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Comunicações na AP
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RACIONALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÕES E PLATAFORMA DE
COMUNICAÇÕES UNIFICADAS
medidas 7 e 9 do pgetic

Definição e implementação de uma estratégia para uma rede de
comunicações ou de um conjunto de redes de comunicações interligadas que
sirva a totalidade da AP. A medida tem como objetivo final a unificação das
comunicações da AP, com gestão centralizada e global, integrando todos os
serviços de comunicações, dados e voz, fixas e móveis, focando-se na forma
como as instituições e pessoas comunicam e colaboram para realizar
objetivos comuns.

Comunicações na AP
PGETIC

Principais Ações previstas e resultados alcançados
- Levantamento das comunicações fixas e móveis na AP - Concluída
- Estratégia integração de redes e serviços - Concluída
- Piloto de voz sem custos dentro da AP - A decorrer
- Monitorização da Implementação - A decorrer

- Implementação progressiva por interligação/integração de redes e serviços - A decorrer
- Criação de plataformas comuns de suporte a serviços (Voz, Dados, ...) - A decorrer
- Elaboração de Legislação de suporte – Concluído (para publicação em DR)
- Implementação de Ponto de Troca de Trafego da AP – A decorrer

- Elaboração novo Acordo Quadro Comunicações – a decorrer

Comunicações na AP
PGETIC

Algumas referências públicas
DL N.º 151/2015 - Criação da Rede Operacional de Serviços Partilhados de Tecnologias de
Informação e Comunicação da Administração Pública (RSPTIC)
Estratégia de Racionalização das Comunicações, dos centros de dados e computação em
nuvem na Administração Pública
Especificações ENUM

Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2015

Dados atualizados disponíveis em: https://tic.gov.pt

Comunicações na AP
Estratégia 2016 -2020

Disponibilizar uma rede segura e redundante, capaz de conectar toda a

AP da forma mais racional e suportando múltiplos serviços.
Principais Ações previstas
 Racionalizar comunicações de Voz e Dados na AP;
 Implementar rede comum de comunicações multisserviços da AP;
 Implementar o Ponto de Troca de Tráfego (PTT) redundante da AP a nível intra e
interministerial.
 Definir Modelo e Roadmap para o IPV6 na AP – 2017;

 Definir e implementar estratégia de comunicações unificadas da AP.

Principais Objetivos





Todas as áreas governativas ligadas ao Ponto de Troca de Tráfego;
Os organismos racionalizaram as redes de comunicações;
As entidades públicas de cada área governativa fala sem custos dentro da AP;
Os organismos (Administração direta e indireta) consomem exclusivamente serviços de
conetividade e de Internet fornecidos transversalmente pelas áreas governativas.

Comunicações de Dados
Situação no passado
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Situação no passado:
• Ligação de comunicações de muitos
para muitos organismos públicos
• Serviços contratados repetidamente
(Internet, Dados, VoIP, VPNs, ...)
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Comunicações de Dados
Ponto de Troca de Tráfego e Redes Ministeriais – sit. futura
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Situação futura:
• Cada organismo liga-se a um único
ponto Ministerial para troca
de tráfego e consumo de serviços Ministeriais e
transversais à AP
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Comunicações de Dados
Ponto de Troca de Tráfego – situação atual

Ministérios ligados ao Ponto de Troca de Trafego da AP:
• Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior / Ministério da Educação
• Ministério da Justiça
• Presidência do Conselho de Ministros: CEGER e AMA
• Ministério das Finanças
• Ministério da Administração Interna
• Ministério da Economia

Ministérios em processo de ligação ao Ponto de Troca de Trafego da AP:
• Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
• Ministério da Defesa
• Ministério da Saúde
• Ministério do Ambiente
Dados atualizados disponíveis em: https://tic.gov.pt

Comunicações de Dados
Ponto de Troca de Tráfego – Endereçamento

 Numa primeira fase, o objetivo das entidades ligadas ao Ponto de Troca de Tráfego
passa pela adoção de mecanismos de suporte a Dual-Stack, permitindo a
comunicação em IPv4 com entidades que apenas suportem esta versão, e em IPv6
com entidades que também elas suportem ambas as versões.
– Esta abordagem traz duas vantagens:
–

Elimina a necessidade de implementação de uma solução de tradução centralizada

–

Acelera e agiliza o processo de adoção do protocolo IPv6 para realização das comunicações através do
PTT

– Assim que todas as entidades suportem Dual-Stack deixará de haver necessidade de
realização de NAT e as comunicações poderão ser todas realizadas em IPv6, garantindo
interoperabilidade.

 É necessário garantir que as interligações realizadas com as Operadores também
suportam Dual-Stack, permitindo a comunicação através de qualquer uma das versões
do protocolo sem necessidade de alterações.
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Comunicações Voz
Chamadas de Voz sem custos dentro da AP–situação pretendida

A solução passa pela utilização de protocolo (ENUM) antes de passar cada chamada para a rede do
Operador de Telecomunicações
Por cada chamada, o gateway acede à base de dados (ENUM) para verificar se o número destino da
chamada pertence à AP. Caso pertença à AP chamada é encaminhada para o IP a que o número de
destino está associado (não usando a rede do operador).

❶É efetuada uma chamada a
partir do organismo A, a qual
é reencaminhada para o
Mediagateway local.

❷A chamada é enviada para
verificação do número
destino no ENUM.

http://voz.gov.pt/
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❸Se chamada para número da
AP, é reencaminhada para o
Mediagateway do Organismo
destino e entregue no
organismo B.

❹Se chamada para fora da AP,
é reencaminhada para o
operador destino e
posteriormente entregue ao
destinatário.
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IPv6
Ponto de situação

Situação atual
 A Lei n.º 36/2011, de 21 de junho, que estabelece a adoção de normas
abertas nos sistemas informáticos do Estado;
 O Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital (Resolução do
Conselho de Ministros n.º 91/2012) RECOMENDA a utilização do IPv6 como
a especificação técnica e protocolo de comunicação em redes informáticas;
 IPv6 foi um dos temas discutidos nas Workshops Visão das TIC 2020 na AP.

Principais Objetivos
 Até 2017 deverá estar definido o Modelo e Roadmap para o IPV6 na AP a
nível intra e interministerial. .
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