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Serviços Partilhados TIC

Introdução
A ESPAP, como agente impulsionador da estratégia de racionalização dos recursos de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) para a Administração Pública, com especial enfoque na área governativa
das Finanças, tem vindo a desempenhar um papel relevante na harmonização e consolidação de
infraestruturas de TIC de vários organismos públicos no seu Centro de Dados, bem como na dinamização
de soluções centralizadas de comunicações.
Os Serviços Partilhados de TIC (SPTIC) têm como objetivo promover a partilha de meios e recursos no
desenvolvimento de sistemas de informação e na racionalização de infraestruturas TIC.
Com competências sustentadas nas boas práticas e políticas por que rege a sua atividade, a ESPAP através
dos Serviços Partilhados de TIC (SPTIC) disponibiliza um conjunto de serviços especializados, em vários
domínios das Tecnologias de Informação e Comunicação, como ilustrado na figura seguinte.
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Organização do Catálogo de serviços
Os serviços TIC disponíveis estão publicados num catálogo organizado por categorias de serviço que
refletem as competências da ESPAP e as tecnologias suportadas, atuando sempre dentro das melhores
práticas internacionais e identificados individualmente com uma referência.
Cada categoria de serviço contempla componentes base e componentes opcionais ou serviços
complementares.

Nas páginas seguintes apresenta-se a descrição detalhada de cada serviço.
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Gestão de ambientes tecnológicos
Na área de Gestão de ambientes tecnológicos a oferta está organizada nas seguintes categorias de serviço:

Alojamento de infraestruturas
Disponibilização de espaço técnico especializado de centro de dados para alojar equipamentos e
servidores de clientes, assegurando as adequadas condições técnicas de acesso e de operacionalidade,
bem como os serviços de monitorização e controlo.

Serviços Base e Complementares
Serviço

Opção
1010
Fornecimento de
Espaço em Bastidor
1020
Fornecimento de
Espaço para Bastidor

10
Alojamento de
Infraestruturas
1090
Serviço Complementar

Referência

Componente

101001

Bastidor 40 U

101002

Espaço em bastidor 20 U

101003

Espaço em bastidor 2 U

102001

Espaço para 1 bastidor (2 m²)

109001

Ligação adicional em meio físico

109002

Power Distribution Unit (PDU) de 32A adicional

109003

Pedido de serviço extra

109004

Circuito de Comunicações layer 2 P2P 10 Mbps

109005

Circuito de Comunicações layer 2 P2P 50 Mbps

109006

Gestão de Serviço em site alternativo

109007

Setup de instalação

109008

Remote Hands & Eyes 24/7

109009

Acesso ao local com acompanhamento da ESPAP em
horário das 08h-20h

109010

Acesso ao local com acompanhamento da ESPAP 24/7
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Serviços Base | Fornecimento de espaço em bastidor
O serviço inclui:
a. Disponibilização de espaço contratado em bastidor;
b. Áreas fisicamente separadas para alojamento, operação área de staging (preparação e receção
de equipamentos) e equipamentos técnicos de suporte;
c. Fornecimento de energia elétrica redundante e retificada, suportada por geradores de
emergência redundantes;
d. Disponibilização de alimentação ao bastidor e equipamentos nele instalados com dois circuitos
distintos de 32 A com Power Distribution Units (PDU) com tomadas do tipo C13;
e. Sistemas autorizados de climatização redundante para controlo de temperatura e humidade
relativa;
f. Controlo de acessos biométricos e vigilância 24 x 7;
g. Possibilidade de escolha até 2 ligações em meio físico (1 para ligação ao plano setorial e 1 para
ligação à internet) por serviço contratado e respetivos conectores sendo as opções de ligações
cobre ou fibra monomodo ou multimodo e conectores LC e SC respetivamente;
h. 1 pedido de serviço Remote Hands & Eyes mensal em dias uteis no horário normal (das 08h às
20h) se requerido pelo Cliente e com uma antecedência de aviso mínima de 1 hora;
i. 4 horas mensais de acesso físico ao equipamento com acompanhamento de um técnico da ESPAP
em dias úteis no horário normal das (08h às 20h) se requerido pelo Cliente e com uma
antecedência de aviso mínima de 1 hora.

Componentes:
Referência

Designação

Descrição do Serviço

101001

Bastidor - 40 U

Disponibilização de bastidor completo com 40U

101002

Espaço em bastidor 20 U

Disponibilização de 20U de espaço em bastidor partilhado

101003

Espaço em bastidor - 2
U

Disponibilização de 2U de espaço em bastidor partilhado
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Serviços Base | Fornecimento de espaço para bastidor
O serviço inclui:
a. Disponibilização de espaço para bastidor;
b. Áreas fisicamente separadas para alojamento, operação área de staging (preparação e receção
de equipamentos) e equipamentos técnicos de suporte;
c. Fornecimento de energia elétrica redundante e retificada, suportada por geradores de
emergência redundantes;
d. Disponibilização de alimentação ao bastidor e equipamentos nele instalados com dois circuitos
distintos de 32 A com Power Distribution Units (PDU) com tomadas do tipo C13;
e. Sistemas autorizados de climatização redundante para controlo de temperatura e humidade
relativa;
f. Controlo de acessos biométricos e vigilância 24 x 7;
g. Possibilidade de escolha até 2 ligações em meio físico (1 para ligação ao plano setorial e 1 para
ligação à internet) por serviço contratado e respetivos conectores sendo as opções de ligações
cobre ou fibra monomodo ou multimodo e conectores LC e SC respetivamente;
h. 1 pedido de serviço Remote Hands & Eyes mensal em dias uteis no horário normal (das 08h às
20h) se requerido pelo Cliente e com uma antecedência de aviso mínima de 1 hora;
i. 4 horas mensais de acesso físico ao equipamento com acompanhamento de um técnico da
ESPAP em dias úteis no horário normal das (08h às 20h) se requerido pelo Cliente e com uma
antecedência de aviso mínima de 1 hora.

Componentes:
Referência
102001

Designação
Espaço para 1 bastidor (2m2)

Descrição do Serviço
Disponibilização de espaço técnico especializado
para bastidor (2m2)
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Serviços Complementares
Componentes:
Referência

Designação

Descrição do Serviço

109001

Ligação extra em meio físico

Inclui a possibilidade de adição de ligações extra ao meio
físico à meet-me room.

109002

Power Distribution Unit (PDU)
de 32A extra

Inclui a possibilidade de adição de uma PDU extra de 32A.

109003

Pedido de Serviço Extra

Caso o Cliente ultrapasse o número de pedidos de serviço de
apoio associados ao serviço base, por cada pedido de serviço
de apoio extra, será cobrado o valor especificado por este
serviço complementar. Caso o pedido de serviço tenha
surgido de uma causa imputável à ESPAP o pedido não será
cobrado.

109004

Circuito de Comunicações
layer 2 p-t-p 10 Mbps

Link ethernet em layer 2 ponto-a-ponto, em fibra-ótica,
dedicado com largura de banda de 10 Mbps.

109005

Circuito de Comunicações
layer 2 p-t-p 50 Mbps

Link ethernet em layer 2 ponto-a-ponto, em fibra-ótica,
dedicado com largura de banda de 50 Mbps.

109006

Gestão de Serviço em site
alternativo

O site alternativo para alojamento de infraestruturas
encontra-se fora das instalações da ESPAP. Este serviço
complementar inclui a gestão da infraestrutura do Cliente nas
mesmas condições realizadas no Centro de Dados da ESPAP e
apresentadas no presente documento.

109007

Setup de instalação

Serviço de instalação de equipamentos no data center.

109008

Remote Hands & Eyes 24/7

Inclui 10 pedidos de serviço mensais com as seguintes ações:
 Reboot ao equipamento;
 Monitorização da alarmística;
 Conexão e desconexão de cabos;
Este serviço complementar está disponível 24h por dia, 7 dias
por semana.

109009

Acesso ao local com
acompanhamento da ESPAP
em horário das 08h-20h

Inclui 10 horas mensais com as seguintes ações:
 Acesso ao data center acompanhado por um técnico
da ESPAP. O acesso pode ser realizado em dias úteis
das 08h às 20h.

Acesso ao local com
acompanhamento da ESPAP
24/7

Inclui 10 horas mensais com as seguintes ações:
 Acesso ao data center acompanhado por um técnico
da ESPAP.
Este serviço complementar está disponível 24h por dia, 7 dias
por semana.

109010
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Notas:
1.

O acesso ao data center (entrada e saída) por parte do Cliente ficará registado no caderno de registos
disponibilizado pelo técnico da ESPAP.

2.

O tempo de resposta aos pedidos efetuados ao abrigo do serviço Remote Hand & Eyes em horário normal
(08h às 20h) e em 24/7, é de 1 hora;

3.

O Cliente deve informar a ESPAP da sua intenção de utilização do serviço Acesso ao local com
acompanhamento em horário normal (08h às 20h) com uma antecedência de 24h;

4.

O Cliente deve avisar a ESPAP da sua intenção de utilização do serviço Acesso ao local com
acompanhamento em horário 24/7 com uma antecedência de 1 hora.
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Disponibilização de Infraestruturas
Disponibilização de capacidade de infraestrutura para alojar serviços de clientes (aplicações, portais, entre
outros), nas modalidades de autoaprovisionamento ou de configuração à medida.

Serviços Base e Complementares
Serviço

Opção

Referência
201001
201002

2010
Servidores Virtuais

20
Disponibilização de
Infraestruturas

2090
Serviço Complementar

201003
201004

Componente
Servidor tipo 1 - 2 Cores, 4GB VRAM, 80GB
armazenamento
Servidor tipo 2 - 4 Cores, 8GB VRAM, 120GB
armazenamento
Servidor tipo 3 - 4 Cores, 12GB VRAM, 160GB
armazenamento
Sistema Operativo - Windows Server 2012 R2
Standard ¹

201005

Sistema Operativo - Red Hat Enterprise Linux ¹

201006

Sistema Operativo - SUSE Linux Enterprise Server ¹

209001

Interface de rede adicional

209002

Espaço adicional - 10 GB

209003

Espaço adicional - 100 GB

209004

Espaço adicional - 1 TB

209005

2 vCPU adicional

209006

4 GB vRAM adicional

209007

Segmento de Rede adicional

209008

Pedido de serviço extra

¹ Só pode ser utilizado em conjunto com uma das tipologias de servidores (ref.: 201001, 201002 ou 201003)
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Serviços Base | Servidores Virtuais
O serviço inclui:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Disponibilização de uma máquina virtual (entre as opções disponíveis);
Uma interface de rede virtual com um endereço de IP privado;
Sistema operativo selecionado pelo Cliente (entre as opções disponíveis);
Descrição do procedimento de operação que o Cliente efetuará através do painel de controlo;
O acesso à máquina virtual fornecido através de Remote Desktop Protocol (RDP) para
plataformas Windows e Secure Shell (SSH) para plataformas Linux;
Cinco pedidos de serviço mensais em dias úteis das 08h às 20h.

Em que:
1. Os servidores virtualizados encontram-se em servidores físicos no data center da ESPAP;
2. A escolha do sistema operativo, dentro das opções disponíveis, é da exclusiva responsabilidade
do Cliente sendo que não é possível a existência de mais do que um dos sistemas em simultâneo
na mesma máquina virtual;
3. O Cliente reconhece e aceita que o serviço prestado pela ESPAP não inclui a realização de backups
de quaisquer dados/conteúdos do Cliente;
4. Durante a vigência do contrato, e a pedido do Cliente, através de um procedimento indicado no
Painel de Controlo, a ESPAP pode voltar a definir o sistema operativo instalado na máquina virtual,
imputando os respetivos custos ao Cliente;
5. O Cliente reconhece e aceita que na situação descrita no número anterior e após a instalação de
um novo sistema operativo, todos os dados que estiverem alojados na máquina na altura do
pedido serão irremediavelmente perdidos;
6. O Cliente é o único responsável pela realização de cópia, duplicação e /ou de backup integral dos
seus dados, devendo garantir que tal operação se encontra concluída antes de solicitar a alteração
do seu sistema operativo, a fim de evitar a perda definitiva e irreversível dos mesmos;
7. O Cliente é o exclusivo responsável pela gestão do Sistema Operativo e de todas as aplicações
nele instaladas.

Componentes:
Referência

Designação

Descrição do Serviço

201001

Servidor tipo 1 - 2 Cores, 4GB
VRAM, 80GB armazenamento

Disponibilização de servidor virtual com CPU de 2 CORE, 4GB
de memória RAM e 80GB de capacidade de armazenamento
em disco.

201002

Servidor tipo 2 - 4 Cores, 8GB
VRAM, 120GB armazenamento

Disponibilização de servidor virtual com CPU de 4 CORE, 8GB
de memória RAM e 120GB de capacidade de armazenamento
em disco.

201003

Servidor tipo 3 - 4 Cores, 12GB
VRAM, 160GB armazenamento

Disponibilização de servidor virtual com CPU de 4 CORE, 12GB
de memória RAM e 160GB de capacidade de armazenamento
em disco.
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Referência

Designação

Descrição do Serviço

201004

Sistema Operativo - Windows
Server 2012 R2 Standard

Sistema Operativo Windows Server 2012 R2 Standard, a
instalar numa das tipologias de servidor disponíveis

201005

Sistema Operativo - Red Hat
Enterprise Linux

Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux, a instalar numa
das tipologias de servidor disponíveis

201006

Sistema Operativo - SUSE Linux
Enterprise Server

Sistema Operativo SUSE Linux Enterprise Server, a instalar
numa das tipologias de servidor disponíveis

Serviços Complementares
Componentes:
Referência

Designação

Descrição do serviço

209001

Interface de rede adicional

Ligação(ões) complementar(es) de interface de rede
virtual.

209002

Espaço em disco adicional - 10
GB

Incremento de 10 GB ao armazenamento do serviço
base contratualizado

209003

Espaço em disco adicional - 100
GB

Incremento de 100 GB ao armazenamento do serviço
base contratualizado

209004

Espaço em disco adicional - 1 TB

Incremento de 1 TB ao armazenamento do serviço base
contratualizado

209005

2 vCPU adicional

Incremento de 2 processadores virtuais à tipologia de
servidor do serviço base contratualizado

209006

4 GB vRAM adicional

Incremento de 4 GB de memória vRAM à tipologia de
servidor do serviço base contratualizado

Segmento de Rede adicional

Segmento de rede IP adicional. A máscara de rede será
definida consoante as necessidades do Cliente e a
capacidade de prestar o serviço por parte da ESPAP.

209007

209008

Pedido de serviço extra

Pedidos de serviço extra de apoio, associados ao serviço
base.
Caso o pedido de serviço tenha surgido de uma causa
imputável à ESPAP o pedido não será cobrado.
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Gestão de Plataformas Aplicacionais
Disponibilização de capacidade computacional e configuração técnica (sistema operativo, SGBD, entre
outros), onde poderão ser instaladas e executadas aplicações de suporte ao negócio do Cliente ou de
utilização transversal por toda a Administração Pública. Este serviço é complementado pelas facilidades
de interligação disponibilizadas pelos serviços de conectividade, bem como pelo controlo e monitorização.

Serviços Base e Complementares

Serviço

40
Gestão de
Plataformas
Aplicacionais

Opção

Referência

4010
Gestão Integrada de
Plataformas Aplicacionais

401001

Serviço de gestão de plataformas, desenhado à
medida das necessidades e especificações do
Cliente

409001

Levantamento de Requisitos da plataforma
aplicacional nas instalações do Cliente

409002

Reavaliação das tecnologias e serviços
disponibilizados ao Cliente

4090
Serviço Complementar

Componente

Serviços Base | Gestão integrada de plataformas aplicacionais
O serviço de gestão de plataformas aplicacionais apresenta um conjunto de tecnologias e serviços
associados, geridos pela ESPAP, que se constituem numa infraestrutura para onde o Cliente terá a
possibilidade de migrar, ou instalar de raiz, as suas aplicações. Exemplos destas aplicações, entre outras,
poderão ser: plataformas de correio-electrónico, Customer Relationship Management (CRM), portais,
aplicações de gestão documental, IT Service Management (ITSM), Enterprise Resource Planning (ERP),
Business Intelligence suites, sistemas de monitorização & gestão, etc.
Este serviço tem como objetivo entregar ao Cliente um conjunto de tecnologias e serviços assentes em
plataformas de alto desempenho e alta disponibilidade, transparentes para o Cliente, onde este terá a
flexibilidade de gerir as suas aplicações sem necessidade de gerir as tecnologias e serviços que as
suportam.
Desta forma, a ESPAP, juntamente com o Cliente, efetua o levantamento de requisitos da plataforma
aplicacional identificada pelo Cliente tendo em vista a caraterização do cenário pretendido e identificação
dos recursos necessários.
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Componentes:
Referência

Designação

Descrição do Serviço

Serviço de gestão de
plataformas

401001

Serviço de gestão de plataformas, desenhado à medida
das necessidades e especificações do Cliente

As tecnologias e serviços agrupados em componentes disponibilizados pela ESPAP para suportar a
plataforma aplicacional do Cliente, são as seguintes:
Plataforma Aplicacional do Cliente

Servidores e Serviços Web

Servidores e Serviços aplicacionais

Bases de Dados

Sistemas Operativos

Salvaguarda de Informação

Computação & Virtualização

Armazenamento

Redes & Segurança
Gestão & Monitorização de Infraestrutura e serviços

Tecnologias associadas aos componentes de suporte à infraestrutura:
Componentes

Tecnologias e Serviços

Componentes

Windows Server
Sistemas Operativos

Bases de dados

Red Hat
SUSE Linux Enterprise Server
Microsoft SQL Server
MySQL
Oracle
PostgreSQL

Salvaguarda da Informação

On-site

File Server

Volume de armazenamento
Microsoft IIS
Apache
Balanceamento de Carga
Switching
Monitorização & Gestão
Endereçamentos IPv4 e IPv6

Web Server

Gestão de Redes
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Servidores e Serviços
Aplicacionais

Segurança

Computação &
Virtualização

Tecnologias e Serviços
PHP
.NET Framework
Perl
Phyton
Ajax
Tomcat
Cold Fusion
Sharepoint
Active Directory ou LDAP
Gestão de Firewall
Antivírus
Intrusion Prevention
Acessos VPN
Máquinas virtuais e
computação
Hypervisors
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Notas:
A ESPAP só faz a gestão e manutenção de versões suportadas pelo fabricante. Caso o fabricante deixe de
suportar uma determinada versão de uma tecnologia fornecida, a ESPAP reserva-se no direito de fornecer
o serviço na modalidade de Best-Effort.
Todas as tecnologias e serviços referentes ao componente “Segurança” serão de uso obrigatório.
Toda a infraestrutura e serviços de suporte à plataforma aplicacional do Cliente é gerida pela ESPAP de
forma transparente para o Cliente, sendo da responsabilidade da ESPAP a administração de todos os
componentes anteriormente apresentados assim como a sua monitorização e gestão 24x7.

Ambientes de suporte à entrega do serviço:
De forma a suportar os ciclos de desenvolvimento da plataforma aplicacional do Cliente, e num contexto
de gestão de configurações e gestão de alterações, a ESPAP disponibiliza quatro ambientes de suporte à
entrega do serviço:
1. Ambiente de Produção – ambiente onde os utilizadores finais da plataforma aplicacional
trabalham e sobre a qual não são introduzidas alterações a não ser em fases de passagem de préprodução para produção;
2. Ambiente de Pré-Produção – ambiente final de teste, que poderá ser utilizado por um conjunto
limitado de utilizadores finais, que tem como objetivo validar novas funcionalidades e/ou
atualizações e respetivos níveis de desempenho num ambiente o mais próximo possível da
produção;
3. Ambiente de Qualidade – ambiente de teste onde a equipa da qualidade executa testes de forma
a validar que as alterações efetuadas ao código, a aplicação de correções e/ou atualizações não
têm impacto nas funcionalidades existentes;
4. Ambiente de Desenvolvimento – ambiente onde os responsáveis pelo desenvolvimento da
aplicação introduzem alterações ao seu código ou a qualquer componente da infraestrutura de
suporte (e.g. correções e/ou atualizações de software e/ou SO), sejam estas ao nível aplicacional,
SO, redes e segurança.
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Serviços Complementares
Componentes:
Referência

Designação

Descrição do Serviço

409001

Levantamento de Requisitos da
plataforma aplicacional nas instalações
do Cliente

Caso o Cliente não tenha capacidade para realizar o
seu próprio levantamento de serviços, a ESPAP poderá
realizar esse levantamento nas instalações do Cliente.

Reavaliação das tecnologias e serviços
disponibilizados ao Cliente

Caso a infraestrutura de suporte à plataforma
aplicacional do Cliente necessite de sofrer alterações
devido à alteração de requisitos da plataforma em si
ou à necessidade de mais recursos de computação
e/ou de armazenamento uma reavaliação será
executada por parte da ESPAP.

409002
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Salvaguarda de Informação
O serviço de Salvaguarda de Informação permite a disponibilização de capacidade de armazenamento,
realização e reposição de backups realizados a máquinas virtuais e/ou serviços no Data Center da ESPAP.
Possibilita contratualizar um serviço de backup de informação e respetivo restore, com níveis de serviço
associados.

Serviços Base e Complementares

Serviço

Opção

5010
Backup On-site

50
Salvaguarda de
Informação

5090
Serviço Complementar

Referência

Componente

501001

Front-end 1 TeraByte - Premium

501002

Front-end 1 TeraByte - Standard

501003

Front-end 1 TeraByte - Light

509001

Pedido de Reposição de Backup

Os planos de serviço apresentados (Premium, Standard e Light) diferem nos respetivos tempos de
retenção, RPO, RTO e frequência.

Serviços Base | Salvaguarda On-site
As tecnologias disponibilizadas pela ESPAP apresentam um conjunto de agentes de backup categorizados
da seguinte forma:
a. File system;
b. Applications;
c. Databases;
d. Máquinas Virtuais.
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O serviço apresenta um conjunto de agentes de backup categorizados da seguinte forma:

Agente de
Backup

Tecnologias Suportadas

Agente de
Backup

• Microsoft Windows File
System
• UNIX/Linux File Systems
• Macintosh File System;
• IBM i File System Agent
• NAS
• Novell OES File System
• OpenVMS
• OSSV Plug-In

File System

•
•
•
•
•
•
•

Applications

Databases

Active Directory
EMC Documentum
IBM Notes e IBM Domino
Microsoft Exchange Server
Microsoft SharePoint Server
Novell Directory Services
Novell GroupWise

Máquinas
Virtuais

Tecnologias Suportadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DB2
DB2 MultiNode
Informix
Microsoft SQL Server
MySQL
Oracle
Oracle RAC
PostgreSQL
SAP
Sybase

• Vmware
• Microsoft Hyper-V

Componentes:
Caracterização do Serviço
Referência

501001

Designação

Front-end 1 TeraByte –
Premium
(1 FETB)

Tipo

RPO

Frequência

Retenção

RTO

Backup

2 hr

x 2 hr

60 dias

6 hr

Backup

2 hr

x 1 dia

60 dias

6 hr

Snapshot

-

x semana

8 semanas

12 hr

Snapshot

-

x mês

1 ano

24 hr

Snapshot

-

x ano

5 anos

24 hr
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Caracterização do Serviço
Referência

501002

Designação

Front-end 1 TeraByte –
Standard
(1 FETB)

Tipo

RPO

Frequência

Retenção

RTO

Backup

8 hr

x 8 hr

30 dias

8 hr

Backup

8 hr

x 1 dia

30 dias

8 hr

Snapshot

-

x 1 semana

8 semanas

24 hr

Snapshot

-

x 1 mês

1 ano

48 hr

Snapshot

-

x 1 ano

5 anos

48 hr

Caracterização do Serviço
Referência

501003

Designação
Tipo

RPO

Frequência

Retenção

RTO

Backup

24 hr

x 24 hr

15 dias

12 hr

Front-end 1 TeraByte –
Light

Backup

24 hr

x 1 dia

15 dias

12 hr

(1 FETB)

Snapshot

-

x 1 mês

1 ano

72 hr

Snapshot

-

x 1 ano

5 ano

72 hr

Frequência - número de vezes que o backup é realizado por dia, semana, mês ou ano.
Front-end TeraByte (FETB) – representa o tamanho de dados a serem salvaguardados antes de qualquer
operação de salvaguarda. Por exemplo, se uma base de dados tiver 01 TB o serviço oferecido será
salvaguardar o 01 TB de dados, independentemente do espaço que este irá ocupar nos processos internos
de backup associados ao plano de serviço e de retenções.
RPO - Recovery Point Objective - período máximo de tempo em que pode ocorrer perda de dados, ou
seja, é o período máximo de tempo em que o Cliente considera aceitável perder dados.
RTO - Recovery Time Objective - período máximo de tempo em que os dados demoram a ser
restabelecidos, ou seja, período máximo de tempo em que o sistema volta a operar dentro da
normalidade.
Retenção - unidade temporal máxima até onde é possível restaurar o sistema.
Retenção a longo prazo - salvaguarda de informação em formato tape que possibilita uma unidade
temporal de retenção superior ao tradicional.
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Serviços Complementares
Componentes:
Referência

Designação

Descrição

509001

Pedido de Reposição de Backup

Reposição de backup para efeitos de recuperação de dados
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Disponibilização de Infraestruturas de Comunicações
Permite que um organismo da Administração Pública (AP) tenha ligação de rede a outros organismos da
AP, através de uma rede de comunicações privativa da AP, gerida pela ESPAP - o Ponto de Troca de Tráfego
(PTT), retirando a necessidade de um organismo ter uma ligação dedicada a cada organismo com que
pretende comunicar ou efetuar estas através da internet.
O Ponto de Troca de Tráfego (PTT) apresenta as seguintes vantagens:
- Reduzir a necessidade de múltiplas ligações por organismo;
-

Aumentar a tolerância a falhas;

-

Reduzir a latência nas comunicações;

-

Permitir maiores larguras de banda a um menor custo;

-

Potenciar a partilha de recursos e serviços inter-organismos.

Serviços Base e Complementares

Serviço

60
Disponibilização de
Infraestruturas de
Comunicações

Opção

6010
Ponto de Troca de Tráfego
(PTT)

6090
Serviço Complementar

Referência

Componente

601001

Interface de fibra-ótica monomodo ou
multimodo 1Gbps

601002

Interface de fibra-ótica monomodo ou
multimodo 10Gbps

601003

Interface de Cobre

609001

Monitorização e Alarmística

Serviço Base | Ponto de Troca de Tráfego (PTT)
O serviço inclui:
a. Disponibilização de espaço na meet-me room para terminação de circuito físico, instalação do
DCE do Cliente e fornecimento de energia assistida;
b. Interligação do DCE (Data Communication Equipment) ao equipamento core do PTT de acordo
com a tipologia de ligações físicas definida;
c. Apoio ao Cliente nas configurações base do seu equipamento terminal (Data Terminal Equipment
– DTE);
d. Interligação do DTE do Cliente ao PTT de acordo com a tipologia de ligações lógicas definida;
e. Acesso ao portal de monitorização do estado do serviço;
f. Disponibilização para consulta, em modo leitura, de um conjunto limitado de objetos da
MIB/SNMP do equipamento PTT ao qual o DCE do Cliente se interliga.
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Componentes:
Referência

Designação

601001

Interface de fibra-ótica monomodo ou
multimodo
1Gbps

601002

Interface de fibra-ótica monomodo
ou multimodo
10Gbps

601003

Interface de Cobre

Descrição do Serviço
Ligação ao PTT a 1 Gbps através de fibra
ótica

Ligação ao PTT a 10 Gbps através de fibra
ótica

Ligação ao PTT através de interface de cobre

A infraestrutura de comunicações disponibilizada é composta por um conjunto de tecnologias e serviços
que, integrados, irão suportar as ligações entre organismos da AP, tendo estas a seguinte caracterização:
1. Ligações físicas – a ligação de um organismo da AP ao PTT mais próximo é efetuada através de
um circuito físico dedicado, preferencialmente utilizando fibra-ótica (FO).
A responsabilidade da instalação do circuito assim como do equipamento terminal (i.e., data
communication equipment – DCE) é do Cliente ou do operador que aquele contratar para a sua
instalação.
A terminação do circuito e a instalação do DCE é realizada na meet-me room do Data Center onde
se encontra o PTT, e a interligação entre o DCE e o PTT é da responsabilidade da ESPAP.
A ESPAP disponibiliza, no PTT, interfaces óticos (i.e., small form-factor pluggable modules – SFP)
para fibras multimodo e monomodo a velocidades de 1Gbps e 10Gbps ou interfaces de cobre;
2. Ligações Lógicas – o protocolo layer 2 disponibilizado ao Cliente é o ethernet,
independentemente da encapsulação que possa ser realizada pelo PTT para interligação dos
organismos. Esta encapsulação poderá ser materializada recorrendo a três tecnologias distintas:
- VLL – Virtual Leased Lines – serviço ponto-a-ponto de layer 2 que transporta tráfego
ethernet através de encapsulação IP/MPLS, no core do PTT, e que permite interligar dois
organismos/sites;
- VPLS – Virtual Private LAN Services – permite a interligação entre múltiplos
organismos/sites num único domínio layer 2 (i.e., domínio broadcast ethernet) através de
encapsulação IP/MPLS no core do PTT;
- VPRN – Virtual Private Routed Network - permite a interligação entre múltiplos
organismos/sites num único domínio de layer 3 através de encapsulação IP/MPLS no core
do PTT. Os organismos/sites que pertençam à VPRN terão acesso a uma instância Virtual
Routing and Forwarding (VRF) que gerirá as rotas de cada VPRN.
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3. Serviço VPN PTT – Este serviço permite a interligação para troca de tráfego entre todos os
organismos que se liguem ao PTT, tipo um Intranet Exchange Point (IXP) para a AP. Este serviço
está já disponível em Dual Stack (IPv4 e IPv6)
4. Serviço VPN Testa-NG – Este serviço permite a troca de dados em formato electrónico entre
diversas entidades Europeias de uma forma segura, confiável e eficiente.
5. Segurança e Qualidade de Serviço – o Ponto de Troca de Tráfego (PTT) permite a passagem de
todo e qualquer tipo de tráfego, não sendo imposto qualquer limitação ou políticas de gestão de
tráfego além daquelas que caracterizam a própria oferta (e.g. largura de banda dos circuitos).
Como tal, será da responsabilidade de cada organismo a implementação de políticas de segurança
(e.g. filtragem de rotas BGP) assim como políticas de qualidade de serviço (i.e., QoS).
6. Serviços de monitorização – os organismos aderentes ao PTT têm acesso a um portal para
monitorização do Estado de Serviço. Para que um organismo possa integrar a monitorização nos
seus próprios sistemas é disponibilizada a consulta, em modo leitura, de um conjunto limitado de
objetos da Management Information Base (MIB/SNMP) do equipamento ao qual o circuito se
interliga.
Toda a infraestrutura e serviços de suporte à infraestrutura de comunicações é gerida pela ESPAP de
forma transparente para o Cliente, sendo da responsabilidade da ESPAP a administração de todos os
componentes anteriormente apresentados assim como a sua monitorização e gestão 24x7.

Serviço Complementar
Componentes:

Referência

609001

Designação

Monitorização e Alarmística

Descrição
Serviço de alerta ao Cliente de eventuais falhas de serviço
no DTE ou DCE do Cliente

Para efeitos de monitorização, o Cliente aceita:
-

Configurar no seu DTE o serviço de network time protocol (NTP) para um servidor à escolha
do Cliente ou para um servidor NTP indicado pela ESPAP;
Disponibilizar a consulta, em modo leitura (i.e., Read-Only), de um conjunto limitado de
objetos da MIB/SNMPv2 do seu equipamento DTE.

O Cliente deverá utilizar o Serviço apenas para os fins a que este se destina, comprometendo-se a não
utilizar o Serviço, nem deixar que o mesmo seja utilizado por terceiros para qualquer fim contrário à
lei.

Catálogo de serviços – Gestão de ambientes tecnológicos

23

Serviços Partilhados TIC

Gestão de Redes e Conectividade
O serviço de gestão de redes e conetividade tem como objetivo permitir que um organismo da
Administração Pública (AP) delegue a gestão e a monitorização da sua infraestrutura de rede e de
determinados serviços de rede à ESPAP.
O serviço de gestão de redes e conetividade e respetivos serviços permitem assim aos organismos da AP
concentrar a gestão e monitorização da sua infraestrutura de redes e serviços na ESPAP apresentando as
seguintes vantagens:
-

Reduzir o tempo gasto em atividades não essenciais ao organismo da AP;
Gestão e monitorização efetuada por uma equipa de técnicos especializados permitindo uma
maior otimização dos recursos humanos da área TIC;
Serviço de apoio disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana;
Redução de custos operacionais;
Gestão centralizada de firewalls, acessos à internet e acessos de VPN.

Serviços Base e Complementares

Serviço

Opção

7010
Acesso à Internet

70
Gestão de Redes e
Conectividade

Referência
701001
701002

Componente
Acesso à Internet redundante com gestão de
serviço - Inbound
Acesso à Internet redundante com gestão de
serviço - Outbound

7020
Gestão e Monitorização de
Redes

702001

Blocos de 10 Ativos

7030
Planeamento e Desenho de
Redes

703001

Planeamento e Desenho de Redes

7040
Serviço de Resolução de
Nomes

704001

01 Zona DNS

705001

VPN Site-to-Site

705002

VPN Client-to-Site

709001

Endereço IP público fixo adicional

709002

Apoio Local ao Cliente

709003

Levantamento e Cadastro de Intraestrutura de
Redes

7050
Acessos VPN

7090
Serviço Complementar
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Serviço Base | Acesso à internet
O serviço inclui:
Disponibilização de acesso à internet com ligações redundantes e com gestão de serviço e segurança em
duas modalidades:
a. Inbound - serviço que tem como objetivo providenciar acesso a partir da internet a serviços
disponibilizados pelos organismos da AP. A este pacote está associado um endereço IP público
fixo, havendo a possibilidade de contratualizar endereços IP públicos fixos adicionais;
b. Outbound – serviço que tem como objetivo providenciar acesso à internet a utilizadores internos
de organismos da AP. A este pacote estará associado um endereço IP fixo (um endereço IP por
organismo), não sendo permitido o acesso externo a serviços internos.
A ligação ao operador de internet é realizada através duas ligações simétricas, redundantes, full-duplex,
num total de 600 Mbps, sendo a utilização desta ligação partilhada por todas as entidades a que a ESPAP
presta serviço numa lógica de best effort.

Componentes:
Referência
701001

701002

Designação

Descrição do Serviço

Acesso à Internet - Inbound

Acesso à Internet redundante com gestão de serviço Inbound

Acesso à Internet - Outbound

Acesso à Internet redundante com gestão de serviço Outbound
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Serviço Base | Gestão e Monitorização de Redes
O serviço inclui:
a. Gestão e monitorização de todos os equipamentos ativos de rede, assim como de quaisquer
softwares de gestão e monitorização existentes;
b. Gestão e monitorização de todos os equipamentos ou servidores que tenham funções de
segurança e/ou que possam influenciar a gestão ou o normal funcionamento da infraestrutura de
rede;
c. Gestão e monitorização, ao nível lógico, dos links que interligam os equipamentos ativos de rede
do Cliente assim como dos links de acesso a redes externas;
d. Inclusão da monitorização e alarmística dos equipamentos do Cliente nas ferramentas de gestão
e monitorização de rede em uso na ESPAP.
e. Configuração e gestão dos ativos de rede ao nível de protocolos de switching, routing e
implementação de procedimentos de segurança lógica;
f.

Gestão e resposta a incidentes relacionados com serviços de rede.

O serviço não inclui:
a. Gestão de centrais telefónicas e respetivos terminais, sejam estas do tipo analógicas e digitais. A
gestão do tráfego VoIP, a gestão de portas de rede dos switch e a gestão dos sistemas de
autenticação (e.g. 802.1x) consideram-se incluídos no serviço base fornecido;
b. Gestão dos passivos de rede do Cliente, onde se incluí toda a infraestrutura de cabos, calhas,
tubagens, acesso a manilhas, caixas de visita, bastidores, réguas e tomadas;
c. Gestão dos equipamentos de energia (e.g. UPS, geradores, bancos de baterias, painéis solares,
etc);
d. Reestruturação total ou parcial da infraestrutura de rede lógica e/ou física;
e. Gestão e administração de sistemas (e.g. portais web, correio eletrónico, domínios Windows, ERP,
CRM, etc);
f.

Gestão e administração de equipamentos terminais (e.g. PCs, portáteis, telemóveis, telefones,
FAX, sistemas de controlo de acesso físico, de assiduidade, cartão de refeições ou outros
similares);

g. Fornecimento, manutenção ou troca de qualquer tipo de equipamento, passivo ou ativo, de rede.
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Componentes:
Referência
702001

Designação
Blocos de 10 Ativos

Descrição do Serviço
Gestão de até 10 equipamentos ativos de rede

Serviço Base | Planeamento e Desenho de Redes
O serviço inclui:
a. Apoio na identificação de necessidades, requisitos funcionais e requisitos técnicos de
equipamentos e/ou serviços de rede que o Cliente pretenda adquirir;
b. Apoio ao planeamento e desenho na reestruturação da infraestrutura de rede ao nível lógico e/ou
físico;
c. Apoio na instalação e configuração de novos equipamentos de rede adquiridos no âmbito de uma
reestruturação.

Componentes:
Referência
703001

Designação
Planeamento e Desenho de
Redes

Descrição do Serviço
Levantamento de requisitos, desenho e
implementação de redes
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Serviço Base | Resolução de nomes
O serviço inclui:
a. Configuração e gestão de zonas de DNS (e.g. organismoap.pt, xpto.organismoap.pt);
b. Configuração e gestão dos diversos tipos de registos de DNS na zona pretendida (e.g.
www.organismoap.pt, mail.organismoap.pt);
c. Disponibilização de servidor DNS primário nas instalações da ESPAP e servidores secundários offpremise;
d. Suporte para endereçamentos IPv6;
e. Possibilidade de ativar a funcionalidade de Sender Policy Framework (SPF) para validação de
servidores autorizados a enviar de correio eletrónico.

Componentes:
Referência
704001

Designação
1 Zona DNS

Descrição do Serviço
1(uma) zona de resolução de nomes (DNS)
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Serviço Base | Acesso VPN
O serviço de acesso VPN permite a um organismo Cliente o estabelecimento de ligações seguras através
da internet entre redes em locais geograficamente distintos e/ou entre utilizadores e os serviços internos.

O serviço inclui:
a. VPN site-to-site – permite a um organismo realizar um túnel através da internet entre dois locais
distintos recorrendo ao conjunto de protocolos de encriptação e autenticação IPSec;
b. VPN client-to-site – permitirá a utilizadores ou parceiros de um organismo aceder aos servidores
e serviços desse mesmo organismo alojados na ESPAP, recorrendo aos seguintes conjuntos de
protocolos de encriptação e autenticação com as seguintes caraterísticas de acesso:
- IPSec - Acesso a um segmento de rede interno do organismo utilizando um software Cliente
instalado no terminal do utilizador;
- TLS/SSL – Acesso a serviços internos pré-definidos, estabelecendo-se a VPN através de acesso
por browser no Cliente. O browser Cliente deverá permitir a execução de código local (e.g.
javascript, ActiveX).

Componentes:
Referência

Designação

Descrição do Serviço

705001

Acesso VPN Site-to-Site

Ligação por túnel virtual (VPN) entre duas localizações

705002

Acesso VPN Client-to-Site

Ligação por túnel virtual (VPN) para acesso seguro de
utilizadores a serviços ou servidores de uma organização
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Serviços Complementares
Componentes:
Referência

709001

709002

Designação

Descrição do Serviço

adicional¹

Serviço complementar que permite ao Cliente contratar e
associar ao serviço de acesso à internet inbound, um endereço
de IP fixo em adição ao já fornecido no serviço base.

Apoio Local ao Cliente²

Serviço complementar ao serviço Gestão e Monitorização de
Redes de apoio técnico no Cliente para a resolução de problemas
de acordo com as condições referidas nos ponto Error!
Reference source not found. e Error! Reference source
not found..

Endereço IP público fixo

O serviço só se encontra disponível na região metropolitana de
Lisboa.

709003

Levantamento e
Cadastro de
Infraestrutura de Redes²

Serviço complementar ao serviço Gestão e Monitorização de
Redes para caracterização dos equipamentos e infraestrutura de
rede do Cliente.
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