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A BCX COMO PARCEIRO 

Parceria para a Implementação de Serviços e Melhores Práticas de Utilização das 

Ferramentas Microsoft no Sector Público 



AGENDA 

Formação especializada e  

Consultorias 

Enterprise 

Governance 

Capability performance 
management  

+ 
Risk Management 

= 
Optimal delivery of IT services  

(business value) 

ICT 

Governance 

References: 

Control Objectives for information and related Technology (COBIT) 

Implementação de serviços e 
soluções Micorsoft 

Áreas de actuação da BCX 
no âmbito do Acordo de 
Gestão das Licenças 

Avaliações do grau de 
utilização e adequação da 
capacidade computacional 



OS NOSSOS VALORES 

Paixão 
 
 

viver com 
coração 

Inovação 
 
 

viver para 
inspirar 

Confiança 
 
 

viver a sua 
verdade 

Integridade 
 
 

viver a sua 
palavra 

Fazer 
diferença 

 
viver com 

compaixão 

Excelência 
 
 

viver para 
realizar 

Trabalho em 
equipe 

 
viver para 
colaborar 



• Ampliar o poder da nossa inteligência conectiva ™ 

Fornecer soluções de conhecimentos cada vez mais 
simples, ricas em conteúdo e acessíveis para a 

África e o mundo. 



Áreas de actuação da BCX como valor 
adicional ao Acordo de Gestão das 
Licenças 



ENTERPRISE AGREEMENT – CICLO DE VIDA 

• Gestão de licenças e planificação efectiva 

• Comunicação de desenvolvimentos tecnológicos - MS 

• Activação dos benefícios e monitorização – Software Assurance  

• Formação em matérias de gestão de licenças 

• Assistência em actividades de true-up 

• Elaboração de apresentação de relatórios de desempenho – SLA 

• Assistência na renovação contratual 

NOTA: O âmbito de actividades da BCX circunscreve-se no plano T-36 que resume 
actividades relevantes para um período de 3 anos. 



T-36 – PROCESSO DE INTERACÇÃO PRÓ-ACTIVA 

Exemplo – Ano 1 

Planificação 
conjunta 

Optimização de 
Infra-estrutura – 

estratégia de 
implementação 

Introdução a 
metodologia de SAM 

Activação de 
Benefícios Assinatura do 

acordo 

Interacção pró-
activa  para 

TrueUp 

Revisão de activação 
de benefícios – níveis 

de utilização 

T-35 T-32 T-30 T-26 T-28 T-24 T-36 T-27 



Avaliações do grau de utilização e 
adequação da capacidade 
computacional no sector público 



AVALIAÇÃO DO GRAU DE UTILIZAÇÃO 

SAM – Gestão de Software  
 
 
 
 
 
 
 
TRUE-UP 
 
 
 
 
 
IO – Optimização de Infra-estrutura 
• Estabelecer gestão proactiva de tecnologias de informação de forma a reduzir custos e 

riscos para a instituição. 
• Uso de ferramentas de optimização da Microsoft. 
• Este serviço forma parte da plataforma de consultoria e seus custos não estão cobertos 

pelo contracto actual. 

Optimização do 
investimento em software 

Incremento de acordo com as 
necessidades do crescimento 
organizacional 

Controle de custos 

Avaliação do uso mediante  
escopo do contracto 

Decisão de manter, 
incrementar ou reduzir  

SAM - Inventario 



AVALIAÇÃO DO GRAU DE UTILIZAÇÃO 

• Reuniões regulares de acordo com o SLA estabelecido 

• Workshops para abordar desenvolvimento tecnológico (Microsoft) 

 

• Mediante resultados da avaliação 

• Planificação táctico – operacional para implementação de melhorias 

• Implementação de projectos específicos mediante aprovação 

ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE COMPUTACIONAL NO SECTOR PÚBLICO 



Formação especializada e  

Consultorias 



FORMAÇÃO ESPECIALIZADA 

• Aconselhar no uso de TechNet 

• Aconselhar em prioridades de 
treinamento 

• Identificar instituições de formação para 
uso de benefícios  da Microsoft para 
treinamento 

• Auxiliar em identificar treinamento 
relevante ao ambiente 

• Aconselhar em programas de certificações 
da Microsoft 

 

 
VALUE ADD: A BCX pode, fora do âmbito deste contracto, elaborar planos de formação. 
A formação poderá ser  na instituição, nos centros de formação afins ou no estrangeiro. 



CONSULTORIA 

Estado actual 

Resultados do 
SAM, IO, etc. 

Projectos de 
melhorias 

 
Implementação e 
avaliação 

Quais são os níveis 
de utilização 
computacional? 

Quais são as 
lacunas? 

Que 
projectos 
priorizar 

Como 
implementar 
- Uso de MSF 



Implementação de serviços e 
soluções Micorsoft 



IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS 

• Uso do Padrão da 
Microsoft (MSF) para: 

– Elaborar o escopo 

– Planificar, 

– Desenvolver, 

– Testar e  

– Implementar a solução 

 

Gestão de projectos 
usando Prince II 

 



VALOR ACRESCENTADO (COBRÁVEL) 

• Assistência técnica e consultoria 

• Seminários para definição de projectos 

• Avaliação do estado actual e documentação 

• Avaliação da capacidade de manutenção 

• Serviços de avaliação de qualidade 

• Assistência técnica local 



VALOR ACRESCENTADO (COBRÁVEL) 

• Aconselhamento para gestão de operações 

• Gestão de desempenho 

• Avaliação de necessidades de treinamento 

• Planificação de migrações 

• Manutenção preventiva 

• Implementação de projectos 

 



Certificação em Moçambique 
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