 
unificadas Microsoft representa aqui um papel 
extremamente importante, pois possui todo o 
conhecimento e expertise para poder trabalhar 
conjuntamente com os clientes na definição do 
percurso de adopção, que melhor sirva os inte-
resses e necessidades do cliente.

O que é uma constante é que existem ganhos a 
vários níveis. Do ponto de vista de produtividade, 
cada utilizador pode ganhar por dia cerca de meia 
hora e reduzir consideravelmente as deslocações 
de média e longa distância. Já do ponto de vista 
de custos com comunicações, a poupança pode 
representar cerca de 50% da factura mensal. 
especificamente para as equipas comerciais, o 
benefício situa-se num aumento produtivo co-
mercial de cerca de 6,5%.

uma nova Forma De comunicar
Mas talvez o mais importante de uma solução de 
Comunicações unificadas é o facto de as empresas 
passarem a ter uma nova forma de comunicar. É a 
materialização de uma visão e de um conceito em que 
o PC se torna num terminal de comunicações empre-
sarial, onde essas mesmas comunicações convergem 
e estão integradas nas aplicações e nos processos de 
negócio. 

Por exemplo, um colaborador que faça parte de 
um processo de aprovação de crédito, e que tem um 
pedido pendente pode iniciar uma chamada de voz 
para o aprovador final a partir da aplicação especifica, 
mantendo o contexto de negócio. 

Quer isto dizer, que tudo pode ser feito dentro do 
ambiente PC e com toda a flexibilidade, não havendo 
mais a necessidade de terminais telefónicos dedica-
dos, até porque se houver necessidade de adicionar 
à comunicação outros métodos como as mensagens 

instantâneas, o vídeo ou a partilha de aplicações, tudo 
é bem mais simples e flexível no PC.

A médio prazo, a tendência é vermos também a 
adopção de certas capacidades desta plataforma atra-
vés do modelo alojado pela Microsoft – os Microsoft 
Online Services. Hoje em dia já é possível subscrever 
este serviço em Portugal – email, portal de colabora-
ção, mensagens instantâneas e presença, conferências 
na web. 

A adopção por um modelo online representa enor-
mes vantagens – reduz os custos com os investimentos 
iniciais de aquisição e implementação, manutenção, 
gestão e operação, uma vez que toda essa responsabi-
lidade passa a estar a cargo directamente da Microsoft 
e com níveis de serviço estabelecidos de 99%. 

Por outro lado, os custos recorrentes são bastante 
previsíveis, pois estamos apenas a falar do custo da 
subscrição, que esse mesmo também é flexível – cresce 
ou diminui com as necessidades das empresas.  

Tudo pode ser 
feito dentro do 

ambiente PC, 
sem necessidade 

de terminais 
telefónicos 
dedicados.
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vantagens.
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Para terem sucesso e serem mais ágeis, as empresas 
necessitam de uma colaboração real melhorada, 
respostas mais rápidas e equipas ligadas entre  
si de modo a que possam, em conjunto, criar  
um verdadeiro espaço virtual de comunicação,  
tanto no escritório como em casa ou em viagem.

o p i n i ã o

e com a vantagem de não se falar só sobre este ou 
aquele documento em que as alterações nos chegam 
num outro e-mail que, muitas vezes, tem de ser 
novamente enviado para obter as correcções. 

Ora estas situações deixam de fazer sentido, pois 
podemos muito facilmente e ao vivo, através de uma 
sessão de Instant Messaging, com todos os presentes, 
alterar ou corrigir de imediato o problema.

Hoje, no universo das comunicações pessoais com 
o Instant Messaging, o VoIP ou a Videoconferência, 
as uC tornam-se, num dos principais canais de 
comunicação. 

Daí que seja importante trazer esse ambiente para 
as comunicações da empresa e aproveitar os seus 
benefícios de uma forma segura e controlada.  

Microsoft Voice ready Partner.
A experiência que a Compta tem dos diversos 

projectos já implementados desta solução permite-
lhe verificar que a adopção desta tecnologia permite 
ganhos quer na redução de custos quer na produti-
vidade, e o maior paradigma das uC hoje é poder 
tirar o verdadeiro partido das capacidades de um 
posto de trabalho, na medida em que permite que 
as ferramentas de produtividade se tornem também 
ferramentas de comunicação. 

Apenas como exemplo com este ambiente, podem-
se lançar sessões de trabalho quer para o último 
andar da empresa, quer para uma delegação no 
local mais recôndito do mundo. A experiência da 
comunicação será a mesma, com os mesmos ganhos 

 aS EMPRESaS DEVEM SEMPRE CoN-
SIDERaR o DESENVoLVIMENTo DE 
ESTRaTéGIaS aDEqUaDaS para 
afirmarem o seu sucesso e trabalha-

rem pela concretização dos seus objectivos. esta é 
uma realidade quase universal. Contudo, implica 
que, em termos de gestão, exista uma constante 
preocupação com a procura de ferramentas que 
permitam a comunicação célere, eficaz e de forma 
económica.

Na perspectiva da Compta, as empresas para terem 
sucesso e serem mais ágeis necessitam hoje de uma 
colaboração real melhorada, respostas mais rápidas 
e equipas ligadas entre si de modo a que possam, 
em conjunto, criar um verdadeiro espaço virtual 
de comunicação, tanto no escritório como em casa 
ou em viagem.

embora longe, esta visão – quase de estar no sítio 
certo, na hora certa e com as pessoas certas – pode 
ficar mais próxima se forem adoptadas soluções de 
Comunicações unificadas (uC) como forma de 
colaboração e comunicação no seio da empresa.

É um facto que as soluções baseadas nas redes con-
vergentes de voz, vídeo e dados anunciam um novo 
mundo, onde associada à comunicação em si pode 
existir uma experiência rica que promova a produti-
vidade, a troca de conteúdos e a criação de ambientes 
de colaboração que estimulem a partilha.

Tendo-se apropriado muito cedo desta visão, 
a Compta foi a primeira empresa em Portugal a 
implementar a solução uC baseada no Microsoft 
Office Communications Server r2, ao abrigo do 
programa especifico Microsoft TAP (Microsoft 
Technology Adoption Program) para unified 
Communications. foi igualmente, o primeiro par-
ceiro gold da Microsoft a alcançar o estatuto de 

Comunicações Unificadas 
como factor de 
diferenciação estratégica
por vitor Mata, unifiEd COMMuniCatiOnS COnSuLtant, COMpta

http://www.bizdirect.pt


1 . º  e c r ã :  o  p c  / /  c o m u n i c a ç õ e s  u n i F i c a D a s

 aS oFFICE WEB aPPS SÃo a VERSÃo 
SIMPLES E oNLINE do Word, excel, 
PowerPoint e OneNote disponíveis via 
browser, permitindo-lhe aceder, editar 

e partilhar os seus documentos no trabalho, em 
casa, na escola, enfim em qualquer lado, continu-
ando a trabalhar no ambiente familiar do Office 
com a qualidade que já conhece. 

e tudo isto desde que tenha um computador 
com uma ligação à Internet e um browser. A gran-
de vantagem é a flexibilidade de poder trabalhar 
com diferentes equipamentos, diferentes browsers 
(Internet explorer 7 e 8; firefox 3.5 em Windows, 
Mac e linux; e Safari 4.0 em Mac), independente-
mente da versão ou de termos o Office instalado, 
como no caso típico de quiosques.

Para o público em geral, as Office Web Apps es-
tão disponíveis através do Windows live SkyDrive 
e para o mercado empresarial via licenciamen-
to, através do Sharepoint 2010, ou via Microsoft 
Online Services.

Hoje em dia a poupança de tempo e a cola-
boração são fundamentais, e como tal foram 
desenvolvidas novas capacidades de autoria e 
edição, que permitem respectivamente trabalhar 
em simultâneo num determinado documento (e 

uma novidade do PowerPoint 2010 consiste na 
possibilidade de difundirmos as apresentações para 
participantes remotos que assistem via browser.

Para o apresentador basta aceder ao separador 
Slide Show e seleccionar Broadcast Slide Show, 
escolhendo o serviço e carregando em Create 
Broadcast, o que gera o url de acesso remoto à 
apresentação, que deverá ser enviado aos partici-
pantes. De seguida os participantes poderão usar 
este endereço para visualizarem a apresentação em 
tempo real a partir de um browser. De referir que a 
funcionalidade de áudio não está ainda disponível, 
mas é possível conjugar esta funcionalidade com 
uma conference call ou chamada telefónica.

FIGURA 3 – 
Powerpoint 2010 Broadcast.

As empresas que tenham Sharepoint 2010 po-
derão fazer broadcast dentro da sua rede, de outra 
forma o PowerPoint 2010 usará o Windows live 
como serviço.

anywhere access 

o office vai para todo o lado!
Com o Office 2010 vai ser cada vez mais fácil visualizar, editar e partilhar os seus documentos em 
qualquer lugar. Com as Office Web Apps, vai poder transmitir a sua apresentação online através da nova 
funcionalidade de Broadcast e disfrutar das novas capacidades do Office Mobile no seu smartphone. 
por Ângela Morais, tEChniCaL aCCOunt ManagEr (prEMiEr), MiCrOSOft

FIGURA 2 – 
Publicação e acesso Broadcast.

ver em tempo real as mudanças efectuadas por 
outros), bem como a publicação de documentos 
embebidos em páginas web, tais como blogs ou 
redes sociais.

As tarefas de publicação e acesso aos documen-
tos são muito simples: com o Office 2010 basta gra-
var o seu documento no Windows live SkyDrive 
(ou no Sharepoint 2010) e já está. A próxima vez 
que quiser trabalhar neste ficheiro já poderá fazê-
lo via browser em qualquer lado.

FIGURa 1 -  
Pode modificar dados, introduzir 
fórmulas, criar tabelas e até ver 

quem está a editar o ficheiro.

oFFice moBile
Cada vez mais usamos o nosso smartphone como 
instrumento de trabalho e como tal o Office Mobile 
2010, que inclui o Word Mobile 2010, excel Mobile 
2010, PowerPoint Mobile 2010, OneNote Mobile 
2010, Outlook 2010 e Sharepoint 
Workspace Mobile 2010, introduz 
novas capacidades nas acções de 
criação, edição e partilha dos nossos 
documentos em qualquer lado.

O Office Mobile 2010 permite usar 
as funções mais comuns de edição 
tais como recalcular valores, inserir 
gráficos, ordenar, filtrar, adicionar 
fórmulas e formatar as células no excel, rever docu-

LIGaÇÕES úTEIS
•  Microsoft office Home: http://office2010.microsoft.com

•  Windows Live SkyDrive: http://skydrive.live.com

•  Microsoft office Web Apps Resource Center:  
http://technet.microsoft.com/en-gb/office/ee815687.aspx?CTT=5&origin=HA101676344&redir=0

•  Microsoft office Team Blog: http://blogs.technet.com/office2010

•  Microsoft office Web Apps official Team Blog: http://blogs.msdn.com/officewebapps/

•  Deploying Broadcast Slide Show:  
www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=3a8ff829-d0e6-4b35-b637-16780d238fec

•  Windows Phone Marketplace: http://marketplace.windowsphone.com

mentos no Word ou adicionar dicas à nossa apresen-
tação no Powerpoint. Com o OneNote2010 poderá 
gerir as suas notas pessoais, adicionando fotografias 
ou gravações de voz, passando-as posteriormente 
para o seu computador.

FIGURa 4 - 
Com o Office Mobile 2010 pode continuar a 
trabalhar nos seus documentos facilmente.

Com o Sharepoint Workspace Mobile 2010 
pode partilhar os documentos gravando-os di-
rectamente no site de Sharepoint 2010 da sua 
empresa ou enviando o documento como link 
para revisão apesar de poder sempre enviar por 
correio electrónico com o Outlook 2010. Pode 
igualmente aceder aos documentos localizados 
no site da sua equipa; o Sharepoint Workspace 
Mobile 2010 guardará o histórico dos documen-
tos e localizações, facilitando-lhe o trabalho. No 
entanto podemos sempre criar um atalho (Pin/
Afixar) para que esse documento esteja disponível 
para acesso rápido.

FIGURA 5 – 
Sharepoint Workspace Mobile 2010.

O Office Mobile 2010 pode ser instalado num 
Windows Phone versão 6.5 ou superior. No entanto 
se tiver outro tipo de smartphones poderá também 
visualizar os seus documentos com os Office 2010 
Mobile Viewers. 

Como pode ver, as novidades são muitas, agora 
é só começar a usar. Boa viagem!  
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 CoM MaIS DE 3.000 PáGINaS DE IN-
FoRMaÇÃo, o site cgd.pt já era o maior 
e o mais visitado site financeiro portu-
guês antes da sua reformulação total 

efectuada a partir de 2008. Contudo, necessitava de 
uma solução tecnologicamente mais avançada que 
suportasse funcionalidades acrescidas (pesquisas, 
capacidades de gestão de conteúdos multimédia, 
calendarização de publicação de conteúdos, des-
centralização e delegação de tarefas, etc.).

Sendo acedido por mais de um milhão de utiliza-
dores 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 requisitos fundamentais o nível de desempe-
nho e de disponibilidade da plataforma que viesse a 
ser seleccionada para suportar o novo site.

Grupo CGD 

sharepoint server 
suporta nova geração  
do portal cgd.pt

a CGD
A Caixa Geral de Depósitos (CGD) é 
actualmente líder do maior grupo 
financeiro português, com a mais ex-
pressiva dimensão internacional e 
presente de forma integrada em todos 
os quadrantes do negócio bancário, 
nomeadamente na Banca de Investi-
mento, Corretagem e Capital de Risco, 
Imobiliário, Seguros, Gestão de acti-
vos, Crédito Especializado, Comércio 
Electrónico e actividades Culturais.   
a presença do Grupo é particularmen-
te relevante em países ou territórios 
com laços culturais ou comerciais 
mais fortes com Portugal.

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 tor-
nar o site mais acessível. um quarto objectivo esteve 
sempre presente, transversal a estas três áreas: inovar, 
permitindo consolidar o estatuto de espaço web de 
referência ao nível dos sítios financeiros portugueses 
e alcançar reconhecimento ao nível internacional.

Assim, os drivers do projecto passaram por con-
solidar a dimensão percebida do grupo Caixa, 
reforçar os seus valores de actuação no mercado, 
atribuir ao site uma forte componente social en-
quanto espaço que define a Caixa como uma em-
presa socialmente responsável e emocionalmente 
próxima e, finalmente, promover a Caixa como 
um banco com projectos distintos em várias áreas 
e vertentes cada vez mais próximo das pessoas e 
mais envolvido na sociedade.

perspectiva transversal
A Direcção de Comunicação da CgD, que coorde-
nou o projecto, definiu desde cedo que este era um 
caso claro em que a tecnologia devia servir a di-
mensão corporativa do grupo CgD. Paula Viegas, 
coordenadora daquele departamento explica que 
“fazia cada vez menos sentido termos um site essen-
cialmente 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 amplitude das suas valências”.

Segundo esta responsável, “tinha chegado o mo-
mento 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 clara-
mente a sua responsabilidade e dimensão fortemente 
focalizadas na sociedade e economia portuguesas”.

Além da imagem que seria preciso passar para o 
exterior, processo no qual o site teria um papel impor-
tante, 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 acessibilidade 
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 sig-
nificativa quanto, a ser concretizada na prática esta 
intenção, o site cgd.pt seria o único portal no sector 
financeiro em Portugal com o nível de acessibilidade 
máximo, cumprindo 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 responsável e consciente, promovendo a 
cidadania, a inclusão e a igualdade de oportunidades 
para todos. Para dar expressão a todos estes objectivos, 
alguns dos quais potencialmente antagónicos de uma 
perspectiva puramente técnica, a solução encontrada 
foi o Microsoft OfficeSharepoint Server (MOSS) que 
através da sua componente de enterprise Content 
Management (eCM) e enterprise Search permitiu 
satisfazer a ma ioria dos requisitos existentes.

Para atingir os exigentes objectivos, a equipa de 
desenvolvimento da Caixatec partiu da platafor-
ma MOSS e desenvolveu “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 delegadas responsa-
bilidades 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 propriamente dito, no 
início de 2008, até ao arranque do novo site cgd.pt, 
em meados de Junho do mesmo ano.

A responsabilidade e coordenação do projecto 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 realização 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 acompanhamento e de-
senvolvimento.

Desempenho 
e perFormance
Paula Viegas não tem dúvidas em salientar o êxi-
to do novo site e como este contribui para uma 
percepção correcta da dimensão, posicionamento 
e amplitude responsável não apenas da CgD en-
quanto Banco mas enquanto líder do maior grupo 
financeiro português. “A Caixa geral de Depósitos 
pretende através deste espaço continuar a posicio-
nar-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 consideração 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 
portugueses, muito embora se tenha feito a transi-
ção 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 actualmente o site mais 
rápido de Portugal no Sector financeiro”, garante José 
Afonso Serra, que 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 regularmente 100% de 
disponibilidade do serviço”.

Do ponto de vista do utilizador que acede a partir 
da Internet, o site oferece aos utilizadores conteúdo 
complementar não visível (escondido) em algumas 
funcionalidades que permite um maior enquadramen-
to e contextualização aos utilizadores que utilizem 
leitores de Braille ou aplicações de vocalização de 
conteúdos.

A preocupação com a acessibilidade passa tam-
bém pela disponibilização de conteúdo alternati-
vos 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 adequados.

Por outro lado, os utilizadores com dificuldade 
em manusear o rato podem, através do teclado, 
ter 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 existentes, com uma experiência 
de utilização e visualização similar, garantindo-se 
deste modo uma maior usabilidade.

Contudo, não é só para o exterior que se sentem 
os benefícios do novo site da CgD

Paula Viegas lembra que um benefício extrema-
mente importante é o que esta plataforma, e a solução 
encontrada, trouxeram para a produtividade ao nível 
da criação e da publicação de conteúdos.

Agora, no processo de publicação de conteúdos são 
disponibilizadas ferramentas adicionais (tais como 
corrector ortográfico em várias línguas, dicionário 
de sinónimos, possibilidade 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 portal obtém tempos 
médios de abertura de páginas 

inferiores a 1 segundo.  
os utilizadores podem aceder 

a todos os conteúdos e 
funcionalidades principais do 

site através do teclado.

1 . º  e c r ã :  o  p c  / /  r e F e r ê n c i a s

A tecnologia Microsoft 
ajudou a CGD a cumprir 
os três principais 
objectivos definidos 
para o seu novo site: 
mudar a forma de 
informar; conferir mais 
força à experiência 
digital com a Marca 
Caixa; e tornar  
o site mais acessível.
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de trabalho com a adopção do Microsoft System 
Center Configuration Manager 2007, aproveitando 
em simultâneo a tecnologia de deployment presente 
no Windows 7; fazer a evolução dos servidores 
de balcão para Microsoft Windows Server 2008 
adoptando igualmente o Microsoft Host Integration 
Server 2009; dotar os utilizadores de uma plataforma 
que enderece os actuais requisitos de mobilidade; 
introduzir funcionalidades na área da colaboração 
comunicacional, integrando o “mundo” Windows 
com o “mundo” da Telefonia IP, utilizando para o 
efeito, entre outros, o Microsoft exchange 2010 e 
o Microsoft Office Communications Server 2007; 
e, finalmente, criar uma prática que possa ser 
instanciada nas restantes Operações Internacionais 
do Millennium.

Com a implementação deste projecto, o 
Millennium bcp espera obter um conjunto de be-
nefícios que se centram na simplificação da ges-
tão da infra-estrutura, na redução de custos e no 
aumento da produtividade e motivação dos seus 
colaboradores. 

estes incluem: a simplificação da gestão do 
desktop, nomeadamente ao nível da gestão das 
imagens das máquinas e da sua redução; a redu-
ção da complexidade dos sistemas; a redução da 
factura energética com a adopção dos mecanismos 
próprios do Windows 7; incrementar a segurança 
e a protecção dos dados corporativos; melhorar 
mobilidade dos colaboradores (ex: os utilizadores 
pretendem uma experiência uniforme de utiliza-
ção em qualquer localização interna ou externa às 
instalações do Banco) e com a introdução de ser-
viços de colaboração comunicacional (Presença, 
IM, Áudio e Video Conferência) o Banco espera 
aumentar a colaboração e a produtividade dos 
seus colaboradores. 

De acordo com Jorge Carreteiro, a implementa-
ção deste projecto “irá permitir maior facilidade, 
rapidez e fiabilidade na implementação de novos 
processos de negócio; potenciar o trabalho dos 
utilizadores com a disponibilização de novas fun-
cionalidades (pesquisa de informação, conteúdos 
mais ricos (imagem, multimédia); simplificação de 
processos de deployment e suporte ao utilizador, 
(logo redução de custos na gestão de desktops) 
e bases tecnológicas sólidas preparadas para a 
evolução aplicacional”.

Tendo em consideração o planeamento técnico 
efectuado, a integração da nova solução na infra-
estrutura tecnológica da empresa não colocou 
problemas de maior.

o Millennium BCP 
o Millennium BCP é o maior Banco 
privado português, com uma quota de 
mercado em Portugal de aproximada-
mente 22% e com cerca de 2,6 milhões 
de clientes aos quais disponibiliza uma 
vasta gama de produtos e serviços, nos 
quais se incluem serviços de Banca 
Telefónica e de Internet, dispondo 
ainda de um grande parque de máqui-
nas “Self-Banking”, que representam 
cerca de 25% do mercado nacional e 
de uma rede de 920 balcões.

Agora, e uma vez que o projecto Milloffice é 
um projecto multi-doméstico, após a sua con-
clusão em Portugal irão desenvolver-se projectos 
semelhantes nas outras operações internacionais 
do Millennium – um passo muito importante no 
sentido de uniformizar as diferentes plataformas 
multi-domésticas.

Jorge Carreteiro conclui referindo que, “com a 
renovação de hardware de toda a plataforma de 
comunicações, com a renovação do hardware dos 
postos de trabalho e com a conclusão em 2010 do 
projecto Milloffice em Portugal, consideramos que o 
Millennium bcp se encontra devidamente preparado 
do ponto de vista tecnológico e humano para suportar 
o negócio e fazer face aos desafios do futuro”.  

 oMILLENNIUM BCP SEMPRE ESTEVE 
Na LINha Da FRENTE EM TERMoS 
DE aCTUaLIzaÇÃo TECNoLÓGICa 
do seu parque de desktops. No ano 

2000, efectuou a evolução e a normalização do 
hardware e software dos sistemas distribuídos, com 
a adopção do Windows 2000 e Office 2000 como 
standard e com a introdução de métodos / processos 
de gestão e administração da infra-estrutura.

Depois, com o lançamento pela Microsoft do 
Windows Vista e, posteriormente, do Windows 7, e 
na sequência lógica de um conjunto de projectos de 
renovação tecnológica, o Millennium bcp renovou 
praticamente todo o seu parque de desktops e igual-
mente toda a sua infra-estrutura de comunicações, 
com a introdução da telefonia IP.

Agora, o Millennium bcp decidiu lançar, em 
colaboração com a Microsoft, um projecto deno- um projecto deno-
minado Milloffice, com o objectivo de actualizar e 
realinhar, do ponto de vista do software, o ambiente 
desktop do seu parque de máquinas. Segundo explica 
Jorge Carreteiro, responsável pelo Departamento de 
engenharia de Sistemas e Comunicações do grupo, 
“esta renovação é enquadrada numa lógica de re-
dução do risco operacional e de segurança, mas é 
também uma renovação que tem como objectivo dar 
um importante salto tecnológico numa perspectiva 
de longo prazo”.

foi considerado como o mais adequado avan-
çar com a migração para o Windows 7 tendo em 
consideração a situação corrente no Millennium 
bcp ao nível dos seus sistemas distribuídos, em 
particular do desktop, o roadmap dos produtos 
Microsoft, nomeadamente na componente dos 
sistemas operativos e a vontade/necessidade de 
capitalizar o mais rapidamente possível todas as 
vantagens do novo sistema operativo.

Segundo Jorge Carreteiro, o numero de máquinas 
a migrar é superior a 10.000, distribuídas entre bal-
cões e serviços centrais. relativamente ao hardware, 
“procedeu-se em 2008 a uma renovação praticamente 
total do parque de desktops, tendo já em vista a mi-
gração futura para a mais recente versão do sistema 
operativo da Microsoft [Windows 7], pelo que não 
vai haver lugar a nova substituição”.

as mais-valias
Do projecto
Mas o projecto Milloffice tem também outros ob-
jectivos importantes, como explica Jorge Carreteiro. 
entre outros aspectos, o projecto irá rever os 
processos de gestão e de deployment das estações 

o número de máquinas  
a migrar é superior a 

10.000, distribuídas entre 
balcões e serviços centrais.

Millennium BCP

salto para o futuro 
com Windows 7
Milloffice é um projecto com o objectivo de actualizar e realinhar,  
do ponto de vista do software, o ambiente desktop do Millennium BCP. 
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Estradas de Portugal

Bing maps fornece  
informação de tráfego 
em tempo real
A Estradas de Portugal apostou na oferta de um serviço  
de excelência para automobilistas através do novo portal  
de Tráfego, estradas.pt, que assenta na tecnologia BingMaps.

te imagens vídeo e imagens fotográficas daquilo que 
está a acontecer na estrada a cada momento. Para além 
disso, o portal disponibiliza a informação dos painéis 
de informação variável e disponibiliza ainda informa-
ção relativa a condicionamentos e constrangimentos 
que provoquem algum tipo de condicionamento ou 
trânsito em todas as estradas nacionais. Neste novo 
portal e numa parceria com a Microsoft e através da 
utilização do BingMaps, é possível também a qualquer 
utente das estradas fazer o cálculo de percursos face 
à viagem que vai empreender.

Para Diogo Madeira, Vogal do Conselho de 
Administração da estradas de Portugal, “o nosso 
maior desafio é agora constituirmo-nos como uma 
referência entre as empresas públicas na forma como 
nos relacionamos com os nossos utentes, neste caso 
com os automobilistas. Vamos oferecer um serviço 
de excelência através do nosso portal estradas.pt, 
para que os automobilistas que circulam nas estra-
das de Portugal possa ter o maior número possível 
de informação sobre o trânsito que ai circula , de 
forma a tomarem decisões sobre os percursos que 
vão tomar, que sejam as mais eficientes e mais 
baratas e mais seguras.”

A propósito da escolha da aplicação BingMaps 
no portal de trânsito da estradas de Portugal, 
rui ribeiro, Director do gabinete de Sistemas de 
Informação da estradas de Portugal, explica que 
“o Bingmaps apresentou-se à estradas de Portugal 
como sendo a plataforma ideal para usabilidade 
dos utilizadores que procurávamos, neste caso os 
nossos utentes das estradas que procuram infor-
mação sobre trânsito rapidamente. O Bingmaps 
trouxe essa capacidade do ponto de vista de usa-
bilidade e, associado a isto, trouxe-nos também 
um conjunto de inovações tecnológicas que nos 
permitiu transpor aquilo que é informação interna 
da empresa, informação das estradas, informação 
dos condicionamentos directamente para algo 
que fosse disponibilizado para os utilizadores 
finais. Com isto e do ponto de vista da inovação 
tecnológica permitiu-nos também integrar várias 

plataformas e portanto dispomos de várias infor-
mações em ambientes heterogéneos, conseguimos 
transpor isso também para os mapas. Portanto, 
as várias informações que conseguimos ter hoje 
em dia com o Portal de estradas vem de várias 
fontes de informação. e isto foi importante para 
nós: saber que o Bingmaps conseguiu responder 
a essa capacidade.”

serviços inovaDores
O objectivo da estradas de Portugal com a aposta no 
portal estradas.pt e dos serviços informativos nele 
concentrados foi inovar. Inovar é, para a empresa, 

dar experiência aos seus utilizadores e clientes, 
quer sejam individuais quer sejam empresariais 
ou governamentais. 

esta experiência significa não só dar informa-
ção das estradas para os utentes, mas também 
receber essa informação. esta informação é dis-
ponibilizada numa multiplicidade de disposi-
tivos, móveis (PDAs ou smartphones), PCs ou 
televisão através das parcerias existentes com 
os principais canais de televisão, generalistas 
ou por cabo. 

O propósito da estradas de Portugal é ter a ca-
pacidade de dar a informação no momento certo 
em que ela é necessária, mesmo que o utilizador 
não esteja ligado à rede. foi para implementar esta 
capacidade que a empresa identificou parceiros 
tecnológicos e estratégicos preferenciais para o 
portal de trânsito, onde inclui a Microsoft.  

acedendo 
directamente às 
câmaras podemos 
ver as a imagens 
de trânsito  
em tempo real.

 aIMPLEMENTaÇÃo Da TECNoLoGIa 
DE MaPaS BINGMaPS No NoVo 
portal de Tráfego da estradas de 
Portugal www.estradas.pt, permite 

exibir informação em tempo real de tráfego nas 
estradas geridas pela empresa.

No portal de Tráfego da estradas de Portugal, 

que constitui uma fonte primária de informação 
do estado do trânsito pelos principais serviços 
informativos dos órgãos de comunicação social, 
pretende-se veicular a informação de trânsito útil 
para os utentes da estrada. 

Desde logo, informação proveniente das câmaras 
instaladas na rede rodoviária nacional, nomeadamen-

LIGaÇÕES úTEIS
•  Portal da Estradas de Portugal: www.estradas.pt 

•  BingMaps: www.microsoft.com/maps

No site estradas.pt é possível 
saber o que está a ser exibido  

nos painéis informativos.

através do Bing Maps é possível 
planear facilmente os percursos.

http://www.estradas.pt
http://www.microsoft.com/maps
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Transportes

IMTT cria portal Web 2.0 com 
Microsoft office SharePoint Server
A necessidade de criar um canal de comunicação com os operadores de 
transportes e o público em geral levou o IMTT a criar um portal que foi 
construído sobre uma plataforma Microsoft Office SharePoint Server. 

“Houve grande cuidado na recolha interna de 
opiniões relativamente à organização e selecção 
dos conteúdos bem como à estruturação do site”, 
refere Crisóstomo Teixeira. este processo ficaria 
concluído no início de Abril de 2008, isto é, menos 
de seis meses após a data do arranque efectivo e 
início das actividades do IMTT. 

um verDaDeiro portal 2.0
Crisóstomo Teixeira refere que sempre houve a 
“ambição de transformar o site do Instituto num 
verdadeiro portal que pudesse oferecer não apenas 
informação mas também serviços aos seus utilizado-
res”. No fundo, passar de um site típico da primeira 
geração Web (“Web 1.0”) para um portal mais inte-
ractivo e digno da segunda geração (“Web 2.0”). 

Para tornar este projecto em realidade foi esco-
lhida uma solução proposta pela CPC|IS baseada na 
plataforma Microsoft Office SharePoint Server e que 
permitiu ao IMTT não só construir rapidamente um 
portal de acordo com os requisitos para a acessibili-
dade à Web, mas, ao mesmo tempo, incluir conteúdos 
e funcionalidades interactivas para os utilizadores 
– tanto empresas, como individuais. 

Os primeiros conteúdos úteis que passaram a 
estar disponíveis a partir do portal do IMTT foram 
as perguntas para os exames de condução. “foi uma 
das boas heranças da DgV [Direcção-geral de 
Viação]; depois de expurgarmos as perguntas que, 
por terem problemas de formulação, provocavam 
um elevado número de reprovações, colocámos 
online todas as perguntas que podem sair nos exa-

mes teóricos para a carta de condução de ligeiros 
de passageiros”, diz o presidente do IMTT. 

“foi um primeiro passo no sentido de uma maior 
transparência”, reconhece Crisóstomo Teixeira, 
“mas era ainda uma iniciativa de carácter infor-
mativo – e nós queríamos ir mais longe”. 

Por isso, e tirando partido da plataforma 
SharePoint Server, foram feitas as primeiras experi-
ências na oferta de serviços online, designadamente 
para as empresas de transportes. estas podem agora, 
a partir do portal do IMTT, realizar pedidos de 
licenciamento de veículos de transportes; pedidos 
de certificados de capacidade profissional; e pedidos 
de inscrições em exames. 

O portal permite depois fazer o seguimento do 
estado dos pedidos que foram realizados online, 
libertando assim os canais e serviços de atendi-
mento tradicional do IMTT. 

Contudo, Crisóstomo Teixeira considera este ape-
nas como o “primeiro passo para passarmos de um 
site informativo para um portal de serviços” 

uma Ferramenta essencial
O presidente do IMTT considera o portal do 
Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres 
como “uma ferramenta essencial para poder libertar 
recursos humanos ao nível de front e back office”, 
que hoje dedicam boa parte do seu tempo a atender 
utilizadores que pretendem saber e obter coisas que 
podem perfeitamente ser informadas, obtidas – e 
seguidas – online. O portal é também essencial 
para dar resposta a uma maior procura dos servi-

ços devido a novos enquadramentos legais, como 
é o caso do novo regime de cartas de condução, 
que obriga a uma maior frequência na renovação 
destes documentos. 

Desde o final de 2008 que foram colocados online 
mais serviços aos utilizadores, mas desta vez não 
apenas para as empresas mas para os utilizadores 
individuais, designadamente pedidos de segundas vias 
e de revalidação de cartas de condução, bem como 
pedidos de alteração de morada dos seus titulares. 

A plataforma Microsoft Office SharePoint Server 
na qual está assente o portal permitirá também a fácil 
integração de soluções de pagamento online através 
da emissão de referências de Multibanco. 

em 2009 foi adicionada uma maior oferta de servi-
ços, desta vez também para proprietários dos veículos 
e não apenas dos condutores, nomeadamente para 
obtenção de registos das inspecções e até pedidos de 
pequenas alterações de características, como é o caso 
da cor da viatura e tipo de pneus, por exemplo. 

Crisóstomo Teixeira não tem dúvidas de que “as 
novas funcionalidades do portal do IMTT vão ser 
de imediato usadas pelos utilizadores mais jovens 
com grande entusiasmo”. Além disso, o portal já 
permite que possam ser usadas as funcionalidades 
do novo Cartão do Cidadão para facilitar ainda mais 
o acesso e a utilização de serviços online.  

o que  
é o IMTT
o Instituto da Mobilidade e dos Trans-
portes Terrestres assumiu em 2007 
as atribuições de três organismos ex-
tintos: a Direcção-Geral de Viação, a 
Direcção Geral dos Transportes Terres-
tres e Fluviais e o Instituto Nacional do 
Transporte Ferroviário. Integra tam-
bém uma Unidade de Regulação Ferro-
viária, dotada de autonomia funcional e 
competências em matéria de regulação 
económica e técnica. No quadro das 
suas atribuições, o IMTT tem por missão 
regular, fiscalizar e exercer funções de 
coordenação e planeamento do sector 
dos transportes terrestres. é também 
responsável pela supervisão e regula-
mentação das actividades empresariais 
do sector, competindo-lhe zelar pela 
segurança, qualidade e direitos dos 
utilizadores dos serviços de transpor-
tes terrestres. 

 SENDo UMa INSTITUIÇÃo RECENTE, 
CRIaDa oFICIaLMENTE EM MaIo DE 
2007, o Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes Terrestres (IMTT) é fruto 

da fusão de organismos públicos que já possuíam 
as suas próprias presenças na Web. 

Contudo, e como recorda Crisóstomo Teixeira, 
presidente do IMTT, todos estes websites, “eram 
muito estáticos ou com uma estrutura pouco ami-
gável para os utilizadores”, muito Web 1.0 – quanto 
muito havia alguns formulários electrónicos dis-
poníveis e pouco mais”. 

“Quando o IMTT surgiu, em Maio de 2007, houve 
de imediato necessidade de criar um site meramente 
informativo, mesmo antes da conclusão efectiva 
da fusão”, explica Crisóstomo Teixeira, “e criámos 
assim rapidamente um site com alguma informação 
e links para os sites ainda em funcionamento, dos 
organismos extintos”. 

“foi uma solução rápida mas que sabíamos tran-
sitória”, diz o presidente do IMTT. A intenção do 
IMTT era manter este site transitório durante mais 
algum tempo, até porque num contexto de fusão 
entre organismos, existiam certamente muitas ou-
tras prioridades. 

Contudo, o Instituto foi chamado à atenção pelo 
facto de que o site – mesmo sendo transitório – não 
respeitar a legislação sobre acessibilidades na Web 
e, como tal, havia apenas duas possibilidades: en-
cerrar o site ou fazer um novo. O IMTT solicitou 
então, excepcionalmente, uma extensão do prazo 
para o encerramento e, ao mesmo tempo, iniciou 
de imediato diligências para criar um novo we-
bsite que não só cumprisse as regras relativas à 
acessibilidade mas também oferecesse real valor 
acrescentado para os seus visitantes, e com uma 
estrutura de conteúdos que reflectisse a nova es-
trutura organizativa do Instituto. 

o portal do IMTT oferece agora 
serviços online aos cidadãos.
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 No BaNCo DE INVESTIMENTo GLoBaL 
(BiG), AS TECnOLOGIAS MICROSOFT 
não surgem em áreas específicas da insti-
tuição – elas são responsáveis por toda a 

infra-estrutura do banco, o que é tanto mais relevante 
quanto o Big é um banco cujo principal canal de 
contacto com os seus clientes e, até há pouco tempo 
o único, é o seu portal na Internet.

Paulo figueiredo, Administrador do Big e res-
ponsável pela área de Tecnologias de Informação e 
Investigação & Desenvolvimento do banco, resume 
a situação numa frase simples: “o nosso modelo de 
negócio assenta em tecnologia Microsoft”. Aqui, “a 
tecnologia Microsoft não resolveu um problema, 
sustenta todo o nosso negócio”.

Quando os fundadores do banco decidiram criar o 
Big, em Março de 1999, com a ideia de “democratizar 
o acesso ao mercado de capitais”, tinham desde logo 
uma ideia muito clara sobre a importância que teria a 
criação de uma estrutura sólida ao nível dos sistemas 
de informação. “Sabíamos já perfeitamente o que 
queríamos quando apostámos de forma clara nas tec-
nologias da Microsoft”, explica Paulo figueiredo.

O responsável pela área de Tecnologias de 
Informação e pela Investigação e Desenvolvimento 
do Big explica que uma das grandes vantagens da 
aposta inicial do banco na Microsoft é o facto de 
“permitir uma interligação e interoperabilidade 
muito fácil de conseguir comparativamente a outras 
soluções.” Ou, por outras palavras, “é muito fácil 
viver no ecossistema de tecnologias Microsoft”.

Tanto que, nas poucas ocasiões em que “foi ne-
cessário utilizar software não Microsoft, apenas o 
fizemos até ao momento em que a Microsoft dispo-
nibilizou as suas próprias soluções.”

O portal bigonline.pt é um bom exemplo de utiliza-
ção de tecnologias Microsoft. “O site tem milhões de 
linhas de código”, garante Paulo figueiredo, “e a versão 
inicial foi toda a feita em Visual Basic 6. Na altura 
teria sido mais fácil uma escolha baseada em Java, por 

O BiG foi o pioneiro do investimento on-line em 1999. A sua presença em 
www.bigonline.pt e todo o seu modelo de negócio assentam em tecnologias Microsoft.

exemplo – mas os custos 
de desenvolvimento e de 
suporte à solução eram 
muito superiores ao de-
sejável”.

O desenvolvimento 
de aplicações e o seu su-
porte é uma das razões 
avançada por este admi-
nistrador do Big para a 
aposta na Microsoft, pois 
“o número de técnicos e 
programadores em tecno-
logias Microsoft tem vin-
do sempre a aumentar, o 
que se traduz numa maior 
oferta a menor custo além 
de que se torna mais fácil 
encontrar recursos humanos de qualidade, o que para 
nós é muito relevante”.

Quanto ao site, “a evolução foi fácil e hoje desen-
volvemos tudo em .NeT e C# e temos já componentes 
em Silverlight – e fazemo-lo praticamente sem neces-
sidade de contratação de recursos externos; só uns 
2 ou 3% foram contratados fora. Ao longo do tempo 
surgiram-nos proposta de portais ou soluções do 
género, construídas com base noutras tecnologias, 
mas que não nos serviam, porque eram pouco flexíveis 
para serem adaptadas às nossas necessidades”.

e o site, além de ter sido desenvolvido em .NeT 
e C#, corre sobre IIS em Windows Server 2008. Ao 
todo, o banco possui uma infra-estrutura de cerca 
de 50 servidores Windows Server 2008 (actualmente 
a serem migrados para Windows Server 2008 r2) 
e 130 clientes – estes, em fase de migração para 
Windows 7 durante 2010.

A restante infra-estrutura assenta em bases de da-
dos SQl Server 2008, as comunicações são baseadas 
em exchange Server e está previsto para este ano a 
implementação de soluções colaborativas sustentadas 

em Microsoft SharePoint Server. Sempre que surge 
uma nova versão de uma plataforma Microsoft, o Big 
realiza a actualização logo que possível.

Ao todo, o departamento de TI do Big é responsá-
vel por mais de 10% do total dos recursos humanos da 
empresa – 15 pessoas de um total de 140 – divididos 
em três grupos: desenvolvimento Web, sistemas de 
negócio (aplicações verticais, interfaces…) e Infra-
estrutura e Segurança.

A gestão de toda a infra-estrutura é assistida por 
outra solução da Microsoft, o System Center.

Desempenho e FlexiBiliDaDe
O portal do banco sempre foi absolutamente crucial 
para o seu core business, uma vez que é através deles 
que os clientes se relacionam com o banco e acedem 
aos seus produtos. 

Segundo Paulo figueiredo, nunca forma sentidos 
problemas de desempenho derivados da decisão 

em apostar na Microsoft, bem pelo contrário. “Nas 
poucas ocasiões que o nosso site mostrou desem-
penhos inferiores ao pretendido, isso deveu-se a 
uma incorrecta antecipação do ritmo do sucesso 
dos nossos produtos e serviços e não da tecnologia 
utilizada que escala muito bem suportando milha-
res de clientes simultaneamente”.

Por outro lado, a oferta de determinado produtos 
e serviços depende em grande parte da capacidade 
do banco em rapidamente reprogramar o Portal. 
este é outro aspecto em que Paulo figueiredo 
salienta as vantagens da opção pela Microsoft, 
dizendo que “a grande flexibilidade e rapidez de 
disponibilização de produtos e serviços assenta na 
facilidade com que os podemos programar, o que é 
uma vantagem nítida da tecnologia utilizada”.

De resto, é mais uma ferramenta da Microsoft, 
o Visual Studio Team System, que o Big usa para 
gerir projectos, coordenar e optimizar o trabalho 

de todos os seus programadores.
Outra das vantagens sentidas pelo Big com a 

opção tecnológica tomada passa pela “facilidade 
com que é possível criar um ambiente redundante, 
de continuidade do negócio, o que para os bancos 
é uma exigência operacional muito clara da parte 
dos reguladores.”

Ou seja, o Big precisa de conseguir facilmente 
replicar os seus serviços para sites geograficamente 
dispersos de forma a assegurar a sua operacionalida-
de em qualquer circunstância. esta é uma situação, 
diz Paulo figueiredo, “facilitada porque todos os 
mecanismos de replicação do SQl Server 2008 são 
muito fáceis de configurar e de usar – sentimo-nos 
bastante confortáveis em assentar os nossos planos 
de continuidade sobre esta plataforma”.

Ao longo dos últimos 10 anos, “notou-se uma ten-
dência, mesmo no software mais especializado, em 
migrar para plataformas Microsoft ou, pelo menos, 

em criar versões dos produtos capazes de correr em 
plataformas Microsoft”, diz Paulo figueiredo, que 
refere nunca se ter “sentido limitado na escolha 
das aplicações mais adequadas por trabalhar em 
tecnologia Microsoft, antes pelo contrário”.

“O ponto que muitos criticam na Microsoft, que 
é o facto de ser uma plataforma muito aberta, é 
precisamente o que nos permitiu facilmente criar 
de soluções colaborativas e cooperativas”, refere 
Paulo figueiredo. 

“Ainda por cima, tudo isto é conseguido com 
uma relação custo-benefício muito boa”, garante. 
“É um no-brainer”.

O banco, explica este administrador do Big, 
sempre “procurou acima de tudo uma solução 
robusta que funcione de forma integrada e é isso 
que a Microsoft nos oferece. Temos um sistema”, 
conclui, “em que o todo não é soma das partes, mas 
sim superior à soma das partes”.  

Banco de Investimento Global

tecnologia microsoft suporta  
modelo de negócio do Banco Big

oBiG foi o pioneiro do investimento on-line em 1999, 
através da sua presença em www.bigonline.pt, liderando 

o mercado pelos volumes transaccionados e pela contínua 
introdução de novas funcionalidades, serviços e produtos.

Em 2009, pela segunda vez em três anos consecutivos, o 
BiG foi eleito o melhor Banco na categoria de Médio e Peque-
no Banco, para a edição especial da revista Exame das 500 
Maiores & Melhores empresas a operar em Portugal.o portal do 

banco é crucial 
para o seu core 

business.
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 DEPENDENDo DoS SECToRES DE 
aCTIVIDaDE, oS INDICaDoRES Do 
MERCaDo PoRTUGUÊS continuam 
a demonstrar uma procura relevante 

das soluções de CrM [Costumer relationship 
Management], centrada nas áreas nas áreas de gestão 
de Campanhas de Marketing, Agenda Comercial, 
gestão de Pipeline e forecast nas áreas comerciais 
e, finalmente, nas áreas de Serviço a Cliente. 

em 2010, a Microsoft conta com um crescimen-
to positivo neste mercado relativamente ao ano 
anterior.

Desde 2006, ano em que a Microsoft lançou a pla-
taforma Microsoft Dynamics CrM no mercado, que 
tem taxas de crescimento consistentemente superiores 
às do mercado e 2009 não escapou a esta tendência. 

estas áreas da gestão registam uma adesão cres-
cente no segmento das PMe’s. No entanto, os maio-
res investimentos realizados são provenientes das 
médias e grandes organizações e do sector público 
português que, tanto a nível central como a nível 
autárquico, começam a recorrer a estes princípios 
de gestão e a esta área de soluções como forma de 
melhoria dos serviços prestados os seus cidadãos.

O segmento empresarial tem privilegiado os seus 
investimentos nas soluções que contribuem para 
melhorar a eficácia das suas equipas de venda, em 
concreto na melhoria da gestão de oportunidades, 
agenda comercial, pipeline & forecast, campanhas de 
marketing, no canal Internet através do redesenho 
dos seus portais, vocacionando-os mais para vender 
do que apenas servir, ao mesmo tempo que estão 
a investir na melhoria do serviço a clientes, como 
forma de proteger a sua base de clientes existentes.

e se em 2009 a forma que as empresas encontraram 
para continuar a fazer negócio se centrou em traba-
lhar fundamentalmente a sua base de clientes, quer 
através de acções de fidelização quer de actividade de 
cross-selling, em 2010, ano que se prevê de retoma, 

Microsoft Dynamics

crm está a crescer
Há uma vontade das empresas apostarem na conquista 
de novos clientes como  um terceiro vector para o seu 
crescimento. uma área onde o CRM é fundamental. 
diogo Andrade, diReCção de negóCio de soluções eMPResARiAis, MiCRosofT PoRTugAl

começamos a observar uma vontade das empresas 
apostarem na conquista de novos clientes como um 
terceiro vector para o seu crescimento.

um munDo sempre Disponível
A cada dia que passa, empresas e consumidores es-
peram um mundo disponível 24x7, não interessando 
o produto ou o serviço procurado, o local ou o país 
onde nos encontramos, se entramos pelos nossos 
pés ou se usamos o telefone ou a web…e tudo isto, 
claro, com a expectativa de sermos reconhecidos 
pelo nome e pelas nossas preferências, ainda que 
respeitados na nossa privacidade.

A personalização dos serviços é extremamente 
valorizada e é um dos factores que conduz à fide-
lização, pelo que conseguir, por exemplo, dar uma 
resposta por telefone a um pedido ou uma simulação 
efectuado no portal web da empresa ou enviar um 
SMS dando conta que um determinado processo 
iniciado num outro canal está concluído, tudo isto 
graças a um processo definido no sistema de CrM, 
são razões de escolha desta tecnologia.

Ao longo dos últimos anos tem-se notado uma 
preocupação maior em desenhar arquitecturas tec-
nológicas que proporcionem uma boa integração e 
fluidez de dados e uma maior consistência na experi-
ência por parte dos utilizadores ao longo dos diferentes 
canais de venda e de serviço. Podemos mesmo dizer 
que essa abordagem tem constituído um dos factores 
de diferenciação da plataforma Microsoft Dynamics 
CrM nos projectos que temos conquistado.

Numa perspectiva puramente tecnológica a 
e tem sido sempre uma das característcas nomeadas 
pelos nossos Clientes de referência.

Nesse ponto, a Microsoft tem uma vantagem com-
petitiva importante, uma vez que muitos milhões 
de utilizadores diários das plataformas Windows, 
Office, Outlook, Internet explorer, etc. tornam a 
familiaridade, a integração com as suas rotinas e 
as suas tarefas, e a consequente produtividade, um 
aspecto importante nas suas escolhas.

Microsoft disponibiliza ao mercado as platafor-
mas necessárias à construção dos diferentes tipos 
de solução CrM (Windows Server, SQl Server, 
Biztalk Server, Windows Phone, Dynamics CrM), 
incluindo os cenários de integração com os sistemas 
e aplicações já existentes nas organizações.

o sucesso Do crm
É importante alertar que qualquer projecto nas áreas 
de CrM necessita de um forte patrocínio do respon-
sável mais alto da organização, de forma a assegurar 
que estão endereçados os três pilares fundamentais 
– tecnologia, pessoas e processos – e por último, 
manter a persistência nos objectivos, pois estes são 
projectos de mudança que, dependendo da organi-
zação, poderão levar mais ou menos tempo.

Portanto torna-se necessário criar as condições 
nestes projectos para rápidamente ter “quick wins”, o 
que significa ir libertando funcionalidades por fases 
e ir recolhendo o feedback dos utilizadores.

A possibilidade de uma plataforma de CrM con-
seguir estes “quick wins” é maior quando a mesma 
oferece boa ergonomia e um bom nível de familia-
ridade aos utilizadores, contribuindo para reduzir 
as resistências e melhorar níveis de produtividade, 

A Microsoft oferece a cada cliente  
a opção de escolha em função da sua 
realidade e das suas especificidades.

A forma de aquisição e implementação dos pro-
jectos também é importante e existem naturalmente 
algumas tendências associadas ao próprio modelo 
de aquisição destas soluções, nomeadamente com o 
crescente amadurecimento das ofertas de Software 
+ Serviços, em que as organizações podem optar 
por um projecto que vai desde o formato mais tra-
dicional, em que investem na aquisição de hardwa-
re, software e projecto e operam posteriormente a 
solução até à subscrição total do serviço a partir 
da “cloud”, passado por aproximações mistas, ou 
seja, uma aproximação onde os dois mundo online 

e on-premise se conjugam para disponibilizar ao 
utilizador o melhor dos dois mundos e o acesso a 
serviços adicionais perfeitamente integrados. 

Serviços como integração com redes sociais (ex: 
facebook, linkedin, etc.), integração com portais, 
verticalização na gestão de relações são nitidamente 
tendências que adicionadas à evolução dos interfaces 
aplicacionais impulsionarão no futuro próximo as 
ferramentas de CrM.

A Microsoft oferece a cada cliente a opção de 
escolha em função da sua realidade e das suas 
especificidades.  

o futuro  
do Dynamics 
CRM
a próxima versão do Microsoft Dynamics 
CRM será anunciada entre o final de 2010 
e o início de 2011. No entanto, já no 
decorrer de 2010 a Microsoft irá disponi-
bilizar funcionalidades de personalização 
e desenvolvimento da actual versão, in-
cluindo a integração com portais, suporte 
a metodologias de venda, extensões BI 
(Business Intelligence), etc. 
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Sociedade Ponto Verde

microsoft Dynamics  
ajuda a reciclar
Na Sociedade Ponto Verde, soluções baseadas 
em Microsoft Dynamics NAV e Dynamics  
CRM gerem toda a vida da empresa.

 “P OnTO VERDE”, “ECOPOnTO”, 
SEPaRaÇÃo DE RESÍDUoS e 
outros termos semelhantes fazem 
hoje parte da linguagem comum 

e, sobretudo, traduzem uma mudança de hábitos, 
decorrente de uma maior preocupação ambiental. 
A essa realidade não é alheia uma das áreas de 
intervenção da Sociedade Ponto Verde (SPV) que 
tem na sua missão, entre outros pontos, promover 
a sensibilização e educação ambiental junto dos 
consumidores. 

Mas a sua actuação é bem mais vasta, dado que 
tem como actividade central a promoção da recolha 
selectiva, retoma e reciclagem de resíduos de em-
balagens, a nível nacional. Trata-se da entidade na 
qual a grande maioria dos operadores económicos 
que colocam embalagens no mercado delegam a 
organização, retoma e valorização de resíduos de 
embalagens, feita através do Sistema Integrado de 
resíduos de embalagens (SIgre).

A Sociedade Ponto Verde trabalha com múltiplos 
parceiros e conta com cerca de nove mil clientes. O 
crescimento do negócio traduz, em parte, o facto de 
os desafios serem cada vez mais ambiciosos. 

em 2007 a área de intervenção considerada 
prioritária foi a financeira. Mas tinha desde logo 
presente a visão inovadora de avançar com o CrM 
numa perspectiva abrangente (xrM), envolvendo 
clientes, colaboradores, parceiros ou fornecedores. 
Se numa primeira fase a análise de soluções no mer-
cado levou à escolha do Microsoft Dynamics NAV, 
numa segunda fase a SPV decidiu implementar o 
Microsoft Dynamics CrM.

Depois de concluída a implementação do 
Dynamics NAV, a empresa focou-se na vertente de 
CrM, mantendo a estratégia de endereçar primeiro 
as áreas prioritárias. Para a Sociedade Ponto Verde o 
CrM não era visto apenas nas componentes tradicio-
nais de vendas, marketing e serviço, ainda que estas 

estivessem nos seus planos, com vista a acrescentar 
mais valor no serviço aos seus milhares de clientes 
e melhorar a gestão de relacionamento com os mes-
mos. A sua visão era muito mais abrangente, dado 
que pretendia passar a ter, com base num sistema 
de CrM, a gestão de todo o negócio.

A ideia de plataforma de CrM era central na 
SPV, dado ser essencial permitir múltiplas cus-
tomizações para dar resposta a um negócio que 
é muito dinâmico e a uma visão que ía para além 
da tradicional. “O facto de termos o Microsoft 
Dynamics NAV pesou na decisão de avançar para 
o Dynamics CrM, do mesmo fabricante, mas não 
foi decisivo, sendo certo que analisámos outras 
possibilidades”, refere Paulo Nicau.

luís Veiga Martins acentua o papel agregador do 
novo sistema na gestão operacional da organização. 
Veja-se, por exemplo, a sua importância na gestão 
de recursos humanos. “É no sistema de CrM que 
fazemos aprovação de férias, controlo de ausências 
e presenças, apresentamos as justificações de falta 
ou que está disponível a avaliação anual. Cada 
colaborador tem uma “ficha” que contém o seu 
relatório de avaliação anual, os objectivos para o 
ano seguinte ou, entre outros elementos, o cálculo 
do seu prémio”, especifica. 

existe na SPV um sistema de controlo de en-
tradas e saídas dos colaboradores integrado com 
o Dynamics CrM. A justificação de ausências é 
totalmente automatizada, o que significa que, se 

uma pessoa não comparece ao trabalho num dia, 
na manhã seguinte recebe, de forma automática, 
uma “tarefa” para justificar a ausência. Outras 
das áreas já abrangida pela solução da Microsoft 
é a de compras, sendo que tudo o que é adquirido 
pela SPV passa por um processo de compra, que 
implica uma requisição e tem subjacente even-
tual workflow de aprovação. A integração com 
o Dynamics NAV permite automatizar e tornar 
mais eficiente o ciclo de compra.

“Penso que um dos aspectos mais diferenciado-
res do nosso projecto de CrM que constitui em 
simultâneo uma das suas mais valias, é o facto 
de colocarmos dentro do Dynamics CrM toda a 
vida da empresa. De facto, passo a dispor de uma 
aplicação a que acedo de manhã e que me fornece 
tudo o que preciso, do meu negócio, ao meu email, 
passando pela informação sobre os meus clientes”, 
sublinha luís Veiga Martins. Na sua perspectiva, 
trata-se de um sistema que potencia inclusive o 
cumprimento das metas da SPV de forma mais 
eficiente, além de ter impacto na desmaterialização 
de documentos.

“entrámos numa lógica cada vez maior de pres-
tação de serviço aos clientes. A ideia é ter clientes 
satisfeitos, que possam confirmar e sentir que somos 
para eles um parceiro, que naturalmente emite uma 
factura mas tem capacidade de prestar um serviço 
que vai para além do que é obrigado numa perspec-
tiva puramente contratual”, defende.  
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a sociedade ponto 
verde trabalha com 
múltiplos parceiros 
e conta com cerca 

de nove mil clientes

http://www.sacarupgrade.com
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Espírito Santo Private Banking

es private Banking gere clientes 
com microsoft Dynamics crm
O Microsoft Dynamics CRM foi o que 
melhor respondeu ao pretendido 
e que apresentou uma vantagem 
considerável com a possibilidade de 
integrar com o Microsoft Outlook.

 oESPIRITo SaNTo PRIVaTE BaNkING 
ESTá No MERCaDo há 16 aNoS 
e centra-se na gestão do património 
dos principais clientes particulares do 

grupo Banco espírito Santo. Para esta instituição 
financeira, líder no mercado de private banking em 
Portugal, os conceitos de confiança, de relaciona-
mento e de qualidade de serviço são determinantes 
para o sucesso do negócio, a que não é alheia a 
fidelização dos clientes. 

“Definimos três grandes segmentos no negócio 
de private: fortuna Tradicional; empresários; e 
executivos liberais. Independentemente do seg-
mento, no “private banking” estão em causa clientes 
que procuram soluções à sua medida”, afirma Pedro 
Sousa, gestor do Núcleo de Marketing do espírito 
Santo Private Banking. 

um dos seus elementos de diferenciação prende-
se com a presença geográfica. “Temos 28 centros de 
“private banking” em Portugal, o que nos permite 
chegar mais perto do cliente. essa proximidade é, 
neste momento, uma vantagem competitiva”, diz. 
Ao todo conta com cerca de 88 gestores de clientes 
(“private bankers”). 

Actuando num mercado considerado maduro e 
com objectivos como os acima referidos, o espírito 
Santo Private Banking sentiu necessidade de me-
lhorar o planeamento, aumentar o conhecimento 
do cliente e incrementar a eficácia e eficiência na 
relação com o mesmo. Internamente existiam alguns 
softwares que apoiavam os colaboradores a esse nível, 
mas a satisfação com a performance e com a agilidade 
proporcionada pelos mesmos era baixa. 

A contribuir para a decisão de implementar um 

novo sistema esteve uma mudança a nível organi-
zacional que passou pela definição de um novo ciclo 
de gestão de vendas. “Para além da necessidade de 
ter mais e melhores registos dos contactos com os 
clientes, de tornar mais eficientes as campanhas de 
marketing realizadas, de um melhor acompanha-
mento do “pipeline” pelas direcções comerciais ou de 
uma melhor organização da componente de captação 
de novos clientes e acompanhamento dos mesmos, 
era preciso agilizar a comunicão intra-departamento, 
nomeadamente entre a área de oferta e a da equipa 
comercial”, resume Pedro Sousa. 

Para além da reorganização interna, foram intro-
duzidos mecanismos que permitem avaliar melhor o 
potencial dos clientes que entram no negócio private. 
Tudo somado levou a que o espírito Santo Private 

Banking decidisse implementar uma solução de 
CrM, optando pela Microsoft. A implementação do 
Dynamics CrM, com o suporte da espírito Santo 
Informática, surgiu intimamente ligada à reorgani-
zação referida e, nesse sentido, a formação dos cola-
boradores no CrM foi um dos módulos de formação 
no âmbito do novo conceito organizacional.

costumização 
e integração
“Avaliámos algumas soluções. um dos requisitos 
técnicos, para nós importante, era a facilidade de 
interligar com os sistemas de informação que o 
banco possui. Por outro lado, teria que ser uma 
ferramenta facilmente costumizável para responder 
ao que necessitávamos e era muito importante que 

melhorias. “As pessoas começaram a perceber a im-
portância do CrM na organização e estão a ver cada 
vez mais vantagens na utilização do sistema para o seu 
próprio desempenho”, sublinha Pedro Sousa.

A contribuir para a importância de um sistema 
como o CrM está o facto de nos últimos anos 
termos assistido a uma mudança grande na forma 
como se faz banca e no próprio mercado, com a 
disponibilidade de uma vasta oferta de produtos 
e serviços, a par do aumento da complexidade e da 
necessidade de contactos mais frequentes. 

Os clientes procuram alternativas de produtos, têm 
elevada exigência de serviço e qualidade. “Hoje em 
dia há clientes com múltiplos produtos, alguns deles 
complexos”, diz. No espírito Santo Private Banking 
foi criada uma estrutura de acompanhamento da 
oferta que, utilizando canais como o email ou a in-
tranet, contactava os gestores private para os apoiar 
na comercialização de produtos e estes teriam que 
verificar que clientes tinham mais apetência para os 
mesmos ou já possuíam aquele tipo de produtos. 

Com o Dynamics CrM o cenário alterou-se, dado 
que com poucos cliques é possível obter uma lista 
de potenciais interessados numa oferta específica. 
e a eficácia é superior, porque o conhecimento de 
base aumentou.

Hoje, os gestores private que usam a 100% o 
CrM assumem que estão mais bem organizados, 
têm mais tempo para os clientes e obtém de forma 
mais fácil a informação de que necessitam para o 
seu trabalho, as direcções comerciais passaram a 
ter um melhor conhecimento dos clientes que têm 
na sua estrutura. Passou a existir informação siste-
matizada sobre os clientes, incluindo a decorrente 
de um trabalho de análise do próprio gestor private, 
que desenvolve uma “carteira óptima”, que serve 
de base à sua actividade junto do cliente. 

Com mais de 100 utilizadores de Dynamics CrM 
no espírito Santo Private Banking, são dezenas de 
colaboradores que sentem no dia-a-dia a vantagem 
de trabalhar com esta solução.  

Com poucos cliques é possível  
obter uma lista de potenciais 

interessados numa oferta 
específica. A eficácia é superior, 

porque o conhecimento  
de base aumentou.

fosse “user friendly”, para ser rapidamente adoptada 
pelos gestores. 

O Microsoft Dynamics CrM foi o que melhor 
respondeu ao que pretendíamos e apresentou uma 
vantagem considerável com a possibilidade de inte-
grar com o Microsoft Outlook. De facto, qualquer 
gestor private marca reuniões no Outlook e organiza 

aí a sua agenda. A capacidade de interligar de forma 
automática o email e a agenda com o CrM é uma 
mais-valia”, defende.

Tendo sido tomada a decisão de implementar o 
Dynamics CrM, foi desenvolvida a sua costumização. 
Desde aí o nível de exploração tem vindo a aumentar 
progressivamente e têm vindo a ser introduzidas 
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 aLEaSEPLaN INICIoU a SUa aCTI-
VIDaDE EM PoRTUGaL EM 1993. 
LÍDER DESDE 2001, consolidou a 
liderança do mercado em 2005, com a 

aquisição da europcar fleet Services. um mercado 
que começa agora a tornar-se maduro ao nível do 
segmento-alvo mais tradicional, o das médias e 
grandes empresas o que torna essencial a capacidade 
de fidelizar no desenvolvimento do negócio, bem 
como o alargamento da oferta a outros segmentos, 
como o das pequenas empresas. 

Os canais de distribuição são diferenciados. 
Por um lado, existe o canal directo (corporate), 
com gestão e venda directa a clientes, cujo peso 
no volume de negócios ronda os 65%. Por outro, 
destacam-se dois canais indirectos: o que se baseia 
em acordos com distribuidores ou importadores 
automóveis (em que as marcas incluem no seu leque 
de oferta o aluguer operacional, que é gerido pela 
leasePlan) e o que assenta no canal bancário (onde 
são estabelecidos acordos com entidades que fazem 
a distribuição dos contratos via rede bancária).

Pedro Pessoa, director de organização e qualidade 
da leasePlan Portugal afirma que “tipicamente um 
cliente novo de gestão de frota foca-se quase em ex-
clusivo no preço e na credibilidade do prestador do 
serviço para efectuar a escolha. No entanto, quando 
pretende fazer uma renovação a qualidade de presta-
ção de serviço assume-se como um dos critérios de de-
cisão, pois a influência dos condutores é elevada.”

foi a vertente de serviço que motivou a decisão 
de enveredar por uma solução de CrM. A empresa 
conta com cerca de 3.850 clientes, mas interage com 
perto 56 mil condutores e recebe 250 mil chamadas 
anuais nos seus call centers (de clientes e condutores) 
a solicitar informações ou a prestação de serviços. 

A escolha da solução a implementar obedeceu a 
um conjunto de critérios. Pedro Pessoa destaca qua-
tro: preço, facilidade de utilização (devido ao forte 
impacto na organização), plano de implementação 
proposto pelo fornecedor (tempo e formato) e parcei-
ro prestador de serviços (incluindo a credibilidade e 
robustez da empresa, a experiência de implementação 
de soluções equivalentes e as pessoas). 

A opção foi pelo Microsoft Dynamics CrM, dado 
que se pretendia uma solução com complexidade 
reduzida e onde se destacam três elementos: um 
baixo nível de customização face aos requisitos do 
caderno de encargos, um ambiente familiar aos 
utilizadores e a fácil integração com a solução de 
balanced scorecard. 

um exemplo prático
Considerando que o Dynamics CrM é o “interface” 
de interacção com o cliente, com ligação às aplicações 
de gestão de negócio, veja-se agora um exemplo de 
utilização que permite perceber porque se trata de uma 
solução que assume uma lógica de plataforma. 

Pense-se no condutor que, por norma, inicia o 
processo de contacto. Imagine-se que o mesmo pre-
tende agendar uma revisão: contacta o call center, 
solicita a intervenção e esta é registada pelo operador. 
O workflow definido “encaminha” o pedido para a 
equipa de gestão de manutenção, a qual contacta o 
fornecedor (oficina) para confirmar a possibilidade 
de avançar na data desejada pelo cliente. 

registaram-se ganhos enormes de eficiência com 
o CrM, dado que a plataforma de conhecimento 

comum, é possível de “aproveitar” o contacto com 
os fornecedores para tratar de vários assuntos. Se 
o fornecedor liga devido a um pedido de autoriza-
ção, por exemplo, é possível controlar, no mesmo 
contacto, os carros que estão imobilizados nesse 
fornecedor ou solicitar revisões. 

Para além de ganhos de eficiência conseguiu-se 
poupanças. Continue-se com o processo: ao ser 
confirmada a data de revisão com a oficina, a equipa 
de manutenção acciona um contacto via SMS para o 
condutor. Visto que o envio de SMS está integrado na 
aplicação de CrM, se o condutor voltar a contactar 
para esclarecimento de dúvida ou alguma alteração, 
o registo está no sistema. 

em relação à oficina é solicitada uma estimativa de 
prazo de resolução, existindo no Dynamics CrM um 
“módulo” de controlo de imobilizações, crítico por 
duas razões. Porque quanto menos tempo uma viatura 
estiver imobilizada menor oneroso é para a leasePlan. 
e porque é importante o condutor saber com a máxima 
certeza quanto tempo fica sem a sua viatura (e eventu-
almente com um veículo de substituição).

A leasePlan usa o CrM há cerca de um ano, e se 
o driver de investimento foi o serviço e a satisfação 
do cliente, os ganhos de eficiência que foram conse-
guidos apresentaram-se superiores às expectativas, 
defende Pedro Pessoa: “na actual conjuntura essa é 
uma questão relevante”.  

Leaseplan

uma aposta 
no crm
A LeasePlan lidera e aposta no Microsoft 
Dynamics CRM com vista à obtenção  
 da mais elevada satisfação dos Clientes, 
destacando-se ganhos de eficiência. 

 a TECnIQUITEL – SOCIEDADE DE 
EqUIPaMENToS TéCNICoS é UMa 
EMPRESa FUNDaDa EM 1977, que 
emprega actualmente cerca de 80 pes-

soas e que tem com vendas consolidadas anuais 
superiores a 10 milhões de euros. 

A empresa desenvolve as suas actividades no mer-
cado português e em Angola na área da Segurança 
Industrial, cobrindo a Prevenção e extinção de 
Incêndios, a Protecção Ocupacional e ainda a Saúde 
Ocupacional e o Ambiente. A empresa possui três 
Centros Operacionais – em Sintra, na Maia e um 
terceiro em luanda, Angola. 

Dotada internamente de poderosos meios infor-
máticos a vários níveis, a Tecniquitel está preparada 
para gerir as suas actividades e informação associada 
de forma profissional. 

A empresa escolheu a solução Dynamics NAV 
em 2003. Satisfeita com o produto desde o início, 
a empresa confrontou-se até há pouco tempo com 
algumas dificuldades a nível das parcerias que foi 
estabelecendo para a implementação e manutenção 
deste sistema da Microsoft, motivo pelo qual pro-
curou o apoio da Capgemini.

Para cumprir os seus objectivos, a Tecniquitel tem 
dependido, nos últimos anos, do sistema de gestão 
administrativo Microsoft Dynamics NAV e está a 
trabalhar desde 2009 com a Capgemini que descreve 

como o “parceiro certo”. A escolha da Capgemini, foi 
baseada na sinceridade com que a empresa abordou a 
Tecniquitel e na credibilidade que possui no mercado, 
apesar de só em 2009 ter começado a trabalhar com 
a solução Microsoft Dynamics NAV. 

Como explica rangel gomes, director-geral e um 
dos fundadores da Tecniquitel, “estas opções são 
muitas vezes feitas com base no nosso feeling e foi um 
pouco o que aconteceu com a Capgemini. gostámos 
da sua postura e ficámos muito agradados com a 
sinceridade com que nos abordaram em todos os 
contactos que temos mantido. Inicialmente tínhamos 
na mesa duas hipóteses, quando surgiu a Capgemini 
a dizer que estava a arrancar com a sua prática de 
Dynamics NAV, que não tinha ainda referências 
para dar nesta área, mas que oferecia massa crítica 
suficiente para assumir as suas responsabilidades e 
isso foi determinante para a nossa escolha”.

O acordo feito com a Capgemini prevê um contrato 
de manutenção por um ano e outras três vertentes 
cujo desenvolvimento se irá prolongar até Setembro 
deste ano: a auditoria de processos e programa de 
optimização do erP, um projecto de upgrade da 
versão Dynamics NAV 4.0 instalada e a implemen-
tação dos módulos de gestão de obras e gestão de 
serviços que são duas áreas críticas de negócio que 
a Tecniquitel quer endereçar. 

rangel gomes refere ainda a propósito do traba-

lho desenvolvido pela Capgemini que “o feedback 
é bastante positivo; quer a manutenção correctiva, 
quer a auditoria do Dynamics NAV foram bem 
conseguidas e concebidas e foi em função desses 
resultados que decidimos avançar para a adjudi-
cação dos restantes serviços”. 

Dada a abrangência de uma plataforma como o 
Microsoft Dynamics NAV, rangel gomes considera 
que não basta ao responsável pela implementação pos-
suir profissionais muito competentes, sendo também 
necessário que estes sejam bons interlocutores. 

“É importante que consigam compreender as 
nossas dificuldades, o nosso modelo de negócio, e é 
preciso que tenham a capacidade de sugerir a melhor 
forma de gerir as várias situações que vão surgindo, 
e a Tecniquitel conta com essas competências na 
Capgemini”, defende rangel gomes.

Segundo o director-geral da Tecniquitel, a sua 
empresa “tem a visão do problema, mas não a vi-
são da solução” e por isso espera “que seja o nosso 
parceiro, responsável pela implementação – e neste 
caso a Capgemini – que nos assegure as respostas 
necessárias. A Capgemini mostrou até agora ser o 
parceiro que andávamos, há já alguns anos, à procura 
e estamos satisfeitos com a sua prestação”.  

Capgemini 

tecniquitel optimiza processos
com Dynamics nav RaNGEL GoMES:

há opções que são muitas 
vezes feitas com base no 

feeling e foi um pouco o que 
aconteceu com a Capgemini.

o driver do investimento em 
CRM da Leaseplan foi o serviço 

e a satisfação do cliente.
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2 . º  e c r ã :  o  t e l e F o n e

 oSTaND Da MICRoSoFT Na RECEN-
TE EDIÇÃo Do WoRLD MoBILE 
CoNGRESS, EM BaRCELoNa, tor-
nou-se pequeno para fazer face à eufo-

ria gerada pela apresentação oficial do Windows 
Phone 7 Series, uma abordagem totalmente nova 
ao software para telefones móveis, que promete 
uma interactividade sem precedentes com comu-
nicações e conteúdos multimédia Web e offline.

Baseado numa nova interface denominada 
Metro, o novo Windows Phone 7 Series é mais do 
que um simples sistema operativo para telemóveis. 
É uma nova abordagem integrada de funcionali-
dades e acesso à informação, tendo como ponto 
de partida o design inteligente da interface – mais 
simples e intuitiva – que detecta as característi-
cas de hardware e a forma de utilização de cada 
telemóvel, adaptando-as aos conteúdos e ao tipo 
de funções activadas pelo utilizador.

ponto De viragem
Durante a apresentação oficial do Windows Phone 7, 
Steve Ballmer, CeO da Microsoft, explicou que 
“num mercado saturado de telefones com design e 
funcionalidades idênticos, a equipa foi desafiada 
a ir mais longe e oferecer uma experiência móvel 
diferente”, defendendo que “o Windows Phone 7 
representa um ponto de viragem, em que os telefones 
estão finalmente à altura de acompanhar a veloci-
dade e fluidez da vida dos seus utilizadores.”

A abordagem integrada e a fluidez apregoada 
por Ballmer traduzem-se no acesso directo e a 
contactos e fotografias, a redes sociais, a mapas, 
motores de busca, jogos Xbox live, conteúdos 
multimédia Zune e documentos do Office e do 
Sharepoint. 

e apesar de estas capacidades não serem pro-
priamente novas no universo dos telefones móveis 
e dos smartphones, é na integração inteligente das 
funcionalidades que reside um dos seus maiores 
trunfos, já que tudo está acessível directamente, 
sem necessidade de activar aplicações individuais 
para cada tipo de funcionalidade.

Por exemplo, usando um telemóvel com 
Windows Phone 7, o utilizador poderá aceder a 
um contacto da sua agenda, seguir a respectiva 
imagem numa rede social, reproduzir um conte-
údo multimédia colocado na página do facebook 
desse contacto ou mesmo fazer o envio de uma 
foto para outros amigos, por e-mail. 

Tudo isto com uma fluidez própria de quem usa 
uma única aplicação no telemóvel, recorrendo a 
“mosaicos vivos” de actualização dinâmica que 
reproduzem em tempo real os conteúdos respec-
tivos. Deste modo, ao seleccionar o “mosaico” 
relativo a um amigo, por exemplo, é possível vi-
sualizar os conteúdos mais recentes a partir do 
ecrã Iniciar.

entre a nova interface e a consulta dinâmica 
de conteúdos, o Windows Phone 7 tem ainda 
espaço para contemplar uma ligação directa à 
ferramenta de pesquisa Bing, por meio de um 
botão de hardware, permitindo a ligação directa 
independentemente do tipo de conteúdos que o 
utilizador está a consultar no seu telefone.

A LóGICA DOS “HUBS”
No centro da organização do Windows Phone 7 
estão os denominados hubs, ou concentradores, a 
partir dos quais a Microsoft decidiu integrar um 
leque de conteúdos relacionados, organizando-os 
pelas categorias que considera reflectir as activi-
dades mais importantes para o utilizador de um 
telemóvel com WP7.

Os novos telemóveis com Windows Phone 7 
reúnem seis hubs distintos, cujo acesso é efectuado 
através de uma única vista no ecrã e de forma flui-
da, garantindo uma experiência de utilização que 
sugere tratar-se apenas de uma única aplicação, 
a partir de uma única localização:

• Pessoas. No hub Pessoas, o utilizador pode ace-
der a conteúdos relevantes de uma única pessoa, se-
jam feeds ou fotos em redes sociais, ao mesmo tempo 
que pode actualizar directamente as suas páginas do 
facebook ou do Windows live, por exemplo.

• Imagens. Já com a categoria Imagens, é possível 
usar o telemóvel para integrar e sincronizar todas 
as fotos e vídeos do utilizador, estejam elas no seu 
PC ou numa qualquer localização da Web.

• Jogos. O hub Jogos abre aos utilizadores de 
telemóveis o acesso directo a vários jogos dis-
ponibilizados através do Xbox live, garantindo 
não só uma jogabilidade no terminal com uma 
experiência muito semelhante à da consola, mas 
também o acesso, actualização e visualização de 
informações sobre as pontuações e as actividades 
das comunidades online associadas a cada jogo.

• Música e Vídeo. Também a reprodução de 
conteúdos audiovisuais não foi esquecida no WP7 
e o hub Música e Vídeo promete uma experiência 
de utilização onde estão reunidas as melhores 
funcionalidades do leitor Zune, de um PC e dos 
serviços de música online, sem esquecer a sintonia 
de emissões de rádio fM.

A partir da mesma interface, o utilizador poderá 
desta forma aceder a conteúdos audiovisuais e 
também partilhar as suas recomendações com 
outros utilizadores.

• Escritório. É a componente responsável pela 
utilização das aplicações Office Mobile, SharePoint 
e OneNote a partir do telemóvel, com capacidades 
de sincronização e integração com o Outlook e 
com as aplicações Office instaladas no PC.

• Ofertas de Mercado. Por fim, na categoria 
Ofertas de Mercado o utilizador passa a ter acesso 
directo a aplicações e jogos online para transfe-
rência directa para o seu dispositivo móvel.

LIGaÇÕES úTEIS
•  Windows Phone 7: www.windowsphone7series.com

•  Site Windows Phone (em português):  
www.microsoft.com/Windowsmobile/pt-pt/default.mspx 

Windows Phone 7

a revolução chega 
aos telemóveis
Criado a partir do zero, o Windows Phone 7 não se limita a acompanhar 
o que de melhor oferece a concorrência. Pelo contrário, vai muito mais 
além e propõe um novo paradigma de utilização.

INDúSTRIA APoIA o WP7
Os primeiros terminais baseados no Windows 

Phone 7 estarão disponíveis ainda durante 2010, 
contando já com o apoio de alguns dos mais 
importantes operadores de telecomunicações e 
fabricantes de terminais a nível mundial.

Do lado dos serviços, a Microsoft tem garan-
tida a participação de empresas como a AT&T, 
Deutsche Telekom, Sfr, Sprint, Telecom Italia, 
Telefónica, Telstra, T-Mobile uSA, Verizon 
Wireless e a Vodafone.

Do do lado do hardware fabricantes como a 
Dell, garmin-Asus, HTC, HP, lg, Samsung, Sony 
ericsson, Toshiba e Qualcomm mostraram já a 
intenção de produzir terminais móveis baseados 
no Windows Phone 7.  

a integração 
com o serviço 
xbox live 
irá ser uma 
realidade.

a continuidade do 
Windows Mobile 6

a estratégia da Microsoft no desenvol-
vimento de soluções para telefones 
móveis contempla a criação de duas 
séries de sistemas operativos, man-
tendo o Windows Mobile 6.x como 
plataforma para terminais móveis de 
gama média e de baixo preço.

A Microsoft justifica esta aposta 
com os milhares de aplicações já 
disponíveis para o WP6, em todas as 
línguas, e com o facto de a indústria 
estar a reforçar a sua oferta de ter-
minais de baixo preço baseados neste 
sistema operativo.

Como resultado, estão já a ser dis-
ponibilizados os primeiros telefones 
baseados na versão 6.5.3 do Windo-
ws Mobile. Inicialmente, o Windows 
Phone 7 destinar-se-á a terminais 
móveis topo-de-gama. a nova interface é inovadora na 

forma como agrupa as tarefas.

http://www.windowsphone7series.com
http://www.microsoft.com/Windowsmobile/pt-pt/default.mspx
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A Microsoft Magazine deitou um olhar mais 
atento ao que a Portugal Telecom está a concretizar 
no seu serviço de televisão digital e falou com um 
dos responsáveis da Microsoft no acompanhamento 
e implementação do mesmo serviço, que em 2010 
inicia uma nova etapa.

mais meo, mais capaciDaDes
As novas capacidades do MeO partem da utilização 
da rede de fibra óptica da empresa e do reforço da 
sua capacidade, agora com mais 20 centrais e 80 
ligações de 10gbps à rede de transporte. uma ca-
pacidade que permite colocar mais canais, serviços 
e funcionalidades, de modo a poder explorar todas 
as novas potencialidades das ferramentas Microsoft 
aplicadas a este domínio.

rui Santos, Engagement Manager da equipa da 
Microsoft Services e um dos responsáveis que tem 
acompanhado, por parte da Microsoft, os desen-
volvimentos e as implementações do MeO, refere 

que actualmente o serviço conta com ferramentas 
Microsoft nos sectores de front-end e de back-end, 
perfazendo assim o pleno no panorama das soluções 
de televisão digital. Soluções que, de igual modo, 
ensaiam novidades em vários níveis e aplicações.

 “uma das mudanças mais importantes está a 
ocorrer através do Service Pack 3.2 do Mediaroom, 
que proporciona uma nova imagem da interface da 
Set Top Box (STB), mais leve e com menus mais 
ligeiros” refere, explicando que, por exemplo, dentro 

das novas capacidades “é agora possível aceder a 
funcionalidades de catch-up”,  e funcionalidades 
de visualização e agendamento de gravações em 
qualquer STB.

Outras alterações importantes são menos visíveis 
para o utilizador final, mas cruciais para a gestão 
dos conteúdos e dos serviços MeO disponibilizados 
a uma escala cada vez mais ampla. Neste domínio, 
rui Santos afirma que a utilização da framework 
Microsoft ieSf foi fundamental para dar suporte 

às componentes de apoio ao serviço, sobretudo 
a partir do momento em que as necessidades de 
crescimento exponencial de clientes se começou a 
sentir, em face da estratégia desenhada pela PT. 

meo no pc… 
Outra das novidades no serviço de televisão digital da 
Portugal Telecom é a disponibilização do MeO através 
da Web e do PC, serviço que entrou agora numa fase 
piloto com uma centena de utilizadores registados e 
quatro canais de vídeo (ver ligações úteis).

Mais uma vez, as ferramentas Microsoft são 
essenciais para a concretização deste projecto, no-
meadamente ao nível da reprodução de imagem 
em modo streaming e da gestão dos direitos de 
reprodução (DrM) associados aos conteúdos.

No caso da transmissão propriamente dita, a 
palavra de ordem chama-se Adaptative Streaming, 
uma tecnologia baseada em Silverlight e que, per-
mite adaptar a qualidade da imagem à disponibi-
lidade de largura de banda. 

Ao contrário da tecnologia de download progres-

IPTV

meo desenha a 
televisão do futuro

 oSERVIÇo DE TELEVISÃo PoR SUBS-
CRIÇÃo Da PoRTUGaL TELECoM, 
MEo, é uma das principais concretiza-
ções práticas da utilização ferramentas 

Microsoft aplicada ao universo da televisão digital, 
com a nova versão deste serviço a ensaiar já muito da 
estratégia desenhada para o que se designa por “três 
ecrãs” – televisor, computador e telemóvel.

A TV, o PC e os telemóveis unidos de forma 
dinâmica e complementar, com interfaces comuns 
e adaptados aos dispositivos e meios em causa, 
mostram uma nova forma de aceder a conteúdos 
multimédia usando as novas redes de comunica-
ções, da qual o MeO é um verdadeiro exemplo de 
sucesso e coloca a PT como o quarto maior cliente 
Microsoft a nível mundial nesta área.

LIGaÇÕES úTEIS
•  Serviço MEo: www.meo.pt

•  MEo@PC: www.meo.pt/preregisto/Pages/meoonline.aspx 

•  Microsoft MediaRoom: www.microsoft.com/mediaroom 

•  Microsoft PlayReady: www.microsoft.com/playready

•  Silverlight: http://www.microsoft.com/silverlight/

O slogan “Um MEO ainda melhor que o MEO” resume 
de forma feliz as novas potencialidades das tecnologias 
Microsoft aliadas à gestão e disponibilização de 
conteúdos audiovisuais online, nomeadamente no serviço 
de televisão por subscrição da Portugal Telecom. 

uma STB ligada ao televisor e para um PC: “um 
computador é um ambiente aberto, com ligação 
à Internet, disco rígido e várias formas de copiar 
conteúdos, ao contrário das STBs, que são am-
bientes fechados”.

… e meo em QualQuer lugar
O ciclo dos três ecrãs desenhado pelos responsá-
veis do MeO fecha-se com a componente móvel, 
nomeadamente através da integração dos serviços 
para acesso num telemóvel ou smartphone.

Mesmo com toda a sua aplicação prática e co-
mercial ainda numa fase de decisões estratégicas, a 
plataforma implementada no MeO permite já hoje 
a integração de serviços de programação através 
do telemóvel ou mesmo a recepção de mobile TV, 
funcionalidades que a empresa pretende alargar 
em breve.

Mais uma vez a utilização da tecnologia DrM 
abre uma nova oportunidade para a gestão dos 
direitos de reprodução dos conteúdos num ter-
minal móvel, num projecto que poderá integrar o 
mesmo tipo de funcionalidades interactivas e de 
acesso aos serviços MeO do que no PC, talhados 
à dimensão dos terminais e à largura de banda 
disponibilizada.

Com a disponibilização da vertente mobile do 
MeO será assim possível aceder a este serviço de 
televisão digital a partir de qualquer local, cenário 
que “a estratégia dos três ecrãs” permitirá desen-
volver de forma integrada.  

sivo (tal como acontece no YouTube, por exemplo), 
consegue-se desta forma uma imagem e transmis-
são mais homogéneas e sem falhas. 

“A componente do servidor [Windows Server 
2008] negoceia constantemente com o PC a dis-
ponibilização de sinal e da informação, avaliando 
os componentes gráficos e de processamento do 
PC” explica rui Santos, defendendo que foi esta 
tecnologia que permitiu avançar com o projecto 
MeO@PC, abrindo as portas a uma integração de 
conteúdos e serviços sem precedentes.

Para que o serviço de televisão MeO no computador 
pudesse avançar foi igualmente essencial a utilização 
de DrM, tecnologia de licenciamento e encriptação 
para gestão de direitos de utilização de conteúdos 
baseada na plataforma Microsoft Playready.

Mais uma vez esta componente exemplifica a 
confiança da indústria de conteúdos nas ferramen-
tas Microsoft, como refere rui Santos, já que “as 
majors não permitiriam a publicação de conteúdos 
no PC sem este tipo de garantias de segurança” – 
defende. e isto, ainda segundo rui Santos, porque 
é diferente distribuir sinal com copyright para 

Do Mediaroom à 
plataforma integral
a utilização de tecnologia Microsoft no ser-
viço de IPTV do MEo surgiu logo no início 
do projecto, altura em que a PT decidiu 
basear o seu projecto na plataforma Micro-
soft Mediaroom, usada para a criação da 
aplicação de gestão de conteúdos, serviços 
de VoD e canais de streaming.

as previsões de crescimento do MEo ao 
nível de clientes e das funcionalidades 
pretendidas levaram a Microsoft a entrar 
também na componente de back-office, algo 
que aconteceu em Dezembro de 2008.

Neste caso, a PT passou de uma solução 
da alcatel/Lucent para uma plataforma 
baseada na FrameworkiESF, responsável 
pelo suporte às componentes de gestão de 
compras de canais, facturação e gestão de 
outras componentes operacionais.

actualmente o serviço MEo utiliza soluções 
baseadas em SqL Server, Commerce Server 
e BizTalk Server desenvolvidas pela Microsoft 
Consulting Services para a Portugal Telecom, 
mantendo-se a parceria com a alcatel, ao 
nível do Microsoft Mediaroom.

http://www.meo.pt
http://www.meo.pt/preregisto/Pages/meoonline.aspx
http://www.microsoft.com/mediaroom
http://www.microsoft.com/playready
http://www.microsoft.com/silverlight/
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Vamos assistir à divulgação maciça de computadores de extrema 
portabilidade e ao crescimento explosivo do número de 
datacenters Internet ocupando o espaço de vários campos  
de futebol. São dois extremos que se tocam e complementam. 
Por Henrique Carreiro, EsPECialista Em FErramEntas dE ProdutividadE EmPrEsarial

 Uma felIz conjUgação de tecno-
logIaS tornoU poSSíVel o apare-
cImento, há pouco mais de dois anos, 
dos computadores a que agora chamamos 

netbooks: processadores de muito baixo consumo, 
ecrãs LCD de pequena dimensão com iluminação 
LED, discos rígidos de capacidade razoável, mas 
de muito reduzidas dimensões e, sobretudo, uma 
Internet de banda larga praticamente ubíqua. 

Muitos dos compradores destes computadores de 
pouco mais de um quilo de peso compensarão com 
aplicações online aquilo que eventualmente faltará em 
capacidade local a estas máquinas em que o desem-
penho não é o primeiro factor de decisão. A extrema 
portabilidade (baixo peso, tempos de vida de bateria 
superiores a sete horas, dimensões de um livro) são o 
que tem conduzido ao sucesso dos netbooks.

O facto é que estas máquinas e os grandes datacen-
ters de serviços Internet (colectivamente designados 
por nuvem – ver Tema de Capa) são duas faces da 
mesma realidade. Por um lado, estes últimos têm 
que servir cada vez mais utilizadores e sem dúvida 
que o crescimento do mercado está a fazer-se so-
bretudo pelo lado das máquinas com preços mais 
baixo – particularmente pelos netbooks. 

Por outro lado, numa altura em que existem por-
táteis comuns com processadores de alta capacidade 
e grandes capacidade de disco e memória, os com-
pradores optam por máquinas sem capacidades 
básicas como leitores de CD/DVD porque a Internet 
se tornou a fonte por excelência de muito do conteúdo 
lúdico (e mesmo profissional) a que é possível aceder 
por meio de um computador.

O fActOr ENErgiA
Um dos segredos do sucesso dos netbooks é a sua 
eficiência na gestão da energia – começando nos 
seus processadores de baixo consumo. Isto permite-
lhes retirar grande rentabilidade de baterias de 
pequenas dimensões e que, nos casos extremos, 
permite uma autonomia que chega às 12 horas, cerca 
do quádruplo dos portáteis convencionais. 

Mas esta mesma tecnologia tem interesse para os 
datacenters, que são tão gulosos em energia que estão a 
ser instalados perto de centrais eléctricas. Os datacen-
ters que estão agora a ser desenhados terão na sua base 

Software + Serviços

O caminho do meio
o equivalente a milhares de netbooks – ou pelo menos, 
com semelhantes entranhas computacionais. A pou-
pança de energia pode ser tão crítica para um conjunto 
de computadores que ocupa hectares de terreno como 
para um computador do tamanho de uma folha de papel 
A5 e por isso o mesmo processador (ou equivalente) 
poderá ser encontrado nos dois extremos. 

O fActOr SErViçOS
Correu mundo a imagem do casal que actualizou 
o pefil no Facebook logo após o Sim do casamento. 
Os dispositivos de acesso à rede tendem a ser cada 
vez mais pequenos, leves e disponíveis precisamente 
porque dependemos cada vez mais de serviços que a 
Internet proporciona e dos quais temos necessidade 
(real ou fictícia) de acesso em permanência.

Poder-se-ia pensar que a existência de cada vez mais 
serviços e capacidade do lado da rede levaria a que o 
dispositivo terminal (quer ele se chame netbook, tablet 
ou smartphone) não precisasse de capacidade local e 
apenas de um software minimalista. A prática tem-nos 
ensinado que não é assim. Mesmo para actualizar o 
Twitter (e o que pode ser mais minimalista?) muitos 
uilizadores preferem usar um cliente dedicado. 

O modelo de evolução dos serviços Internet é um 
modelo misto, em que o software que corre no cliente 
e os serviços prestados pelo datacenter se comple-
mentam. O tempo das aplicações exclusivamente 
presas à utilização local na máquina terminou – não 
é isso que os utilizadores esperam. Esperam sim 
que o software que corre no seu computador saiba 
obter valor acrescentado (seja ele funcionalidade 
extra, actualização ou informação complementar) 
na rede. Mas esperam também não ficar apeados 
caso a conectividade se perca momentaneamente 
(e a banda larga pode estar muito disseminada, mas 
não tem ainda uma cobertura universal). 

A uniformidade da experiência, qualquer que 
seja o ecrã que se utilize para aceder desde a rede 
social favorita até à aplicação de produtividade 
(telemóvel, cliente rico ou browser) será um dos 
temas fundamentais para 2010. 

Este ano será, no futuro, visto como um dos 
marcos decisivos na evolução para este novo 
e fascinante modelo de utilização do tandem 
Internet+computação pessoal.  

O modelo de evolução dos serviços Internet  
é um modelo misto, em que o software  

que corre no cliente e os serviços prestados 
pelo datacenter se complementam.
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aINDúSTRIa DE TI ENCoNTRa-SE No 
PRoCESSo DE UMa TRaNSFoRMa-
ÇÃo CoMPUTaCIoNaL, com novos 
desenvolvimentos que continuam a 

demonstrar a forma como os consumidores e as 
empresas podem tirar partido da Internet associada 
a vários dispositivos de computação inteligentes. 

Centros de dados poderosos e plataformas de 
software sofisticadas na Internet abrirão a porta 
a novas possibilidades, para que programadores 
independentes e empresários criem uma gama 
mais vasta de serviços inovadores e cheguem a 
um maior número de clientes. estas promisso-
ras oportunidades resultarão em plataformas de 
Internet abertas, flexíveis e fiáveis que continuarão 
a surgir nos próximos anos.

A Microsoft anunciou há algum tempo a sua 
plataforma de cloud computing, denominada 
Windows Azure. esta tecnologia, juntamente 
com os serviços relacionados e centros de dados 
subjacentes, permitirá o surgimento de novas 
opções de criação, implementação, execução e 
gestão de aplicações de software por parte de 
programadores independentes. 

este anúncio, e a tendência da indústria em 
geral, apresenta grandes vantagens. À medida que 
nos envolvemos nesta transição para a computação 
na nuvem (cloud computing), a Microsoft cumpre 

Embora cloud computing seja um conceito relativamente recente, tem vindo  
a tomar forma há já vários anos e existem diversas visões no que respeita  
ao futuro dos serviços Web. Eis a interpretação do conceito pela Microsoft.
por Miguel Caldas, natiOnaL tEChnOLOgy OffiCEr na MiCrOSOft pOrtugaL

Cloud Computing 

mais um chavão  
ou uma porta aberta 
para um mundo  
de oportunidades?

o seu compromisso de aumentar a abertura e a 
interoperacionalidade no design dos produtos e 
de permitir aos clientes, parceiros e governos tirar 
partido de soluções de TI mais eficientes, rápidas 
e baratas, utilizando a dimensão da Internet e a 
capacidade de uma combinação de dispositivos 
como telemóveis e PCs. 

Já vivemos num mundo de computação híbrida 
no qual os serviços online expandem os produtos 
de software instalados directamente numa vasta 
gama de dispositivos. embora muitas aplicações 
e serviços funcionem bem quer localmente (num 
PC, servidor ou telefone) quer online (na Internet), 
a Microsoft prevê uma gama mais vasta de combi-
nações, que permitirão a programadores e clientes 
gerir aplicações e dados na Internet, localmente 
ou de ambas as formas. 

As plataformas da Internet como o Windows 
Azure proporcionarão um novo nível de infra-es-
trutura na qual os programadores se poderão basear 
para proporcionar a capacidade e o desempenho 
da supercomputação sem o enorme investimento 
inicial necessário para fazer tudo sozinho. 

as-you-go” para funções de computação, armaze-
namento e /ou gestão de TI. 

Isto ajudará as pequenas empresas a poupar no 
investimento em instalações de servidores ou cen-
tro de dados, permitindo-lhes ainda aumentar ou 
diminuir os recursos de acordo com as necessida-
des dos clientes e diminuir os custos gerais iniciais 
respeitantes ao lançamento de uma nova aplicação 
ou serviço. Por sua vez, os clientes terão acesso a 
uma gama mais vasta de serviços poderosos que 
podem ajudá-los a beneficiar, economicamente, 
de ganhos de produtividade.

LIGaÇÕES úTEIS
•  Windows Azure:  

www.microsoft.com/windowsazure

Com o Windows Azure, a Microsoft realçou 
que todos os tipos de programadores poderão 
estabelecer ligação à infra-estrutura através de 
normas e protocolos da Internet abertos existen-
tes. Os programadores que utilizem modelos de 
desenvolvimento ou de negócio de código livre 
ou que trabalhem em qualquer tipo de plata-
forma de dispositivos cliente poderão utilizar o 
Windows Azure.

O Windows Azure respeita os interesses de todas 
as partes no que respeita ao controlo e gestão de 
dados pertencentes a essas entidades. Os progra-

multiplicar as possiBiliDaDes
As plataformas da Internet irão multiplicar as pos-
sibilidades de que os programadores independentes 
dispõem para criar serviços de TI para os clientes 
e construir os seus negócios. 

Com uma infra-estrutura flexível e poderosa que 
pode ser explorada de várias formas, os programa-
dores independentes poderão criar, implementar 
e gerir soluções que abrangem toda a Web, bem 
como uma rede de dispositivos de computação. A 
infra-estrutura de plataformas permitirá diferentes 
modelos de negócio, tais como subscrições “pay-

madores terão ao seu dispor diferentes opções no 
que respeita à forma como os dados são armaze-
nados, com base nas necessidades dos respectivos 
clientes directos, tendo a plataforma Azure por 
base um compromisso de privacidade equivalente 
ou superior à norma da indústria. 

Todos os dados armazenados no Windows 
Azure serão sujeitos a uma política de privacidade 
que limita a utilização dos dados por parte da 
Microsoft, sendo que todos os dados armazena-
dos no Windows Azure estarão disponíveis para 
obtenção imediata pelo cliente.  

Centros de dados 
poderosos e 
plataformas de 
software sofisticadas 
na Internet abrirão 
a porta a novas 
possibilidades.

Visões sobre 
a nuvem
Embora a cloud computing seja um 
conceito relativamente recente, tem 
vindo a tomar forma há já vários anos. 
Existem diversas visões no que respeita 
ao futuro dos serviços Web. a evolução 
irá continuar, existindo espaço conside-
rável para uma competição benéfica e 
responsável. a Microsoft acredita que 
o acesso a centros de dados, associado 
a tecnologia de plataformas sofistica-
da, permitirá que um número muito 
superior de empresas possa inovar e 
competir, bem como tirar grande partido 
das tendências emergentes. 

http://www.microsoft.com/windowsazure
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xbox 360
leva tv a casa
A Vodafone Portugal, em parceria com a Microsoft, 
disponibiliza o serviço de televisão digital 
Vodafone Casa TV integrado na consola Xbox 360.

3 .º ec r ã :  a  t v

VoDaFoNE CaSa TV Na XBoX 360 
Vodafone Casa TV na Xbox 360 > o Vodafone Casa 

TV na Xbox 360 integra as funcionalidades do serviço 
Vodafone Casa TV e da Xbox 360, em que se inclui a 
ligação à comunidade Xbox Live, permitindo, dessa 
forma, ver televisão e estar ligado ao mesmo tempo 
com os amigos para fazer chat de voz ou de texto, ou 
aceder às principais redes sociais (Facebook, Twitter, 
MSn…). Esta integração permite, por exemplo, 
acompanhar um jogo de futebol na televisão e 
celebrar simultaneamente os golos da sua equipa 
com os amigos através do chat de voz ou texto, ou 

receber ainda mensagens com convites para  
jogar na Xbox 360.

Este lançamento pioneiro em Portugal, que permite 
a integração de um serviço de televisão (Vodafone 
Casa TV) com uma consola de jogos (Xbox 360), 
acontece pela primeira vez a nível mundial. 

os Clientes Vodafone Casa TV podem optar por 
adquirir o pack de lançamento Vodafone Casa TV 
Xbox 360, disponível ao preço promocional de 259 
euros, que inclui, para além do software, a consola 
Xbox 360, um comando adicional para televisão, 12 

meses de subscrição Xbox live Gold e ainda  
4 jogos exclusivos para a Xbox 360: Lego Batman,  
Pure, Fabble 2 e halo 3. Para os Clientes que já 
possuem a Xbox 360 poderem utilizar o serviço, 
necessitam apenas de realizar a instalação  
do software Vodafone Casa TV Xbox 360,  
disponível por apenas 9,9 euros.

a utilização do serviço não tem qualquer custo 
adicional ao serviço Vodafone Casa TV. Mais 
informações em www.vodafone.pt/main/Particulares/
vodafonecasa/IPTV/Equipamentos/Xbox360.

http://www.eticadata.pt
http://www.vodafone.pt/main/Particulares/vodafonecasa/IPTV/Equipamentos/Xbox360
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