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CC - Objetivos 
•  Promote access to, and take-up of, very high capacity data connectivity 
•  Promote competition … 
•  Contribute to the development of the internal market … 
•  Promote the interests of the citizens of the Union, including in the long 

term, by: 
•  Ensuring widespread availability and take-up of very high capacity 

connectivity, 
•  Enabling maximum benefits in terms of choice, price and quality on 

the basis of effective competition,  
•  Maintaining security of networks and services,  
•  Ensuring a high and common level of protection for end-users 

through the necessary sector-specific rules and 
•  Addressing the needs of specific social groups. 
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CC – EC Network 

•  Electronic Communications Network means  

•  transmission systems, whether or not based on a permanent 
infrastructure or centralised administration capacity, and, where 
applicable, switching or routing equipment and other resources, 
including network elements which are not active, which permit the 
conveyance of signals by wire, radio, optical or other 
electromagnetic means, including satellite networks, fixed (circuit- 
and packet-switched, including Internet) and mobile terrestrial 
networks, electricity cable systems, to the extent that they are used 
for the purpose of transmitting signals, networks used for radio and 
television broadcasting, and cable television networks, irrespective 
of the type of information conveyed. 
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CC – VHC Network 

•  Very High Capacity Network means  

•  an electronic communications network which either consists wholly 
of optical fibre elements at least up to the distribution point at the 
serving location or which is capable of delivering under usual peak-
time conditions similar network performance in terms of available 
down- and uplink bandwidth, resilience, error-related parameters, 
and latency and its variation.  
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CC – EC Service 

•  Electronic Communications Service means  

•  a service normally provided for remuneration via electronic 
communications networks, which encompasses:  

•  'internet access service' as defined in Article 2(2) of 
Regulation (EU) 2015/2120;  

•  'interpersonal communications service';  
–  Number-based (PSTN) 
–  Number-independent 

•  services consisting wholly or mainly in the conveyance of 
signals such as transmission services used for the provision of 
machine-to-machine services and for broadcasting,  

•  but excludes services providing, or exercising editorial control over, 
content transmitted using electronic communications networks and 
services. 
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CC – Security 

•  Member States shall ensure that undertakings providing public 
communications networks or publ icly avai lable electronic 
communications services take appropriate technical and organisational 
measures to appropriately manage the risks posed to security of 
networks and services.  

•  Having regard to the state of the art, these measures shall ensure a 
level of security appropriate to the risk presented.  

•  In particular, measures shall be taken to prevent and minimise the 
impact of security incidents on users and on other networks and 
services. 
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Segurança 

SRI à Segurança das redes e dos sistemas de informação 

•  A capacidade das redes e dos sistemas de informação para resistir, 
com um dado nível de confiança, a ações que comprometam a 
disponibilidade, a autenticidade, a integridade ou a confidencialidade 
dos dados armazenados, transmitidos ou tratados, ou dos serviços 
conexos oferecidos por essas redes ou por esses sistemas de 
informação, ou acessíveis através deles;  

Código das Comunicações à Segurança das Redes e dos Serviços 

•  A capacidade das redes e dos serviços de comunicações eletrónicas 
para resistir, com um dado nível de confiança, a ações que 
comprometam a disponibilidade, a autenticidade, a integridade ou a 
confidencialidade dessas redes e serviços, dos dados armazenados, 
transmitidos ou tratados, ou dos serviços conexos oferecidos por essas 
redes ou serviços, ou acessíveis através dessas redes ou serviços de 
comunicações eletrónicas. 
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Segurança 

Nível de Confiança  

•  Trata-se de uma medida de garantia, parametrizável 

•  Significado: 

•  A probabilidade de que o valor de um parâmetro esteja contido no 
interior de um intervalo de valores especificado 

 

Segurança 

•  Componentes: 

•  Dos dados à segurança de informação 
•  Das redes e dos serviços 

«Autor»      |     dd.mm.aaaa 



10 

Segurança 

SRI à Segurança das redes e dos sistemas de informação 

•  A capacidade das redes e dos sistemas de informação para resistir, 
com um dado nível de confiança, a ações que comprometam a 
disponibilidade, a autenticidade, a integridade ou a confidencialidade 
dos dados armazenados, transmitidos ou tratados, ou dos serviços 
conexos oferecidos por essas redes ou por esses sistemas de 
informação, ou acessíveis através deles;  

Código das Comunicações à Segurança das Redes e dos Serviços 

•  A capacidade das redes e dos serviços de comunicações eletrónicas 
para resistir, com um dado nível de confiança, a ações que 
comprometam a disponibilidade, a autenticidade, a integridade ou a 
confidencialidade dessas redes e serviços, dos dados armazenados, 
transmitidos ou tratados, ou dos serviços conexos oferecidos por essas 
redes ou serviços, ou acessíveis através dessas redes ou serviços de 
comunicações eletrónicas. 
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Impacto significativo à Continuidade 

•  Base para Notificação de Incidente pela Empresa a uma Autoridade 

PARÂMETROS 

•  SRI 
•  Número de utilizadores afetados 
•  Duração do incidente 
•  Distribuição geográfica da zona afetada.  

•  Código das Comunicações 
•  Número de utilizadores afetados 
•  Duração do incidente  
•  Distribuição geográfica da zona afetada 
•  Medida em que o funcionamento do serviço é afetado 
•  Extensão do impacto nas atividades económicas e sociais 
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Risco 

•  SRI + Código das Comunicações 

•  Base para a Empresa adoptar medidas técnicas e organizacionais 
•  SRI 

•  Uma circunstância ou um evento, razoavelmente identificáveis, 
com um efeito adverso potencial na segurança das redes e dos 
sistemas de informação  

•  Código das Comunicações  

•  Não contem definição 
•  ISO/IEC Guide 73:2002 

•  Combinação da probabilidade dum evento e da sua consequência 
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Risco vs. Resiliência 

•  Eventos raros ou novos e de alto impacto  

•  Efeitos ou impactos 

Risco → prob.(A) × f(V,A) 

•  Até 2001 – estudo das ameaças (A) 

•  Pós 2001 – estudo das vulnerabilidades (V) 

•  Vulnerabilidades Intrínsecas, ARECI  

•  Resiliência 

«Autor»      |     dd.mm.aaaa 



14 

Resiliência 

Fonte: IEEE - Battling the Extreme: A Study on the Power System Resilience 
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Resiliência 

•  A capacidade de uma pessoa, um agregado familiar, uma comunidade, um país 
ou uma região para enfrentar, adaptar-se e recuperar rapidamente perante 
situações de stresse ou de choque, EC COM(2012) 586 final  

•  The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, 
absorb, accommodate, adapt to, transform and recover from the effects of a 
hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and 
restoration of its essential basic structures and functions through risk 
management, United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) 

•  The capability to detect threats, prevent their infiltration or at least confine their 
expansion, manage their effects and deny their recurrence; the notion of 
adaptability is at the core of resilience, as is being able to continue ordinary 
operations, World Economic Forum (WEF) 

•  A society’s ability to resist and recover easily and quickly from shocks and 
stresses, combining civilian, economic, commercial and military factors. 
Resilience is achieved by enhancing preparedness within the civil and private 
sectors, supported and amplified by military capability and capacity, NATO 
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Planeamento Civil de Emergência 

• We now face a broader and evolving range of military and non-military 
security challenges, which is the context for the Alliance’s long term 
adaptation.   

•  Being resilient against these challenges requires Allies to maintain and 
protect critical civilian capabilities, alongside and in support of military 
capabilities, and to work across the whole of government and with the 
private sector.  

•  It also requires the Alliance to continue to engage, as appropriate, with 
international bodies, particularly the European Union, and with partners. 
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Quadro OTAN, Varsóvia, julho 2016 
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Planeamento Civil de Emergência 

•  Each NATO member country needs to have the resilience to withstand 
shocks like natural disasters, failure of critical infrastructure and military 
attacks.  

•  Requisitos de Base: 

•  Garantir a continuidade do governo e dos serviços governamentais 
críticos, 

•  Fornecimento de energia resiliente, 
•  Capacidade de lidar efetivamente com movimentos de pessoas 

não controlados, 
•  Recursos de água e de alimentação resilientes, 
•  Capacidade de lidar com perdas de vidas em massa, 
•  Sistemas de comunicações civis resilientes, 
•  Sistemas de transporte civis resilientes. 
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Síntese 
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