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Evolução das Comunicações
Dependência da Sociedade 
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• Existe uma mudança de paradigma, onde existe uma dependência da sociedade nas redes de

comunicações;

• A interligação é permanente, os serviços convergentes, o acesso ubíquo e a mobilidade é uma

necessidade;

• A computação deixou de ser local passando para uma realidade de cloud, onde a interligação é

permanente.

A dependência da sociedade nas redes de comunicações aumentou fortemente, onde a 

computação funde-se com comunicação nas necessidades dos clientes (ICT).



Evolução das Comunicações
Aumento das Vulnerabilidades

• Os riscos deixam de ser unicamente localizados para passarem a globais;

• As ameaças deixam de ser vistas unicamente como isoladas e passam a ser geridas de

um modo conjugado.

Existe um consequente aumento das vulnerabilidades que necessitam de ser acauteladas.
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Evolução das Comunicações
Abordagem da Resiliência

A resiliência deixou de ser uma preocupação a ser abordada de forma isolada
(Disaster Recovery Plan), e passou a ser vista de forma global e transversal (Gestão
de Continuidade de Negócio).

• A novas ameaças e a complexidade dos riscos levaram à

evolução da abordagem da resiliência tradicional para uma

realidade de gestão de continuidade de negócio;

• Esta abordagem leva à adoção das melhores praticas

internacionais, nomeadamente a ISO22301, ISO 2700x, …

• Lei n.º 51/2011, de 13 de Setembro de 2011, com as novas

regras e novos desafios na segurança de redes e serviços.
Ciclo de vida da gestão de 

continuidade de negócio - BS25999
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A Resiliência na Portugal Telecom

• A Portugal Telecom endereça a resiliência nas

suas atividades core;

• Estas atividades encontram-se transportas em processos de operações que

suportam o negócio da Portugal Telecom, nos seus diversos segmentos;

• Deste modo é endereçado, suportado, gerido e exercitado todo um modelo de

resiliência, permitindo a sua revisão e melhoria constante.
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A Resiliência na Portugal Telecom
A Importância da Análise de Risco (1/2)

A identificação de ameaças e vulnerabilidades é o ponto inicial de uma análise de

risco, e só é possível com o cruzamento de processos de negócio, serviços core,

instalações, equipamentos com as ameaças e vulnerabilidades conhecidas.
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A Resiliência na Portugal Telecom
A Importância da Análise de Risco (2/2)

Contudo, só o cruzamento matricial e a sua correta caracterização permitem à

organização aferir o seu grau de exposição.

8

Após o conhecimento do risco é possível determinar a melhor estratégia para lidar

com o mesmo, permitindo ajustar o investimento ao nível de exposição.



A Resiliência na Portugal Telecom
A Importância da Análise de Impacto de Negócio

• Determinar o impacto da indisponibilidade dos processos de negócio, com base em

cenários de eventos de catástrofe (aferidos na análise de risco);

• Determinar o tempo de recuperação objetivo para os processos de negócio

• Identificar os requisitos de recuperação, com base a permitir uma eficaz gestão de

continuidade de negócio:
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A Resiliência na Portugal Telecom
Recuperação após a um Desastre Natural

• Na sequência de um desastre natural, a preparação e monitorização são as bases para

uma eficiente recuperação.

Preparação Monitorização Recuperação
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• Resiliência organizacional

• Planos de continuidade de 
negócio

• Planos de recuperação de 
infraestrutura e serviços

• Simulacros

• Melhoria continua

• Monitorização e gestão em 
tempo real de infraestruturas e 
serviços

• Perceção de impactos diretos e 
indiretos

• Afetação imediata de meios

• Ativação de planos de 
recuperação

• Infraestruturas redundantes

• Infraestruturas alternativas

• Serviços alternativos

• Gestão da crise e prioritização
da recuperação



A Resiliência na Portugal Telecom
Infraestrutura de Rede e Serviços. O nosso objetivo

No caso de uma situação de emergência ou desastre, a Portugal Telecom assume os seguintes

objetivos:

• Assegurar o bem-estar e a segurança das pessoas: assegurar a salvaguarda da vida humana e de

saúde para empregados e outras pessoas que estão em suas instalações;

• Assegurar a continuidade do funcionamento dos serviços e processos críticos: Serviços e

processos críticos são identificados, são resilientes e encontram-se permanentemente

monitorizados de modo a impedir acessos abusivos, maliciosos e fraudulentos.

• Minimizar as perdas e os impactos para os clientes: Assegurar que as soluções de recuperação• Minimizar as perdas e os impactos para os clientes: Assegurar que as soluções de recuperação

implementados minimizem os impactos sobre os clientes, permitindo uma recuperação rápida e

eficaz.

• Assegurar o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares: Assegurar a ligação com o

regulador para adotar as melhores práticas em conformidade com os requisitos legais e

regulamentares que a PT está sujeita.

A confiança que a Portugal Telecom estabelece com seus clientes é baseada na excelência de

serviço, que pode ser traduzido, entre outros fatores, na garantia da continuidade das suas

operações e suporte às Infra-estruturas criticas.
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A Resiliência na Portugal Telecom
DataCenter da Covilhã … aumentar a capacidade para os 
novos desafios e um exemplo de redundância e resiliência

A Portugal Telecom possui em construção na Covilhã um dos maiores Data Center do Mundo,
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A Portugal Telecom possui em construção na Covilhã um dos maiores Data Center do Mundo,

o qual entrará em funcionamento no final de 2012 e será suportado por uma rede de

comunicações de fibra ótica de alto débito que o ligará às principais redes mundiais de

comunicações. Com mais de 75.500 m2, níveis de eficiência energética e capacidade

tecnológica única, este projeto será uma referência a nível internacional.



A Resiliência na Portugal Telecom
DataCenter da Covilhã … aumentar a capacidade para os 
novos desafios e um exemplo de redundância e resiliência

• Com um investimento de 90 milhões de euros nas duas
primeiras fases do projeto, o novo Data Center PT vai
integrar um Centro de Supervisão e Gestão de Redes,
um Security Office Center (SOC) e um TI Operation
Center (TOC). Esta Infra-estrutura ira permitir
aumentar o nível de resiliência associada à
tecnologia que suporta os produtos e serviços da
Portugal Telecom.
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Portugal Telecom.

• Critérios chave para a escolha do local: O baixo risco de fenómenos

naturais, a temperatura do ar e a humidade, os bons acessos e infra-

estruturas de base, o baixo impacto ambiental e a possibilidade de

aproveitamento de recursos sustentáveis, tendo em conta,

igualmente, as normas e melhores práticas definidas pelo Code Of

Conduct on Data Center’s da Comissão Europeia, ASHREA

Technical Commity 9.9, o LEED e o Uptime Institute.



Conclusão

• A Portugal Telecom consciente da máxima importância do seu contributo nos processos

económicos e nas vidas das pessoas possui como objetivo fundamental que as suas redes e

serviços satisfaçam todos os requisitos de proteção, de modo a poderem ser utilizados

mesmo em situações adversas.

• A Portugal Telecom possui uma cultura de continuidade de negócio, onde garante que os

seus investimentos são realizados de modo a garantir que:

o A implementação das suas redes é realizada com base em arquiteturas redundantes e

resilientes;

A disponibilização dos serviços a clientes correspondem aos patamares de exigência
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o A disponibilização dos serviços a clientes correspondem aos patamares de exigência

mais elevados,

o O Investimento em resiliência empresarial é continuo.

• Deste modo, a Portugal Telecom que após um desastre natural uma recuperação celere e

eficaz, obedecendo a prioridades pré estabelecidas.

A redundância e resiliência dos pontos de concentração, controlo de rede e serviços é uma 

preocupação constante na politica de investimentos da Portugal Telecom



Muito Obrigado

15

António Neto Relvas

Gabinete de Continuidade de Negócio

antonio.j.relvas@telecom.pt


