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Introdução 
No ambiente atual, é essencial que as empresas implementem estratégias de teletrabalho 

para as suas equipas, ao mesmo tempo que melhoram a segurança, reduzem os custos das 

infraestruturas e simplificam a gestão das TI. O Windows Virtual Desktop permite que os 

utilizadores continuem a trabalhar a partir de qualquer local graças à mais recente tecnologia 

de cloud de virtualização do ambiente de trabalho e das aplicações, dotando as empresas de 

meios para proporcionarem uma experiência segura e produtiva num mundo em constante 

mudança. 

Para o ajudar a preparar-se para uma implementação bem-sucedida do Windows Virtual 

Desktop, este e-book partilha os aspetos essenciais da virtualização do ambiente de trabalho, 

os benefícios exclusivos que o Windows Virtual Desktop trará para a sua organização e os 

cenários que ajudarão a satisfazer as necessidades do seu negócio. 

Em seguida, iremos explicar como implementar o Windows Virtual Desktop e partilhar 

algumas das melhores práticas para o ajudar a otimizar a sua implementação. 

Esperamos que desfrute desta apresentação guiada sobre o Windows Virtual Desktop. Depois 

de ler este e-book, estará preparado para iniciar a sua transição para o Windows Virtual 

Desktop! Se tiver alguma questão sobre os requisitos técnicos ou necessitar de orientação 

sobre as soluções de curto e longo prazo que permitem o teletrabalho, pode falar com um 

especialista Azure. 

Virtual Desktop Infrastructure 
O VDI �Virtual Desktop Infrastructure� refere-se à utilização da virtualização e de virtual 

machines para fornecer e gerir ambientes de trabalho virtuais. Os utilizadores podem aceder 

a estas virtual machines de forma remota a partir de dispositivos suportados e locais 

remotos, sendo todo o processamento realizado pelo servidor de host. Regra geral, os 

utilizadores ligam-se às suas instâncias de ambiente de trabalho através de um mediador de 

ligações. O mediador é essencialmente uma camada de software que funciona como 



 

 

 
 

intermediário entre o utilizador e o servidor, permitindo a orquestração de sessões para 

ambientes de trabalho virtuais ou aplicações publicadas. O VDI é geralmente implementado 

no datacenter de uma organização e gerido pelo seu departamento de TI. A Citrix, a VMware 

e a Microsoft �Serviços de Ambiente de Trabalho Remotos� são os fornecedores típicos on-

premises. O VDI pode ser alojado on-premises ou na cloud. O VDI baseado na cloud pode 

oferecer investimentos de infraestrutura reduzidos com todas as vantagens essenciais que a 

cloud proporciona. 

 

O que é o Windows Virtual Desktop? 
O Windows Virtual Desktop é um serviço de virtualização de ambiente de trabalho e 

aplicações que é executado no Microsoft Azure. O Windows Virtual Desktop pode ser acedido 

a partir de qualquer dispositivo �Windows, Mac, iOS, Android e Linux� com aplicações que 

pode utilizar para aceder a aplicações e ambientes de trabalho remotos, incluindo múltiplas 

sessões do Windows 10 e Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas. Também pode utilizar 

a maioria dos browsers modernos para aceder a experiências alojadas no Windows Virtual 

Desktop. 

Normalmente, o Windows Virtual Desktop é mais fácil de implementar e gerir do que os 

ambientes tradicionais de Serviços de Ambiente de Trabalho Remoto �RDS� ou VDI. Não é 

preciso fornecer e gerir servidores e funções de servidor, como gateway, mediador de ligação, 

diagnósticos, balanceamento de carga e licenciamento.  

A Figura 1 ilustra um exemplo simples de um espaço de trabalho do Windows Virtual Desktop 

com dois conjuntos de hosts. O conjunto de hosts A tem dois grupos de aplicações: Ambiente 

de trabalho e Aplicação remota. Estes recursos são partilhados �não persistentes� por toda a 

equipa de vendas. O conjunto de hosts B tem um grupo de aplicações de Ambiente de 

trabalho com ambientes de trabalho pessoais para uma equipa de engenheiros: 



  
 

 
 

 

Figura 1: Área de trabalho do Windows Virtual Desktop com dois conjuntos de hosts 

 

 

 

Baseando-se neste exemplo simples, aqui está uma implementação empresarial típica do 

Windows Virtual Desktop que fornece um insight sobre as suas capacidades gerais de 

arquitetura e implementação. Como também irá constatar, estão a ser utilizadas várias 

subscrições, bem como o peering de rede virtual e uma VPN para a rede on-premises do 

cliente: 



 

 

 
 

 

Figura 2: Configuração arquitetónica típica do Windows Virtual Desktop 

 

Em resumo, o Windows Virtual Desktop fornece uma VDI gerida de gestão fácil, segura e 

rentável, proporcionando uma experiência perfeita que é comparável a um computador 

portátil ou local. Nas próximas secções, vamos falar mais sobre as vantagens que o Windows 

Virtual Desktop traz para o seu negócio e, em seguida, vamos aprofundar os pré-requisitos da 

implementação. 

Embora a orientação deste e-book se centre na implementação nativa da VDI,  o 
Windows Virtual Desktop também se integra em soluções de parceiros como   

o Citrix e o VMware, o que facilita a modernização dos investimentos de VDI existentes.   
Saiba mais sobre as integrações com os parceiros do Windows Virtual Desktop. 



  
 

 
 

 

Vantagens do Windows Virtual Desktop para a 
sua empresa 
O Windows Virtual Desktop pode trazer muitas vantagens para a sua organização. Vamos 

analisar algumas destas vantagens em detalhe. 

Oferecer a melhor experiência de utilizador remoto 

• O Windows Virtual Desktop fornece um ambiente de trabalho completo do Windows 10 e 
do Windows Server, bem como a virtualização de aplicações, incluindo a integração 
perfeita com o Microsoft Teams e Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas, ajudando os 
utilizadores a serem produtivos e a manterem-se ligados à experiência de ambiente de 
trabalho a que estão habituados. 

• Algumas organizações estão preocupadas com a latência das aplicações na cloud. O Azure 
é suportado em mais de 60 regiões de todo o mundo �mais do qualquer outro fornecedor 
de cloud�, o que significa que pode obter um ambiente de trabalho perto de qualquer 
localização de utilizador e estabelecer uma ligação rápida. Isto permite que os utilizadores 
se mantenham produtivos e atenuem os longos períodos de carregamento. 

• Além disso, o início de sessão do utilizador no Windows Virtual Desktop é extremamente 
rápido porque os perfis do utilizador são incluídos em containers utilizando o FSLogix. No 
início de sessão, o container do perfil de utilizador é anexado de forma dinâmica ao 
ambiente informático. O perfil do utilizador está imediatamente disponível e aparece no 
sistema exatamente como um perfil de utilizador nativo típico. 

Melhorar a sua postura de segurança 

• O Windows Virtual Desktop inclui muitas funcionalidades que ajudam a manter as 
aplicações e os dados seguros. Por exemplo, os dados e as aplicações estão separados do 
hardware local e são executados no servidor remoto, o que reduz o risco de dados 
confidenciais acabarem num dispositivo pessoal. Também isola as sessões dos utilizadores 
tanto em ambientes de uma sessão como de múltiplas sessões. Deste modo, proporciona-
se uma melhor segurança do que uma VPN porque os utilizadores não têm acesso a uma 
sub-rede completa. 



 

 

 
 

• O Windows Virtual Desktop também melhora a segurança utilizando a tecnologia Reverse 
Connect �RC�, que é um tipo de ligação mais seguro em comparação com o tradicional 
protocolo RDP �Remote Desktop Protocol�. Não é necessário abrir as portas de entrada 
para as VMs do host da sessão, uma vez que tal não é necessário quando se utiliza o 
Windows Virtual Desktop.  

 

Figura 3: O processo de fluxo de ligação do Windows Virtual Desktop 

• Sendo um Serviço Azure, o Windows Virtual Desktop utiliza uma oferta de segurança e 
conformidade líder do setor para proteger os dados dos utilizadores, incluindo soluções 
como o Azure Security Center e o Microsoft Endpoint Manager. Isto ajuda a proteger a sua 
infraestrutura e o Azure Active Directory, o que lhe permite ativar políticas de acesso 
condicional e o controlo de acessos baseado em funções. Pode obter mais informações 
sobre as melhores práticas de segurança para o Windows Virtual Desktop aqui. 

Simplificar a implementação e a gestão 

• Uma vez que o Windows Virtual Desktop gere toda a VDI para si, pode concentrar-se no 
utilizador, nas aplicações e nas imagens do sistema operativo que precisa de utilizar, em 
vez do inventário e da manutenção do hardware. 

• Com as funcionalidades da cloud, é possível pôr os seus utilizadores operacionais de forma 
rápida e segura, com uma escala ilimitada e uma automatização completa que controla em 
função das necessidades do seu negócio. Por exemplo, pode automatizar as 
implementações das VMs utilizando o portal Azure ou um modelo do Azure Resource 
Manager �ARM� e dimensionar facilmente adicionando qualquer número de hosts ao 
conjunto de hosts. O Windows Virtual Desktop também fornece ferramentas que permitem 



  
 

 
 

aprovisionar automaticamente VMs adicionais quando a procura de entrada excede um 
limiar especificado. 

• Com o Windows Virtual Desktop, terá acesso a outros serviços de monitorização, como o 
Azure Monitor, que permite aos administradores identificar problemas e receber alertas 
através de uma única interface, e o Azure Service Health, que fornece orientação 
personalizada para ajudá-lo a mitigar o tempo de inatividade e preparar-se para as 
operações de manutenção planeada. 

Reduzir os custos do licenciamento e da infraestrutura  

• A modernização e a atualização da infraestrutura podem ser dispendiosas. Com o 
Windows Virtual Desktop, pode reduzir as grandes despesas de capital e os custos de 
infraestrutura, tirando partido das capacidades baseadas na cloud e pagando apenas 
pelo que utiliza. Saiba mais sobre os preços e a elegibilidade para licenciamento aqui. 

• A capacidade exclusiva de múltiplas sessões do Windows 10 permite ter vários 
utilizadores em simultâneo, maximizando a sua utilização de VMs. Também dispõe da 
flexibilidade de escolher a VM que pretende utilizar e ajustá-la consoante as suas 
necessidades de negócio e orçamento. 

• A aquisição de um período de Azure Reserved VM Instance �RI� de um ou três anos em 
VMs Windows e Linux pode poupar-lhe até 72% em relação ao preço de pagamento por 
utilização �"pay as you go"�. Pode obter mais informações sobre Azure RIs aqui. 

Em resumo, o Windows Virtual Desktop trará inúmeras vantagens para o seu negócio, 

nomeadamente permitir teletrabalho mais seguro para os seus utilizadores finais, 

uma implementação rápida e um gestão de TI simplificada, além de custos de 

licenciamento e infraestrutura reduzidos.  

Consulte as histórias dos clientes para obter exemplos da vida real de como outras 
empresas utilizaram o Windows Virtual Desktop para ajudar o seu negócio.  
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  Como é que implementa corretamente o 
Windows Virtual Desktop? 
A implementação do Windows Virtual Desktop divide-se em quatro fases: planear, preparar, 

implementar e otimizar. A tabela seguinte fornece um resumo dos principais passos de cada 

fase: 

 

 

Lista de Verificação da Implementação do Windows Virtual Desktop 

Fase Passos 

Planear 

 

Antes de implementar o Windows Virtual Desktop, deve executar os 

seguintes passos da secção Planear: 

• Considerações sobre a rede 

• Número de VMs, incluindo os limites e o dimensionamento 

• Tipos de imagem 

• Adesão ao domínio 

• Grupos de aplicações  

• Clientes de dispositivos 

Preparar 

 

Antes de implementar o Windows Virtual Desktop, deve executar os 

seguintes passos da secção Preparar: 

• Configure o Azure Active Directory �Azure AD�. 

• Integre-o com o Active Directory Domain Services. 

• Crie os recursos do Azure. 

• Atribua as funções de administrador. 

• Atribua licenças aos utilizadores do Windows Virtual Desktop. 

• Registe o fornecedor de DesktopVirtualization com a sua subscrição. 



  

 
 

Fase Passos 

Implementar 

 

Devem ser executados os seguintes passos durante a fase de 
Implementação do processo antes de avançar para o quarto passo: 

• Crie uma área de trabalho do Windows Virtual Desktop e um 
conjunto de hosts. 

• Disponibilize o ambiente de trabalho e as aplicações remotas aos 
utilizadores utilizando grupos de aplicações. 

• Personalize a área de trabalho, as aplicações, o ambiente de 
trabalho e o protocolo. 

• Ligue-se à área de trabalho utilizando o cliente do Windows 
Virtual Desktop. 

Otimizar 

 

A fase final, Otimizar, lista a configuração do FSLogix, dos ficheiros do 
Azure e da automatização Azure, se necessário: 

• Configure perfis de utilizador de roaming e com estado utilizando o 
Azure File Storage e o FSLogix. 

• Configure o Azure File Sync para sincronizar os ficheiros on-premises 
ou os dados de perfil de utilizador para o Azure Storage. 

• Dimensione os hosts de sessão utilizando a ferramenta de 
dimensionamento criada com Azure Automation e as Azure Logic 
Apps. 

Na Secção 2 deste e-book, iremos analisar os pré-requisitos do plano, da preparação e da 

implementação, e os principais passos com mais detalhe. Na Secção 3, iremos passar às 

melhores práticas e às sugestões de resolução de problemas para o ajudar na fase de 

otimização. 

Fase 1: Planear a implementação do Windows 
Virtual Desktop 
Para planear a implementação, terá de rever alguns dos principais requisitos envolvidos na 

conceção de uma implementação do Windows Virtual Desktop. Poderá encontrar uma 



  

 
 

descrição geral dos requisitos aqui. Iremos dar algumas sugestões para o ajudar ao longo do 

processo. 

Sugestão 1: Para poder implementar quaisquer VMs, deve configurar uma rede 

Selecione a rede virtual e a sub-rede onde pretende colocar as VMs que crie. A rede virtual 

que especificar para o processo de aprovisionamento do conjunto de hosts tem de ser ligada 

ao domínio da organização e a rede virtual Azure tem de permitir o acesso de saída aos URLs 

que suportam o Windows Virtual Desktop. 

Também terá de juntar as VMs da rede virtual ao domínio, numa rede virtual diferente, 

utilizando a função de peering ou uma rede diferente, desde que os hosts possam comunicar 

com o controlador de domínio. 

Se estiver a utilizar o Azure Active Directory Domain Services �Azure AD DS�, sugere-se que 

um domínio gerido pelo Azure AD DS seja implementado na sua própria sub-rede 

dedicada. Também é aconselhável não implementar a sua VM na mesma sub-rede que o 

domínio gerido pelo Azure AD DS. Para implementar a sua VM e ligar-se a uma sub-rede 

adequada da rede virtual, selecione uma das seguintes opções: 

• Crie ou selecione uma sub-rede existente na mesma rede virtual na qual o seu domínio 
gerido pelo Azure AD DS está implementado. 

• Selecione uma sub-rede numa rede virtual Azure que esteja ligada à mesma utilizando a 
função de peering de rede virtual Azure. 

Importante  
  
Certifique-se de que configura o DNS corretamente porque se 
os hosts de sessão não puderem ver o controlador de domínio 
(DC), o processo de aprovisionamento falhará no passo 
seguinte. Deve certificar-se de que a rede virtual está 
configurada com o Active Directory como um servidor DNS. 



  

 
 

Sugestão 2: Certifique-se de que configurou uma firewall e outros requisitos de rede 

O Windows Virtual Desktop requer um conjunto específico de regras de firewall para 

funcionar corretamente. Se não assegurar a aplicação destas regras à VM, a Azure Firewall ou 

a uma firewall de terceiros pode provocar problemas de comunicação de rede com o 

Windows Virtual Desktop. Um exemplo disto é a falha de ativação do Windows porque a 

porta de saída TCP 1688 para kms.core.windows.net está bloqueada. 

Saiba mais sobre as regras de firewall necessárias. 
Sugestão 3: Certifique-se de que tem o tamanho e o número adequados de VMs que 

precisa para suportar os seus requisitos de negócio 

Número de VMs 

Pode criar até 159 VMs quando criar pela primeira vez o seu conjunto de hosts. Pode vê-las 

no seu grupo de recursos, incluindo alguns objetos de ARM adicionais. Existe um limite 

restritivo de 10 000 VMs por conjunto de hosts. No entanto, recomenda-se limitar o 

conjunto de hosts a 5000 VMs. Estes hosts de sessão podem estar ativos em subscrições 

diferentes. Existe uma limitação máxima de inscrição em conjunto de hosts de 399 VMs 

sem que sejam utilizados conjuntos de disponibilidade e um limite restrito de 400 

conjuntos de hosts por inquilino. 

Pode atingir rapidamente os 800 recursos do Azure por limite de implementação. Também 

pode adicionar mais VMs depois de terminar de criar o seu conjunto de hosts. Verifique os 

limites de Azure VM e API para o seu grupo de recursos e a sua subscrição. 

Para obter recomendações na fase de conceção e evitar ter de realizar  
alterações na fase de dimensionamento, consulte Limitações do Azure. 



  

 
 

Dimensionamento das VMs 

Para cenários de sessão única, recomenda-se que haja pelo menos dois cores de CPU 

físicos por VM. É aconselhável contactar o�s� seu�s� fornecedor�es� de software de 

aplicação para obter recomendações de dimensionamento específicas para o seu 

workload. É provável que o dimensionamento das VMs para as VMs de sessão única esteja 

alinhado com as orientações do dispositivo físico. 

Para obter recomendações de dimensionamento de VMs em múltiplas sessões,  consulte 
Orientações de dimensionamento de virtual machines. 

Sugestão 4: Selecione o tipo de imagem necessário 

O Azure utiliza dois tipos de imagem para criar VMs: Galeria e Storage Blob. Também terá de 

escolher que tipo de discos do sistema operativo pretende que as VMs utilizem: SSD 

Standard, SSD Premium ou HDD Standard. 

Tipo de 
imagem 

Descrição 

Galeria  Com o tipo de imagem Galeria, pode selecionar uma das imagens 
recomendadas no menu pendente, como o Windows 10 Enterprise para 
múltiplas sessões e o Microsoft 365. Se não vir a imagem pretendida, 
selecione Procurar todas as imagens e discos. Isto permite-lhe selecionar 
outra Imagem Gerida do Azure na sua galeria �Os Meus Itens� ou uma 
Imagem partilhada da Galeria de Imagens Partilhadas. Também é possível 
utilizar uma imagem fornecida pela Microsoft e outros editores 
�Marketplace�. 

Storage Blob  O tipo de imagem de Storage Blob permite-lhe utilizar a sua própria 
imagem criada através do Hyper-V ou numa Azure VM. Pode utilizar esta 
opção quando tiver uma imagem que está a usar on-premises e pretender 
carregá-la e começar a usá-la imediatamente no Azure. Ao selecionar esta 
opção, há alguns campos adicionais que precisa de preencher. 



  

 
 

Sugestão 5: Certifique-se de que prepara as VMs a associar a um domínio 

Para associar o domínio às VMs que criar, tem de especificar o nome do domínio 

completo do Active Directory ao qual se pretende associar, tal como 

northwindtraders.com.  Se tiver configurado um ambiente de teste com o Azure AD DS, 

utilize o nome de domínio do DNS existente na página de propriedades para o Azure 

AD DS, tal como  adds-northwindtraders.onmicrosoft.com. 

Também terá de especificar uma conta de Administrador para que o processo de 

aprovisionamento permita associar as VMs ao domínio. Esta conta tem de ser atribuída à 

função de administrador de domínio do Active Directory. 

Sugestão 6: Atribua os grupos de aplicações necessários 

Pode atribuir um utilizador ou um grupo a um grupo de aplicações de ambiente de trabalho 

remoto e a um grupo de aplicações de RemoteApp no mesmo conjunto de hosts. No entanto, 

os utilizadores só podem iniciar um tipo de grupo de aplicações por sessão. 

Se um utilizador ou grupo for atribuído a vários grupos de aplicações de RemoteApp dentro 

do mesmo conjunto de hosts, verão todas as aplicações publicadas nesses grupos de 

aplicações. Sempre que possível, recomenda-se dividir os workloads de RemoteApp e do 

Ambiente de Trabalho Remoto em conjuntos de hosts separados. 

Sugestão 7: Decida como se pretende ligar a uma área de trabalho com um cliente Web 
ou de ambiente de trabalho 

Pode aceder a uma área de trabalho virtual do Windows Virtual Desktop a partir de um 

browser ou utilizando um cliente no seu dispositivo. A opção do browser permite-lhe ligar 

com qualquer dispositivo quando precisa de aceder a um ambiente de trabalho e não tem o 

seu dispositivo principal consigo. Para uma melhor experiência, recomenda-se que execute o 

cliente do Windows Virtual Desktop diretamente a partir do seu dispositivo. Seguem-se os 

tipos de dispositivo cliente que suportam o Windows Virtual Desktop: 

• Windows 

• Android 



  

 
 

• macOS 

• iOS 

• Linux, fornecido por parceiros de client dinâmico Linux; obtenha mais informações aqui 

 

Fase 2: Preparar um ambiente do Windows 
Virtual Desktop 
Para se preparar para a implementação, terá de se certificar de que tem o licenciamento certo, 

uma subscrição do Azure e a configuração correta do Azure Active Directory e de VM. A 

tabela seguinte descreve estes requisitos. 

Recurso Requisitos 

Licenças e 
subscrições 

• Aceda gratuitamente ao Windows Virtual Desktop com uma licença do 
Windows, uma licença do M365 ou uma Licença de Acesso de Cliente 
�CAL� de RDS elegíveis[1] com Software Assurance, consoante o sistema 
operativo que pretende implementar. 

• Também deve ter uma subscrição do Azure[2] com uma rede virtual que 
contenha ou esteja ligada ao Windows Server Active Directory ou do 
Azure AD DS. Esta subscrição também deve estar associada ao mesmo 
inquilino do Azure AD. Se necessitar de uma subscrição do Azure, pode 
inscreverse para um trial gratuito. Se estiver a utilizar a versão de trial 
gratuita do Azure, deverá utilizar o Azure AD DS para manter o Windows 
Server Active Directory sincronizado com o Azure AD. 

• Atribua os Utilizadores ao Windows Virtual Desktop. 

Criar os 
recursos 
do Azure 

• Crie a rede do Azure. 

• Configure a conectividade ao Active Directory através de uma VPN, um 
host local ou usando a função de peering de rede virtual do Azure. 

[1] Mais informações sobre licenças elegíveis em https://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-desktop/. 
[2] Leia sobre as subscrições do Azure em https://azure.microsoft.com/pricing/purchase-options/pay-as-you-go/. 



  

 
 

Recurso Requisitos 

Azure AD • Uma estância do Azure AD 

• Um controlador de domínio �DC� sincronizado com o Azure AD 

Pode configurar este DC de uma das formas seguintes: 
• O utilizador deve ser obtido a partir do mesmo Active Directory que está 

ligado ao Azure AD através do Azure AD Connect. 

• O UPN que utilizar para subscrever o Windows Virtual Desktop deve 
existir no domínio do Active Directory ao qual a VM está associada. 

• Azure AD DS. 

• Uma VM no Azure que funcione como um DC. 

• Uma subscrição do Azure com uma rede virtual que contenha ou esteja 
ligada ao Windows Server Active Directory ou AD DS. 

• Atribua funções de administrador ao Windows Virtual Desktop. 

Virtual  
Machines  
�VMs� 

• As VMs devem estar associadas a um domínio padrão ou a um AD 
Híbrido. As VMs não podem estar associadas ao Azure AD. 

• As VMs devem executar uma das imagens suportadas do sistema 
operativo. 



  

 
 

Requisitos de 
utilizador 

• Registe a�s� subscrição�ões� necessária�s� junto do fornecedor de 
recursos Microsoft.DesktopVirtualization. Para tal, aceda ao menu da 
subscrição dos Serviços do Azure, localize as subscrições que pretende 
registar, procure o fornecedor Microsoft.DesktopVirtualization e clique 
em Registar: 

 

Uma vez que tenha preenchido os pré-requisitos na secção Planear e Preparar, estará pronto 

para passar ao primeiro passo da implementação.  

Fase 3: Implementar a área de trabalho do 
Windows Virtual Desktop 
Nesta secção, fornecemos um resumo de como implementar a sua área de trabalho do 

Windows Virtual Desktop. Também pode consultar as orientações passo a passo sobre como 

implementar a sua área de trabalho do Windows Virtual Desktop aqui. 

Se já tiver uma subscrição do Azure, também pode experimentar a ferramenta de 

implementação de início rápido do Windows Virtual Desktop, que o guiará através de cada 

passo de implementação utilizando o portal do Azure e a subscrição da sua conta existente. 

Criar o seu primeiro conjunto de hosts �ambiente de trabalho� 

Existem duas formas de implementar conjuntos de hosts no Windows Virtual Desktop: com ou 

sem adicionar VMs. Nesta secção, serão abordados ambos os tipos de implementação. Se 

optar por não adicionar VMs, terá de configurar manualmente os hosts de sessão para que o 

agente do host possa comunicar com o Windows Virtual Desktop. Também pode utilizar 

modelos de ARM personalizados para implementar e adicionar hosts de sessão ao seu 



  

 
 

conjunto de host existente. Este processo manual é o mesmo processo para a migração de 

hosts de sessão do Remote Desktop Services �servidor� para o Windows Virtual Desktop. 

Não tem uma subscrição do Azure?   
Pode inscrever-se para uma conta gratuita do Azure aqui. 

Criar o seu primeiro conjunto de hosts �ambiente de trabalho� – implementação manual 

Esta secção detalha os passos para adicionar hosts de sessão ao Windows Virtual Desktop 

sem utilizar a funcionalidade de aprovisionamento ao adicionar conjunto de hosts: 

1. Procure por Windows Virtual Desktop no painel de pesquisa do Azure e selecione Criar 
um conjunto de hosts: 

 



  

 
 

Figura 4: Criar um conjunto de hosts 

2. Selecione a subscrição, a localização dos metadados e as propriedades do conjunto de 
hosts: 

 

Figura 5: Configurar as propriedades do conjunto de hosts 

Os conjuntos de hosts de validação são úteis para testar alterações que podem   
resultar em tempo de inatividade para o seu ambiente padrão. Saiba mais aqui. 

3. Selecione Virtual Machines Seguintes e selecione Não para adicionar VMs. Em seguida, 
selecione uma área de trabalho existente ou crie uma nova e, por fim, selecione Rever + 
criar e, em seguida, selecione Criar. 

Assim que a implementação esteja concluída, navegue para a página do Windows Virtual 

Desktop Service na consola de ARM: 

Subscrição do Azure 
Grupo de Recursos 

Nome do conjunto de hosts 
Localização dos Metadados 

Tipo de conjunto de hosts 
Limite máximo de sessões 
Algoritmo de balanceamento  
da carga 



  

 
 

 

Tenha em atenção que, para adicionar os hosts de sessão manualmente, necessitará de uma 

chave de registo. Isto é opcional e comum em cenários de automatização. Além disso, para 

registar os hosts de sessão manualmente, terá de fazer download e instalar tanto o Agente do 

Windows Virtual Desktop, que requer a chave de registo, como o Bootloader do Agente do 

Windows Virtual Desktop. 

Saiba mais sobre como   
registar VMs no conjunto de hosts do Windows Virtual Desktop. 

Criar o seu primeiro conjunto de hosts �ambiente de trabalho� – adicionar VMs a uma 

implementação 

Esta secção mostra-lhe como implementar um conjunto de hosts do Windows Virtual 

Desktop e adicionar VMs utilizando o assistente: 

1. Procure pelo serviço Windows Virtual Desktop no painel de pesquisa do Azure e selecione 
Criar um conjunto de hosts: 

Figura 6: A descrição geral da implementação 



  

 
 

 

Figura 7: Criar um novo conjunto de hosts 

2. Selecione a subscrição, a localização dos metadados e as propriedades do conjunto de 
hosts. Se estiver a utilizar uma sessão única do Windows 10, certifique-se de que seleciona 
o tipo Conjunto de Hosts Pessoal: 



  

 
 

 

Figura 8: Configurar as propriedades do conjunto de hosts 

3. Selecione Adicionar Virtual Machines e, em seguida, Sim. Preencha os detalhes da VM, 
incluindo o tamanho e a imagem que gostaria de implementar. Quando tiver concluído, 
selecione Rever + criar e, em seguida, Criar: 

Subscrição do Azure 
Grupo de Recursos 

Nome do conjunto de hosts 
Localização dos Metadados 

Tipo de conjunto de hosts 
Limite máximo de sessões 
Algoritmo de balanceamento  
da carga 



  

 
 

 

Figura 9: Adicionar a VM e os detalhes da VM 

 

 

 

 

 

 

Importante  
  
Os prefixos do nome de host de sessão de VM do Azure não podem 
exceder 11 carateres devido à atribuição automática de nomes de 
instância e ao limite do NetBIOS de 15 carateres pela conta do 
computador. Quando se tem menos de 999 VMs, o prefixo pode ter um 
caráter adicional; o mesmo se aplica quando se tem menos de 100 VMs. 

Região do Datacenter do Azure 

Tamanho da Virtual Machine 

Número de hosts de sessão  
por conjunto 
Conta do computador 

Imagem do Marketplace 

Grupo de Recursos 



  

 
 

4. Selecione uma área de trabalho existente ou selecione Criar nova e, em seguida, selecione 
Rever + criar: 

 

O passo final é atribuir um grupo de aplicações de ambiente de trabalho ao utilizador. 

Criar o seu primeiro conjunto de hosts �ambiente de trabalho� – Criar e atribuir 

aplicações remotas 

Para ativar a utilização do RemoteApp como o seu tipo de recurso, primeiro tem de criar 

um grupo de aplicações e selecionar RemoteApp. Se quiser utilizar o RemoteApp e os 

ambientes de trabalho como um utilizador específico, recomenda-se que crie dois 

conjuntos de hosts; no entanto, só é obrigatório criar um. 

Um Grupo de Aplicações de Ambiente de Trabalho �DAG� é criado automaticamente quando 

cria um conjunto de hosts através do assistente. O DAG predefinido destina-se a ambientes 

de trabalho e os passos seguintes explicam como configurar RemoteApps: 

1. Navegue para o painel Grupos de aplicações e selecione o conjunto de hosts com o qual 

pretende configurar o grupo de aplicações: 

Figura 10: Criar uma área de trabalho e implementação 



  

 
 

 

Figura 11: Configurar o grupo de aplicações e o conjunto de 

hosts 2. Adicione os utilizadores ou grupos do AD Azure ao grupo de 

aplicações: 

 

Figura 12: Adicionar um utilizador do AD Azure ao grupo de aplicações 
3. Adicione as aplicações remotas de que necessita. Também pode implementar aplicações 

remotas utilizando o Caminho do ficheiro de origem da aplicação: 



  

 
 

 

4. Registe o grupo de aplicações com um grupo de trabalho: 

 

Figura 14: Registar o grupo de aplicações 

Figura 13: Adicionar aplicações remotas 



  

 
 

5. Selecione Rever + criar e, em seguida, selecione criar. Quando tiver terminado, pode 
adicionar, editar e remover aplicações do grupo de aplicações, conforme necessário: 

 

Começar a utilizar o cliente do Windows Virtual Desktop 

Para aceder ao Windows Virtual Desktop a partir do cliente/menu Iniciar, primeiro tem de 

fazer download e instalar o cliente do Windows Virtual Desktop. 

Clique aqui para fazer download do Windows Virtual Desktop. 

1. Inicie o cliente do Ambiente de Trabalho Remoto, selecionando Ambiente de Trabalho 
Remoto. 

Figura 15: Rever as aplicações 



  

 
 

 

Figura 16: O ícone do Ambiente de Trabalho Remoto no menu Iniciar 

2. Selecione Subscrever com URL: 

 

 

 

Figura 17: Escolher a opção de subscrição 



  

 
 

3. Introduza o Feed do Azure Resource Manager, 
https://rdweb.wvd.microsoft.com/api/ arm/feeddiscovery: 

 

Figura 18: A secção Subscrever a uma Área de Trabalho 

4. Será apresentado um pedido de autenticação da Microsoft. Introduza as suas credenciais 
de início de sessão. 

5. Comprove a sua identidade se estiver a utilizar a autenticação multifator do Azure �MFA�. 
Leia mais sobre a MFA aqui. 

6. As aplicações e os recursos do ambiente de trabalho aparecerão agora no cliente do 
Ambiente de Trabalho Remoto: 



  

 
 

 

Figura 19: O cliente do Ambiente de Trabalho Remoto 
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Fase 4: Otimizar os ambientes do Windows Virtual 
Desktop – recomendações e melhores práticas 
Depois de implementar o ambiente do Windows Virtual Desktop, existem várias áreas que 

pode optar por otimizar. Esta secção fornece melhores práticas, recomendações e sugestões 

de resolução de problemas que pode utilizar. O Windows Virtual Desktop oferece controlo 

total sobre o tamanho, o tipo e o número de VMs que estão a ser utilizadas pelos clientes. 

Estas são algumas das melhores práticas gerais do Windows Virtual Desktop: 

• A conta de armazenamento dos Ficheiros do Azure deve estar na mesma região que as 
VMs do host de sessão. 

• As permissões de Ficheiros do Azure devem corresponder às descritas em Requisitos – 
Containers de Perfil. 

• Cada VM da conjunto de hosts deve ter o mesmo tipo e tamanho e basear-se na mesma 
imagem principal. 

• As VM do conjunto de hosts devem estar no mesmo grupo de recursos para auxiliar a 
gestão, o dimensionamento e a atualização. 

• Para um desempenho ótimo, a solução de armazenamento e o container de perfis FSLogix 
devem residir no mesmo datacenter. 

• A conta de armazenamento que contém a imagem principal deve estar na mesma região e 
subscrição onde as VMs são aprovisionadas. 

Estratégias de infraestrutura e Recomendações de VM 

• Para os requisitos de VM para execução do sistema operativo, consulte Orientações de 
dimensionamento da virtual machine. 

• Recomenda-se que utilize o armazenamento SSD Premium no disco do sistema operativo 
para workloads de produção que exijam um Contrato de Nível de Serviço �SLA�. Para obter 
mais detalhes, consulte o SLA para virtual machines. 

• As unidades de processamento gráfico �GPUs� são recomendadas para utilizadores que 
utilizam regularmente programas de utilização intensiva de gráficos, sendo que as 
aplicações que não utilizam muitos gráficos também podem beneficiar de uma GPU. Para 
obter mais informações sobre a aceleração de gráficos, consulte Escolher a sua tecnologia 



  

 
 

de composição de gráficos. O Azure tem várias opções de implementação de GPU e 
tamanhos de VM de GPU.  

Saiba mais em Tamanhos de virtual machines otimizados para GPU. 

Recomendações de tamanho de VM para VMs de sessão única e múltiplas sessões 

Tenha em atenção que estas recomendações de dimensionamento são uma 

orientação e aconselha-se a realização de uma avaliação para garantir a melhor 

experiência possível ao utilizar o Windows Virtual Desktop. 

Recomendações para sessão única 

Em termos de recomendações de dimensionamento de VM para cenários de sessão única, 

utilize pelo menos dois cores de CPU físicos por VM �normalmente quatro vCPUs com 

hiperthreading�. Se precisar de recomendações mais específicas, pergunte aos fornecedores 

de software que processam o seu workload. É provável que o dimensionamento das VMs para 

as VMs de sessão única esteja alinhado com as orientações do dispositivo físico. Recomenda-

se que utilize pelo menos dois cores de CPU físicos por VM �regra geral, quatro vCPUs 

com hyperthreading�. No caso da RAM, 8 GB é o padrão para ambientes de trabalho virtuais. 

Uma instância de D2s_v3 pode um bom começo. 

Recomendações para múltiplas sessões 

A tabela seguinte lista o número máximo sugerido de utilizadores por unidade de 

processamento central virtual �vCPU� e as configurações mínimas de VM para cada workload. 

Estas recomendações baseiam-se em Workloads do Ambiente de Trabalho Remoto. 
Tipo de 
workload 

Máximo de  
utilizadores 
por vCPU  

Armazenamento mínimo 
de vCPU/RAM/SO  

Instâncias de exemplo 
do Azure 

Armazenamento 
mínimo de 
containers de perfis 

Leve 6 
2 vCPUs, 8 GB de RAM,  
16 GB de 
armazenamento 

D2s_v3, F2s_v2 30 GB 

Média 
4-16 utilizadores  
por host  

4 vCPUs, 16 GB de RAM,  
32 GB de 
armazenamento 

D4s_v3, F4s_v2 30 GB 



  

 
 

Pesada 2 
4 vCPUs, 16 GB de RAM,  
32 GB de 
armazenamento 

D4s_v3, F4s_v2 30 GB 

Avançada 13:00 
6 vCPUs, 56 GB de RAM,  
340 GB de 
armazenamento 

D4s_v3, F4s_v2,NV6  30 GB 

Para uma implementação típica, recomenda-se que seja utilizado um tipo de workload médio, 

conforme realçado na tabela anterior. 

Estratégias de identidade 

Podem aplicar-se as seguintes estratégias de identidade ao seu Windows Virtual Desktop 

e à infraestrutura do Azure. Escolher a estratégia de identidade certa irá ajudá-lo a 

alinhar-se com os seus requisitos de cloud imediatos e futuros: 

Opção Prós Contras 

Crie rapidamente um 
controlador de domínio 
�DC� na sua subscrição 
do Azure. 

Permite sincronizar com DCs on-
premises, se estiver configurada 
uma VPN ou o ExpressRoute. 

Todas as Políticas de Grupo AD 
familiares podem ser utilizadas. 

As VM podem ser colocadas em 
pausa ou paradas quando 
necessário para reduzir os 
custos. 

Acrescenta a gestão adicional 
de uma VM e Active Directory 
no Azure. 

Para organizações 
baseadas na cloud, 
utilize o Azure AD DS. 

Isto é ótimo para ambientes 
isolados ou de teste que não 
precisam de conectividade aos 
recursos on-premises.  

  

O Azure AD será a sua principal 
fonte de identidades. 

O AD DS está sempre em 
funcionamento, o que resulta 
numa taxa fixa por mês. 



  

 
 

Para organizações 
híbridas, utilize uma  
VPN ou o serviço 
ExpressRoute e 
certifique-se de que os 
seus DCs on-premises 
podem ser encontrados 
no Azure. 

Acrescenta a gestão adicional de 
uma VM e Active Directory no 
Azure. 

Não é necessário nenhum 
AD DS ou DC no Azure. 

A latência pode aumentar, 
acrescentando atrasos 
durante a autenticação do 
utilizador às VMs. 

Isto pressupõe que tem um 
ambiente on-premises; não é 
adequado para testes apenas 
de cloud. 

Capacidades de segurança e melhores práticas 
para o Windows Virtual Desktop 
O Windows Virtual Desktop inclui muitas capacidades de segurança que ajudam a manter 

a segurança dos seus dados e utilizadores. Um aspeto importante a ter em conta é que os 

serviços cloud são diferentes das infraestruturas de ambiente de trabalho virtual on-

premises tradicionais e há uma diferença subtil na forma como as responsabilidades de 

segurança são geridas. Essencialmente, a responsabilidade pela segurança é dividida 

entre o fornecedor de cloud e o cliente. Eis a lista de requisitos de segurança pelos quais 

é responsável na sua implementação do Windows Virtual Desktop: 

Requisito de Segurança O cliente é responsável por isto? 

Identidade Sim 

Dispositivos de utilizador �móveis e PCs� Sim 

Segurança das aplicações Sim 

Sistema operativo do host da sessão Sim 

Configuração da implementação Sim 

Controlos da rede Sim 



  

 
 

Plano de controlo da virtualização Não 

Hosts físicos Não 

Rede física Não 

Datacenter físico Não 

Capacidades de segurança do Windows Virtual Desktop 

A Microsoft investe mais de 1 mil milhão de USD por ano em investigação e 

desenvolvimento de cibersegurança, e o Azure tem mais certificações de conformidade do 

que qualquer outro fornecedor de cloud. Eis algumas funcionalidades de segurança 

integradas que pode utilizar no seu ambiente de Windows Virtual Desktop: 

• O Centro de Segurança do Azure suporta o Windows Virtual Desktop e ajuda-o a gerir 
vulnerabilidades, a avaliar a conformidade com as normas do PCI e reforçar uma segurança 
global do seu ambiente. 

• A autenticação multifator no Windows Virtual Desktop melhora a segurança de toda a sua 
implementação para o acesso dentro e fora da sua organização. 

• O Acesso Condicional proporciona a capacidade de gerir riscos e decidir a quais 
utilizadores deve conceder acesso, quem são eles, como iniciam sessão e que dispositivo 
estão a utilizar. 

• O RemoteApps proporciona uma experiência fluida à medida que o utilizador trabalha com 
aplicações no seu ambiente de trabalho virtual. O RemoteApps reduz o risco apenas 
permitindo que o utilizador trabalhe com um subconjunto da máquina remota exposto 
pela aplicação. 

Pode recolher informações sobre disponibilidade e o serviço do Windows Virtual Desktop 

com o Azure Monitor. Também pode criar alertas de estado do serviço para o serviço do 

Windows Virtual Desktop, a fim de receber notificações sempre que ocorrer um evento que 

afete os seus serviços. 

Deverá ter como objetivo recolher registos de auditoria relacionados com o Windows Virtual 

Desktop, incluindo os seguintes: 

• Registos de Atividade do Azure 



  

 
 

• Registos de Atividade do Azure Active Directory 

• Azure Active Directory 

• Hosts de sessão 

• Registos de Diagnóstico do Windows Virtual Desktop 

• Registos do Key Vault 

Saiba mais sobre a segurança do Azure aqui. 
Quatro sugestões de segurança para o seu Ambiente do Windows Virtual Desktop 

Utilize estas sugestões de segurança adicionais para ajudar a manter seguras as 

implementações do Windows Virtual Desktop dos seus clientes. 

Sugestão de segurança 1: Permitir a proteção do endpoint e instalar um produto de 

deteção e resposta de endpoints 

Certifique-se de que ativa a proteção de endpoints em todos os anfitriões de sessão. Pode 

utilizar o Windows Defender ou um programa de terceiros à sua escolha. Recomenda-se 

também que instale um produto de deteção e resposta �EDR� de endpoints para fornecer 

capacidades avançadas de deteção e resposta no Windows Virtual Desktop. Para sistemas 

operativos de servidor com o Azure Security Center ativado, a instalação de um produto de 

EDR irá implementar o Defender ATP. Para sistemas operativos clientes, pode implementar o 

Defender ATP ou um produto de terceiros nesses endpoints. 

Sugestão de segurança 2: Faça a gestão das Microsoft 365 Apps de Segurança Enterprise 

Para melhorar a segurança da implementação do Office, recomenda-se que recorra ao 

Assistente de Política de Segurança para Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas. Esta 

ferramenta permite-lhe identificar as políticas que pode aplicar à sua implementação para 

obter mais segurança. O Assistente de Política de Segurança também recomenda políticas 

baseadas no seu impacto na sua segurança e produtividade. 

Sugestão de segurança 3: Estabeleça políticas máximas de período de inatividade 

e políticas de desativação 

Recomenda-se que os tempos limite equilibrem a produtividade do utilizador, bem como a 

utilização de recursos. Para os utilizadores que interagem com aplicações sem estado, 

recomenda-se que considerem políticas mais agressivas que desliguem as máquinas e 

conservem os recursos. Tenha cuidado ao configurar estas políticas, porque desligar as 



  

 
 

aplicações de execução prolongada que continuam a executar se um utilizador estiver inativo, 

como uma simulação ou composição de CAD, pode interromper o trabalho do utilizador e até 

exigir o reinício do computador. 

Sugestão de segurança 4: Bloqueie os ecrãs das sessões inativas 

Configure bloqueios de ecrã de sessões inativas para evitar o acesso indesejado ao sistema 

configurando o Windows Virtual Desktop para bloquear após um período de tempo de 

inatividade e exigir a autenticação para desbloquear a sessão. 

Recomendações de segurança para hosts de sessão 

Reforce a segurança dos hosts de sessão restringindo as capacidades do sistema operativo: 

• Redirecionamento de dispositivos: controle o redirecionamento de dispositivos 
reorientando unidades, impressoras e dispositivos USB para o dispositivo local de um 
utilizador numa sessão de ambiente de trabalho remoto. Recomendamos que avalie os 
seus requisitos de segurança e verifique se estas funcionalidades devem ou não ser 
desativadas. 

• Restringir o acesso ao Explorador do Windows : oculte os mapeamentos das unidades 
locais e remotas. Isto impede que os utilizadores descubram informações confidenciais 
sobre a configuração do sistema e os utilizadores. 

• Minimizar o acesso direto do RDP aos hosts de sessão: evite o acesso direto do RDP aos 
hosts de sessão no seu ambiente. Se precisar de acesso direto do RDP para a administração 
ou resolução de problemas, permita o acesso just-in-time para limitar a superfície de 
ataque potencial num host de sessão. 

• Limitar o acesso aos sistemas de ficheiros locais e remotos: conceda aos utilizadores 
permissões limitadas quando acedem a sistemas de ficheiros locais e remotos. Pode 
restringir as permissões certificando-se de que os seus sistemas de ficheiros locais e 
remotos utilizam listas de controlo de acesso com privilégios mínimos. Desta forma, os 
utilizadores só podem aceder ao que precisam e não podem alterar nem eliminar recursos 
críticos. 

• Ativar o AppLocker: evite que software indesejado seja executado em hosts de sessão. 
Pode ativar o AppLocker para obter segurança adicional nos hosts de sessão, garantindo 
que apenas as aplicações que permite são executadas no host. 



  

 
 

Sugestões de resolução de problemas 

Identificar problemas 

Conforme mencionado na secção anterior, o Windows Virtual Desktop fornece uma 

funcionalidade de diagnóstico como parte do serviço de gestão que permite ao administrador 

identificar problemas através de uma única interface. 

Para obter mais informações sobre as capacidades de diagnóstico do Windows Virtual 
Desktop, consulte Utilizar Log Analytics para a funcionalidade de diagnóstico. 

Quaisquer ligações que não cheguem ao Windows Virtual Desktop não aparecerão nos 

resultados de diagnóstico porque o próprio serviço de função de diagnóstico faz parte do 

Windows Virtual Desktop e precisaria de utilizar ferramentas adicionais para identificar o 

problema. 

Regra geral, os problemas de ligação ao Windows Virtual Desktop acontecem quando o 

utilizador está com problemas de conectividade de rede. O primeiro passo deve ser o 

utilizador verificar a sua ligação. 

Utilize este artigo para obter mais informações sobre os diferentes métodos  
para identificar e diagnosticar problemas do Windows Virtual Desktop. 

Erros comuns e soluções sugeridas 

A tabela seguinte indica alguns dos erros e mensagens que surgem se existirem problemas de 

comunicação entre a VM e o serviço de gestão: 

Mensagem de erro Solução sugerida 

Falha ao criar a chave 
do registo 

Não foi possível criar o símbolo do token. Tente criá-lo novamente 
com um prazo de validade mais curto �entre 1 hora e 1 mês�. 



  

 
 

Falha ao eliminar 
a chave de 
registo 

Não foi possível eliminar o símbolo do token. Experimente eliminá-
lo de novo. Se ainda não funcionar, utilize o PowerShell para 
verificar se o token ainda lá está. Se estiver lá, elimine-o com o 
PowerShell. 

Falha ao alterar o 
modo de 
esvaziamento do host 
de sessão 

Não foi possível mudar o modo de esvaziamento na VM. 
Verifique o estado da VM. Se a VM não estiver disponível, o 
modo de esvaziamento não pode ser alterado. 

Falha ao desligar as 
sessões do utilizador 

Não foi possível desligar o utilizador da VM. Verifique o estado da 
VM. Se a VM não estiver disponível, a sessão do utilizador não pode 
ser desligada. Se a VM estiver disponível, verifique o estado da 
sessão do utilizador para ver se está desligado. 

Falha ao terminar 
a sessão de 
todos os 
utilizadores do 
host de sessão 

Não foi possível terminar a sessão dos utilizadores da VM. Verifique 
o estado da VM. Se estiver indisponível, não é possível terminar a 
sessão dos utilizadores. Verifique o estado da sessão dos 
utilizadores para ver se já terminaram sessão. Pode forçar o fim da 
sessão com o PowerShell. 

Falha ao anular a 
atribuição de um 
utilizador do 
grupo  de 
aplicações 

Não foi possível anular a publicação de um grupo de aplicações 
para um utilizador. Verifique se o utilizador está disponível no 
Azure AD. Verifique se o utilizador faz parte de um grupo de 
utilizadores para o qual o grupo de aplicações foi publicado. 

Ocorreu um erro na 
obtenção dos locais 
disponíveis 

Verifique a localização da VM utilizada no assistente Adicionar 
virtual machines a um conjunto de hosts. Se uma imagem não 
estiver disponível nesse local, adicione uma imagem nesse local ou 
escolha um local diferente para a VM. 

Leia mais sobre os códigos de erro comuns do Windows Virtual Desktop. 
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Resumo e recursos 

Na Secção 1, descrevemos em detalhe a virtualização do ambiente de trabalho e das aplicações,  
e   fornecemos informação geral de como o Windows Virtual Desktop ajuda a facilitar o teletrabalho  
seguro para o seu negócio. 

Na Secção 2, fornecemos instruções de implementação detalhadas e damos sugestões  
e   orientações para o ajudar a configurar a sua área de trabalho do Windows Virtual Desktop. 

Por último, na Secção 3, destacamos algumas das melhores práticas e recomendações para  
o   ajudar a otimizar o seu ambiente do Windows Virtual Desktop. 

Esperamos que tenha desfrutado da apresentação e se sinta preparado para iniciar o seu  
percurso com o Windows Virtual Desktop! Existem muitos outros recursos e materiais de ajuda.  
Aqui estão algumas das principais referências: 

1.   Lei a   mais documentação do Windows Virtual Desktop para obter as mais recentes  
orientações técnicas. 

2.   Vej a  um tutorial sobre como começar a utilizar o Windows Virtual Desktop. 
3.   Assist a  a este webinar on-demand sobre o Windows Virtual Desktop para ver uma  

demonstração. 
4.   Inscreva-s e   para obter uma conta gratuita do Azure para tentar implementar as suas  

aplicações e ambientes de trabalho virtualizados do Windows. 
5.   Obtenha orientação prática sobre a implementaçã o  se já tiver uma subscrição do Azure. 
6.   Contacte o departamento de venda s   para falar sobre preços, requisitos técnicos e soluções  

de curto e longo prazo para permitir o teletrabalho seguro. 



 

 
 

Quer seja um principiante em VDIs ou um especialista em virtualização de ambientes de 

trabalho, podem existir alguns termos com os quais não esteja familiarizado. Seguem-se os 

principais termos  

introduzidos pelo Windows Virtual Desktop: 

Grupos de aplicações: um grupo de 

aplicações é um mecanismo para agrupar 

recursos remotos e atribuí-los aos 

utilizadores. Um grupo de aplicações pode 

ter um de dois tipos: 

• RemoteApp: é um tipo de recurso que 
permite aos utilizadores aceder às 
aplicações que publicam 
individualmente no grupo de 
aplicações. Pode criar vários grupos de 
aplicações RemoteApp para acomodar 
diferentes cenários de utilizador. 
Recomenda-se que utilize o 
RemoteApp para virtualizar uma 
aplicação que é executada num 
sistema operativo legado ou que 
necessita de acesso seguro aos 
recursos empresariais. 

• Ambiente de Trabalho Remoto: 
trata-se de um recurso que fornece aos 
utilizadores acesso ao ambiente de 
trabalho completo. Por predefinição, o 
grupo de aplicações do Ambiente de 
Trabalho é criado automaticamente 
quando cria um conjunto de hosts. 

Mediador: o serviço Mediador de 

Ligação gere as ligações do utilizador a 

ambientes de trabalho virtuais e a 

aplicações remotas. Proporciona o 

balanceamento da carga e o 

restabelecimento da ligação às sessões 

existentes. 

Diagnóstico: o Diagnóstico do Ambiente de 

Trabalho Remoto é um agregador baseado 

em eventos que marca cada ação de 

utilizador ou administrador numa 

implementação do Windows Virtual Desktop 

como êxito ou falha. Os administradores 

podem consultar a agregação de eventos 

para identificar componentes com falha. 

Gateway: o serviço Gateway de Ligação 

Remota liga os utilizadores remotos a 

aplicações e ambientes de trabalho remotos 

do Windows Virtual Desktop a partir de 

qualquer dispositivo ligado à Internet que 

possa executar um cliente do Windows 

Virtual Desktop ou um browser HTML5. O 

cliente liga-se a um gateway, que depois 

orquestra uma ligação da VM de volta ao 

mesmo gateway. 
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Conjunto de hosts: um conjunto de hosts 

é um grupo de VMs do Azure que 

funcionam como hosts de sessão para o 

Windows Virtual Desktop. Os utilizadores 

obtêm acesso a conjuntos de hosts ao 

serem alocados a um conjunto de hosts 

através de um Grupo de Aplicações 

atribuído: 

• Agrupado: pode configurar um 
conjunto de hosts agrupado em que 
vários utilizadores iniciam sessão e 
partilham uma VM. Regra geral, 
nenhum desses utilizadores é um 
administrador local na VM agrupada. 
Com a opção Agrupado, pode utilizar 
uma das imagens recomendadas que 
inclui múltiplas sessões do Windows 10 
Enterprise. Este sistema operativo é 
exclusivo do Windows Virtual Desktop. 
Também pode utilizar a sua própria 
imagem personalizada. 

• Pessoal: um conjunto de hosts pessoal 
é aquele em que cada utilizador tem a 
sua própria VM dedicada. Estes 
utilizadores normalmente são os 
administradores locais da VM. Isto 
permite ao utilizador instalar ou 
desinstalar aplicações sem afetar outros 
utilizadores. 

Balanceamento de carga: o balanceamento 

de carga do host de sessão é alcançado 

através de algoritmos em profundidade ou  

em largura. O mediador decide como as 

novas sessões de entrada serão distribuídas 

pelas VMs de um conjunto de hosts. 

Opções de balanceamento de carga:  

• Em largura: esta é a configuração 
predefinida para os novos conjuntos de 
hosts não persistentes. Distribui as 
novas sessões de utilizador entre todos 
os hosts de sessão disponíveis no 
conjunto de hosts. Ao configurar o 
balanceamento de carga em largura, 
pode definir um limite máximo de 
sessão por host de sessão no conjunto 
de hosts. 

• Em profundidade: distribui as novas 
sessões de utilizador para um host de 
sessão disponível com o número mais 
alto de ligações, mas que ainda não 
tenha atingido o seu limiar de limite 
máximo de sessões. Quando configura 
o balanceamento de carga em 
profundidade, deve definir um limite 
máximo de sessão por host de sessão 
no conjunto de hosts. 

Cliente Web: o serviço Web Access do 

Windows Virtual Desktop permite que os 

utilizadores acedam a ambientes de 

trabalho virtuais e aplicações remotas 

através de um browser compatível com 

HTML5, como faria com um PC local, partir 

de qualquer lugar e qualquer dispositivo.  



 

 
 

Pode garantir o Web Access utilizando a 

MFA no Azure AD. 

Área de trabalho: uma área de trabalho é 

um agrupamento lógico de grupos de 

aplicações no Windows Virtual Desktop. 

Quando um utilizador inicia sessão no 

Windows Virtual Desktop, o utilizador 

tanto pode ver um ambiente de trabalho 

como as aplicações quando um membro 

de vários grupos de aplicações provem de 

conjuntos de hosts diferentes. 
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