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O desafio 

Com escritórios em Lisboa, Porto, Madeira e, em 

parcerias, em Angola, Brasil, China (Macau), 

Moçambique e Timor-Leste, a Abreu Advogados sentiu 

necessidade de ter um parceiro de confiança para alojar 

a sua plataforma de negócio num ambiente controlado, 

contemplando uma solução de elevada performance, 

redundante e escalável. 

Toda a plataforma teria que estar isolada de acesso 

exterior, sendo confinado apenas à sociedade o acesso 

às aplicações através de canais de comunicação 

dedicados. A forte exigência técnica e de serviço do 

projecto levou a Abreu Advogados a consultar a 

Claranet, o parceiro técnico de confiança para negócios 

nacionais e internacionais. 

 

Abreu Advogados | inovação 

Fundada em 1993, a Abreu Advogados é uma das mais 

dinâmicas e reconhecidas sociedades de advogados 

portuguesas. Com 240 Colaboradores, dos quais 165 são 

advogados, a Sociedade tem vindo a ser distinguida, ao 

longo dos anos, como “Melhor Empresa Portuguesa 

para Trabalhar em Portugal”.  

A Abreu Advogados foi a primeira sociedade de advogados 

portuguesa a instalar o Interwoven Worksite, uma 

plataforma de gestão documental especificamente 

desenhada para uma prática integrada em sociedades de 

advogados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2001, foi a primeira sociedade de advogados 

portuguesa a obter a certificação do Sistema de Gestão da 

Qualidade, no âmbito da Norma ISO 9001. Foi ainda 

pioneira no sector jurídico em Portugal ao publicar um 

Relatório de Sustentabilidade, em 2009. 

Ao longo dos anos, a Abreu Advogados afirmou-se como 

uma sociedade de advogados de referência, independente, 

e inovadora, assumindo desde sempre um compromisso 

absoluto pela qualidade dos serviços aos seus clientes e 

pela gestão e organização profissionais. 

Abreu International Legal Solutions 

Com o seu projecto de internacionalização Abreu 

International Legal Solutions, a Abreu Advogados visa 

disponibilizar aos seus Clientes serviços jurídicos 

integrados, adaptados às suas necessidades estratégicas 

nos países e mercados de expressão portuguesa de 

Angola, Brasil, China (Macau), Moçambique e Timor-Leste. 

Cada Parceiro local da Abreu Advogados actua sob os 

valores da marca Abreu International Legal Solutions, que 

identifica os padrões de qualidade praticados pela 

sociedade, mantendo contudo a sua identidade própria.  

 

 

 

 

 Abreu Advogados utiliza uma solução global  

 de cloud hosting da Claranet 

 A nossa escolha recaiu nas soluções da       

Claranet, principalmente pela rápida resposta 

e  também pelo contacto directo com os 

decisores que conseguimos obter. 

 

Vasco Caeiro, Dir. Sistemas de Informação 

http://www.abreuadvogados.com/oqf_int_desks.php
http://www.abreuadvogados.com/oqf_int_desks.php
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  Abreu Advogados utiliza uma solução global de cloud hosting da Claranet 

 

 

A solução 

 

Para a solução de Hosting que a Abreu Advogados 

adjudicou, a Claranet trabalhou em sintonia com a 

sociedade, no sentido de compreender os seus requisitos 

antes de desenhar, implementar e gerir uma solução 

integrada de serviços dedicados de alojamento em 

Datacenter e de comunicação IP, baseada em duas fases.  

 

Numa primeira fase, para acelerar a entrada em produção, 

foi utilizada uma solução de Housing, sendo a plataforma 

posteriormente migrada para uma solução de Cloud. 

 

 
 

 

Na primeira fase, os serviços de Housing da Claranet, 

permitiram à Abreu Advogados usufruir dos diversos 

benefícios de uma infra-estrutura de datacenter. Os 

servidores passaram a estar directamente ligados ao 

backbone, através da rede global da Claranet e o tráfego 

chega rapidamente e de forma 100% segura ao seu 

destino. A Claranet disponibilizou um ambiente dedicado de 

alojamento com espaço em racks, ligações rápidas e 

seguras à Internet, endereços IP, energia redundante e 

backups. 

 

A tecnologia Ethernet permitiu que uma das maiores 

sociedades de advogados do país acedesse às suas 

aplicações com larguras de banda superiores às que tinha 

anteriormente, ao mesmo tempo que manteve a 

simplicidade de utilização do protocolo mais comum nas 

redes locais, diminuindo o investimento em equipamentos 

terminais e facilitando a sua gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a utilização de Managed Services, a Abreu 

Advogados consegue também beneficiar dos serviços 

especializados da Claranet, sem qualquer sobrecarga 

administrativa ou técnica na manutenção dos seus próprios 

sistemas. 

 

Na segunda fase, a sociedade começou a usufruir de uma 

infra-estrutura de serviços que utiliza as mais avançadas 

tecnologias de virtualização, Cloud Servers, permitindo 

que coexistam vários sistemas operativos e diferentes 

aplicações, numa plataforma redundante de hardware e 

storage. Desta forma consegue-se reduzir energia, espaço, 

custos de conectividade e sobretudo maximizar o nível de 

qualidade de serviço. Com esta solução a Abreu 

Advogados passou a ter uma plataforma altamente 

redundante dedicada ao seu negócio e as suas aplicações 

são muito mais ágeis e podem ser movidas entre 

servidores, em tempo real, sem qualquer tempo de 

inactividade. 

 

Concluindo, as vantagens chave de uma infra-estrutura de 

alojamento multi-plataforma residem no facto da solução 

estar alojada num datacenter carrier class suportado numa 

infra-estrutura de alta disponibilidade, e contar com 

segurança extrema através da aplicação de múltiplos 

mecanismos de redundância a nível de Hardware (RAID, 

múltiplas placas de rede), Arquitectura (balanceamento), 

Backup, Datacenter e Conectividade. Pode ainda usufruir 

de flexibilidade de crescimento modular e independente nos 

pontos críticos, como largura de banda e número de 

servidores na server farm. 

 

Com esta solução, a Abreu Advogados pode focar-se 

totalmente na sua actividade, na qual se destaca dos seus 

concorrentes, em vez de se preocupar com a tecnologia de 

suporte aos seus serviços. A Claranet desenvolve, suporta 

e gere as soluções tecnológicas que a Sociedade 

necessita. 

 

Para mais informação acerca das ofertas da Claranet e 

os seus benefícios, consulte www.claranet.pt 

 

http://www.claranet.pt/

