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2 INTRODUÇÃO
1.1 Quem Somos
A Via Oceânica, iniciou oficialmente a sua actividade em 1998, tendo nessa altura
elaborado alguns pequenos trabalhos na área do webdesign, ainda com pouca expressão, mas
já com níveis de qualidade interessantes.

1999 foi o ano em que se começou a fazer conhecer em termos de ilha Terceira, e muito
devido à estratégia de apostar nos órgãos de comunicação social em que se destacam a Rádio
Horizonte Açores, o Rádio Clube de Angra, o Jornal “A União” e o Jornal da Praia.

No ano 2000, para além das várias páginas elaboradas, surgiu o formato de portal
(www.viaoceanica.com) ao mesmo tempo em que era feita a 1ª transmissão em audio,
completa, de um evento regional, o Carnaval da Ilha Terceira. A transmissão deste evento, em
parceria com a Rádio Horizonte Açores, destacou em definitivo a Via Oceânica de outros
eventuais concorrentes na Terceira e mesmo nos Açores. A partir daí, entraram no calendário
de eventos da Via Oceânica, as Sanjoaninas e Festas da Praia da Vitória, que continuarão a
ser desenvolvidos todos os anos e mais recentemente as Festas em Louvor ao Senhor Santo
Cristo dos Milagres e a Semana do Mar.

No início de 2000, foi lançado o novo serviço de Comércio Electrónico, “ilhashop.com”,
com amplo destaque no portal e que conta já com mais de 25 lojas de Empresários Açorianos
e continente português. Este centro comercial é já o maior do género a nível Açores.

Reforçando a sua presença em termos regionais, a Via Oceânica, em Junho de 2001,
lança o Azores Digital, ampliando assim a sua rede de sites.

No ano de 2002, e prosseguindo o esforço de modernização, instalámos o nosso próprio
servidor de alojamento de páginas, sediado na ilha Terceira e oferecendo serviços profissionais
e rápidos, ao nível do que de melhor se faz a nível nacional.

Em 2003 com o advento da actividade turística e sabendo da importância desta na
economia regional, lançou os portais www.azorestourism.com e www.azoresrural.com. Neste
mesmo ano é lançada a 1ª rádio exclusivamente on-line dos Açores – Rádio Maresia.
A Via Oceânica passa assim a deter a maior rede de sites a nível regional, abrangendo
diversas áreas.
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Em 2005 instalámos a maior rede wi-fi do arquipélago, num serviço que denominamos de
Azores Connect. Este serviço, com vários pontos de acesso (hot-spots) em Angra do
Heroísmo, permite a ligação dos utilizadores à rede da Via Oceânica, com diversos serviços
próprios.

A criação desta “cidade” é um dos projectos mais arrojados em que esta empresa esteve
envolvida, nomeadamente pela sua dificuldade técnica. Neste ponto, como habitualmente, a
Via Oceânica, apostou em recursos humanos locais, aumentando assim a sua competência
técnica também nesta área.

Foi nesta altura também que a empresa, investindo fortemente na formação de uma
equipa multifacetada, flexível e polivalente, abraçou as áreas da assistência e manutenção de
equipamentos informáticos, como extensão dos serviços prestados aos clientes das áreas de
negócio principais.

Actualmente, com o aumento do número de clientes e com a experiência adquirida nos
últimos anos, a Via Oceânica tem sido frequentemente solicitada tanto para o fornecimento de
equipamentos informáticos como, cada vez mais, para a prestação de serviços de assistência e
manutenção dos mesmos, inclusive de clientes que transitam de outros fornecedores para a
nossa empresa.

Foi também em 2005/2006 que a Via Oceânica abraçou aquele que é um dos seus mais
relevantes projectos, a televisão on-line - tv.azoresglobal.com – pela qual são disponibilizadas
transmissões em directo dos mais variados tipos de eventos, bem como, faculta uma enorme
videoteca, não só dos eventos transmitidos em directo que ficam em arquivo, mas também de
muitos outros que são disponibilizados em diferido e que variam desde conteúdos de carácter
comercial a culturais, informativos, serviço público, etc.
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O Portfolio de Serviços Via Oceânica.

Web-Development


Elaboração e design de páginas e portais



Registo, gestão e manutenção de domínios



Manutenção de plataformas e páginas on-line



Programação em PHP e ASP



Criação, gestão e manutenção de bases de dados (pesquisáveis)



Integração e interligação de diferentes estruturas e sites



Produção de conteúdos web, vídeo, áudio e multimédia



WebCam

E-Commerce


Centro Comercial Virtual



Criação de lojas personalizadas



Sistemas de Business to Business



Sistemas de Business to Consumer

E-Marketing


Criação de e-mails publicitários



Criação de banners publicitários



Envio de e-mails para base de dados com +10000 registos



Campanhas publicitárias na Internet

Servidores
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Alojamento de sites



Aluguer de servidores



Locação de servidores no nosso Data Center, com ligações de alto débito



Comercialização de servidores



Manutenção e assistência técnica



Sistemas de backup
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Redes


Planeamento e implementação de redes (cabladas ou wireless) informáticas e de
comunicações – LAN’s, WAN’s e MAN’s



Gestão de sistemas de networking



Gestão de seguranças

Streaming


Transmissão de rádios em directo



Transmissão de televisão / vídeos em directo

Multimédia


CD’s interactivos (produtos, serviços)



Catálogos virtuais



Quiosques multimédia



Tecnologias interactivas – películas de projecção, painéis e ecrãs

Segurança


Servidores seguros – secure sockets layer – 256 bits



Https



VPN – Virtual Private Networking



Firewall

Software


Programação à medida



PHP



ASP.NET



Access / MySQL / SQL



Visual Basic



FileMaker

Outros serviços
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Digitalização de documentos



Criação de bases de dados pesquisava de documentos e informações



Serviços de back-up de dados



Criação de redes internas e controlo de actividade da Empresa



Programação, sistematização e apoio na instalação de redes
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Capacidade Técnica e Comercial

A Via Oceânica possui capacidade técnica para elaboração de projectos quer em termos de
programação Web e respectivo design, implementação de redes de comunicação físicas ou
wireless e também para a comercialização de equipamentos informáticos dos mais variados
segmentos e respectiva manutenção.

As capacidades técnicas que dispomos não se esgotam na implementação, mas tem uma
forte componente na manutenção e assistência dos referidos projectos, uma vez que os
mesmos não se esgotam na sua fase inicial.

A equipa comercial da Via Oceânica dispõe de um back-office de engenharia ímpar na RAA,
o que lhe confere excelentes tempos de resposta e uma grande versatilidade no desenho de
soluções por medida.

Actualmente, a Via Oceânica cobre, com recursos próprios, as duas maiores ilhas da
Região Açores nomeadamente a Terceira e São Miguel. Para as restantes ilhas e outras zonas
geograficamente distantes, contamos com uma rede de parceiros que disponibiliza uma
intervenção de 1ª linha, garantindo assim e sempre um apoio e acompanhamento eficazes dos
nossos clientes e projectos.

1.4

Sucesso

A coragem, competência e tenacidade bem como a pro-actividade da nossa equipa
comercial, aliada à solidez das nossas soluções, tem ajudado a que se ultrapassem
preconceitos e dificuldades inerentes à introdução de novas tecnologias. Como factor
primordial para consolidação da Via Oceânica, temos o facto de em diversas situações termos
sido pioneiros na introdução de vários mecanismos de gestão e apoio a empresas e
instituições públicas.

Só assim se explica o sucesso que tem tido a nossa actividade, confirmado pela fidelização
dos nossos clientes aos nossos serviços e pelo facto de sermos responsáveis pela elaboração
de cerca de 50% dos novos projectos Web (com carácter profissional) que vão surgindo em
toda a região.
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Para que tal seja possível, estamos continuamente a investir na formação dos nossos
recursos humanos, bem como, na evolução técnica das nossas infra-estruturas.

Apostamos de forma contínua no desenvolvimento de recursos regionais, porque só assim é
que é possível contribuir para o desenvolvimento da região.

1.5

Áreas em desenvolvimento

Não só desenvolvemos projectos de qualidade para os nossos clientes, como também
mantemos diversos projectos próprios indispensáveis para a contínua divulgação da região
Açores, nomeadamente na área de novas tecnologias:

Portal www.viaoceanica.com - Manter-se-á como uma das grandes apostas, nomeadamente
como meio privilegiado para a divulgação dos Açores e serviços da Via Oceânica, incluindo
temáticas e serviços diversos para os utilizadores com afinidades à região Açores.

Centro Comercial Virtual www.ilhashop.com - É previsível o crescimento da quantidade de
lojas e consequente melhoria na qualidade. É nossa convicção que o aumento do número de
lojas acentuará a competitividade dentro do próprio Centro Comercial, o que beneficia todos os
intervenientes.

Jornal digital www.azoresdigital.com - Lançado em Junho de 2001, é o reforço da presença
da Via Oceânica no mercado da comunicação social reforçando também a presença na internet
açoriana. Desde logo, atingiu níveis muito interessantes de utilizadores da região e das
comunidades emigrantes. Para além deste aspecto, é mais uma forma de divulgação dos
produtos e serviços próprios da Via Oceânica, bem como dos seus clientes.

Turismo açoriano: www.azorestourism.com - Este espaço foi lançado em Julho de 2003.
Funcionando como um portal de turismo em que disponibiliza informações turísticas, tem
incorporado um sistema de reservas de hotéis, rent-a-cars, packages e outros serviços
turísticos. É garantidamente uma forte aposta nesta área de desenvolvimento crucial para os
Açores.

Turismo rural: www.azoresrural.com - Lançado em Junho de 2003, é a principal aposta da
Via Oceânica neste segmento especifico do mercado.
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Rádio Maresia e Maresia Jovem: Apresentam uma programação de 24 horas diárias, com
noticiários, música portuguesa, com intérpretes portugueses ou descendentes, com especial
destaque para a música açoriana, não esquecendo os novos projectos.

Emails gratuitos: www.acoresmail.com e www.azoresmail.com – Foi feito o seu
lançamento em 2005, sendo os servidores de email gratuitos da Via Oceânica. O acesso é
efectuado através do portal, alargando assim o leque de serviços disponibilizados. Julgamos
ser possível, fazer passar a mensagem “os emails dos açorianos”. Chamamos a atenção para
o facto de não descurarmos a emigração açoriana, nomeadamente pelo nome em inglês.
Pretende-se com este serviço fidelizar os utilizadores do portal.

Azores Global TV: http://tv.azoresglobal.com é um serviço on-line de difusão, tanto em
directo como em diferido, de conteúdos vídeo dos mais variados tipos, permitindo assim o
acesso por parte de utilizadores e comunidades espalhadas por todo o mundo às imagens e
sons dos eventos e actividades que vão acontecendo por toda a região Açores.

Azores Connect: O Azores Connect é o serviço que lhe permite aceder à rede da Via
Oceânica, utilizando o WI-Fi (Wireless Fidelity – tecnologia de transmissão de dados)
disponível

através

de

hot-spots

implementados

em

diversos

pontos

(ver

em

www.viaoceanica.com).
Este serviço, para além da rapidez de acesso à rede (pode chegar a 11 Mb – futuramente 54),
permite-lhe usufruir com qualidade a serviços especiais, tais como:
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Download Center;



Acesso a Servidor de Jogos;



Email e página pessoal;



Partilha de ficheiros com outros utilizadores dentro da rede;



Backup drive;



Proxy server – para aceder a páginas Internet com mais rapidez;



Oferta: Acesso à Internet sem limite de tráfego 1024/1024;
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2 ALGUMAS REFERÊNCIAS DE CLIENTES E PARCEIROS
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Secretaria Regional da Educação e Ciência



Direcção Regional da Educação



Direcção Regional de Estudos e Planeamento dos Açores



Direcção Regional da Cultura



Direcção Regional de Educação Física e Desporto



Direcção Regional do Ambiente



Câmara Municipal da Praia da Vitória



Câmara Municipal de Angra do Heroísmo



Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa



Câmara de Comércio e Indústria dos Açores



Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo



Hotéis Plátano



Asta Atlântida



ONI Açores, Infocomunicações, S.A.



Hotel do Caracol



Equipaçor



Hotel Teresinha



Sotermáquinas



Museu Carlos Machado



Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo



Angra 2000 – Agência de Viagens



Clube de Golfe da Ilha Terceira



Raul Paim & Filhos, Lda.



Casa da Cultura da Terceira



Hotel Varandas do Atlântico



Rocha & Mendes, Lda.



Agência de Viagens Teles



Restaurante Ambientes com Sabores



Turangra



Furnas Spa Hotel



A Única Temátika
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3 O PORTAL VO - HTTP://WWW.VIAOCEANICA.COM

Estando já na sua terceira versão, o design é de meados do ano de 2002. Espaço de múltiplas
funções, desde a informação até à troca de ideias por parte dos utilizadores, passando por um
directório de Empresas e Instituições e reportagens diversas. Para além da qualidade do
design, todo o portal foi programado em PHP que permite actualização on-line e muita eficácia
nas alterações.
É uma das páginas mais visitadas dos Açores e amplamente reconhecida em termos regionais
e nas comunidades emigrantes.

Notícias
O portal é actualizado diversas vezes por dia, sempre que existam novas informações. Mantém
uma actualidade semelhante à das rádios.
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Reportagens
São efectuadas reportagens das principais festas açorianas, nomeadamente, do Carnaval,
Festas em Louvor ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, Festas do Divino Espírito Santo,
Sanjoaninas e Festas da Praia, apenas para mencionar algumas. Todas as reportagens
disponibilizam um leque variado de fotografias e são acompanhadas de transmissão em directo
– audio, bem como gravações, agenda e descrições do evento. Em todas estas festas, a
cobertura vai desde a preparação até ao fim do acontecimento.

De igual modo, são efectuadas reportagens de alguns acontecimentos desportivos, como o
Rali Sical, o Rali Ilha Lilás, o Rali Ilha Azul e Rali dos Açores.

Agendas
O portal disponibiliza uma completa agenda de eventos culturais e lazer em todas as ilhas dos
Açores. Desde exposições, concursos, touradas, cinemas e formação até a agenda desportiva,
poderá encontrar um leque variado de informações úteis neste espaço.

Directório de páginas de internet
Está disponível um directório de diversos ramos da actividade económica açoriana, facultando
o acesso a páginas da internet de empresas e instituições para promoção de produtos e
serviços.
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4 A TV ON-LINE – TV.AZORESGLOBAL.COM

A Tv Via Oceânica, um dos mais queridos projectos da equipa VO, funciona como um
verdadeiro ponto de divulgação de conteúdos culturais, comerciais, desportivos, etc permitindo
transmissões em directo desses eventos como também on-demand a partir do já bastante
considerável arquivo de conteúdos vídeo e áudio, fazendo chegar a todas as comunidades,
locais, imigrantes e muitas outras a nível mundial o que de melhor se faz na região.
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5 VDOC – ARQUIVO E GESTÃO DOCUMENTAL
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6 O CENTRO COMERCIAL - HTTP://WWW.ILHASHOP.COM

Espaço dedicado ao comércio electrónico, organizado por diversas categorias dos mais
variados ramos de actividade económica. Permite aos utilizadores compra on-line de produtos
e serviços e está interligado com o portal www.viaoceanica.com.
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7 JORNAL ON-LINE AZORES DIGITAL - WWW.AZORESDIGITAL.COM

Os objectivos ou são ambiciosos ou não são objectivos.
Não vale a pena correr se, no fim, o muro que a gente tiver para saltar for uma mísera parede
de palmo de altura.
Por isso, não interessa se outros antes de nós o disseram, ou até se vamos conseguir tudo.
Parados é que não ficamos, e o caminho também se faz enquanto se anda e escolhe onde pôr
o pé.

Dr. Francisco Maduro-Dias - Director do Azores Digital
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8 O PORTAL IMOBILIÁRIO – HTTP://WWW.IMOAZORES.COM

O Imoazores é um portal desenvolvido e mantido para servir de canal de divulgação do
mercado imobiliário bem como de outros serviços e produtos associados à construção civil,
mobiliário e decoração de habitações.
É amplamente reconhecido e visitado, tanto pelas empresas que operam nestes mercados
como por clientes e interessados nas mais recentes ofertas imobiliárias e de artigos
relacionados.
Funciona também como directório de empresas com as quais a Via Oceânica criou um
qualquer tipo de relação e que aproveitam este espaço para se promoverem.
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9 PORTAL DE TURISMO AÇORIANO - WWW.AZORESTOURISM.COM

Espaço bilingue de divulgação dos Açores como destino turístico.
Para além de informações sobre as ilhas em que inclui uma agenda de acontecimentos permite
reservas de pacotes turísticos, hotéis, rent-a-car e demais serviços complementares.
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10 O PORTAL DE TURISMO RURAL - WWW.AZORESRURAL.COM

O turismo rural pela sua própria identidade justifica um espaço dedicado exclusivamente a este
importante segmento.

A Via Oceânica tendo em atenção essa realidade mantém o Azores Rural como principal ponto
de busca de informação na referida área.
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ALGUNS TRABALHOS REALIZADOS NA ÁREA DO WEBDESIGN E WEBDEVELOPMENT
Moniz de Sá, Lda Automóveis
http://www.monizdesa.pt
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Projecto SOS Térmitas - UA
http://sostermitas.angra.uac.pt
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Hoteis Plátano
http://www.hoteisplatano.com
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Furnas SPA Hotel
http://www.furnassaphotel.com
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Portal Empresarial dos Açores – Câmara do Comércio e Indústria dos Açores
http://www.comercioacores.com
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Restaurante Ambientes com Sabores
http://www.ambientescomsabores
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Portal Algarve Mobile
http://www.algarvemobile.com
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Centro de Conhecimento dos Açores – Direcção Regional da Cultura
http://pg.azores.gov.pt/drac/cca
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Centro de Estudos de Economia Solidária do Atlântico
http://www.ceesa-mac.org
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Agência de Viagens Turangra
http://www.turangra.com
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