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Agenda 

•  Enquadramento 

•  Implementação Quadro Regulatório 

•  Segurança e Integridade 

•  Desastres Naturais – experiência COM 

•  Planos de Emergência – notas COM. 



Enquadramento 

•  Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE) 
•  Segurança e integridade de redes e serviços 

•  Segurança e emergência 

•  Acesso aos serviços de emergência (112) 

•  Obrigações de informação OPS 

•  Articulação ANACOM / P.C.  LCE + Protocolo c/ ANPC 

•  Articulação europeia  ENISA 

•  Alterações no Planeamento Civil de Emergência 
•  CNPCE  ANPC 

•  CPEC  ANACOM (por concluir) 



Implementação Quadro Regulatório 

•  Estabelecer Centro de Reporte de Notificações de 

violações de segurança ou perdas de integridade com 

impacte significativo 

•  Realizar Auditorias de Segurança, inclui medidas 

técnicas e organizacionais + requisitos adicionais 

•  Promover Realização de Exercícios 

•  Promover Divulgação de Boas Práticas 



Segurança e Integridade 

•   Gestão de risco  adoção de medidas técn. e organiz. 

•  Prevenção, gestão e redução dos riscos para a 

segurança das redes e serviços 

•  Impacto nos utilizadores e nas redes interligadas 

•  Continuidade da prestação dos serviços suportados 

•  Adequação aos riscos existentes t.c. o estado da 

técnica 
•  Desastres naturais 

•  Roubo de cobre  Cortes de cabos, … 



Desastres Naturais – experiência COM  

•  Revela  Forte dependência do setor energético 

•  Recomenda   
•  Melhoria da partilha de informação entre: 

•  Operadores dos dois sectores, energia e comunicações 

•  Operadores e Autoridades Competentes (e.g. ANPC, ...) 

•  Promoção de contatos diretos entre os dois setores 

•  Melhoria da gestão dos recursos de energia de emergência 

•  Promoção de realização de exercícios  

•  Melhoria da articulação dos planos de contingência 



Planos de Emergência – notas COM 

•  Adoção metodologia gestão de risco (estratégia, ação) 

•  Caraterização - fluxos de informação: 

•  Cidadãos/Empresas  Autoridades 

•  Entre autoridades (centros decisão, forças operacionais, … ) 

•  Autoridades  Cidadãos/Empresas 

•  Mapear fluxos infor.  red./serv. Comunic. (púb./ priv.)  

•  Caraterização requisitos continuidade operações e  

níveis mínimos de serviço (SLA’s) 

•  Introdução limitações  contingências  comunicações 

•  Caraterização redundâncias, estabelecer prioridades 



Obrigado 


