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AGENDA

 FASES DA CONTINUIDADE DE NEGÓCIO

 OBJETIVOS, RISCOS E CONTROLOS

 ELETRICIDADE

 GÁS NATURAL

 ELEMENTOS DA GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO

 PLANO DE TRABALHO



Fases da Continuidade de Negócio
– Articulação entre fases

Resposta à Emergência

Recuperação Tecnológica

Plano de Continuidade de Negócio



Objetivos, Riscos e Controlos

Garantir a Segurança de 
abastecimento e equilíbrio geração 

consumo em caso de incidente 
disruptivo

Disponibilidade dos equipamentos 
e sistemas

Continuidade de Negócio Planeada



Eletricidade

Equilíbrio produção consumo 
é ao segundo

Emalhamento da Rede

Know-How está na REN, 
meios são subcontratados



Gás Natural

Linepack – gás natural contido 
ao longo do próprio gasoduto

Rede menos redundante

Equipas próprias para a 
Resposta à Emergência



Elementos da GCN
A Gestão da Continuidade de Negócio deve compreender 
vários elementos e assegurar que estes estão devidamente 
articulados. 
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Refletem o perfil de risco da empresa e consideram a dimensão e 
complexidade das operações.

I. Políticas 

estruturadas

Base de todo o processo e inclui a identificação de:

• Funções críticas;

• Infraestruturas de suporte às funções críticas;

• Dependências entre as funções críticas.

II. Análise do 

impacto no 

negócio

Definição dos objetivos de recuperação;

Prioridades na recuperação das funções críticas e das infraestruturas 
tecnológicas.

III. Estratégia de 

Recuperação

Definição clara das responsabilidades dos diversos intervenientes.
IV. Definição de 

Responsabilidade



Elementos da GCN
A Gestão da Continuidade de Negócio deve compreender 
vários elementos e assegurar que estes estão devidamente 
articulados. 
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Avaliar o grau de preparação – Hot sites vs Cold Sites;

Distância geográfica entre os locais é relevante.

V. Infraestruturas 

alternativas

Inclui a Comunicação interna (entre colaboradores), com o exterior (imprensa, 

reguladores, clientes, etc) e intermédia (familiares dos colaboradores afetados) 

e procura:

• Assegurar a boa execução do Plano;

• Minimizar os riscos reputacionais;

• Manter a confiança do público.

VI. Política de 

Comunicação

Concretiza a estratégia de recuperação delineada com base no BIA.

Estabelece tarefas e responsabilidades;

Define os critérios para a sua ativação; e…

TESTAR, TESTAR, TESTAR, TESTAR …

VII. Plano de 

Continuidade de 

Negócio (PCN)



Plano de Trabalho 
Como é que a AI pode auxiliar a organização na GCN?
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Verificar a existência de mecanismos que visem a continuidade operacional e o 

restabelecimento da atividade após a interrupção do negócio.

Objetivos do 

Trabalho

• Avaliar a existência de planos e os meios que assegurem a continuidade do 

serviço;

• Verificar planos de comunicação aos stakeholders de informação pertinente;

• Verificar o alinhamento face a contratos de concessão, legislação e 

regulamentos aplicáveis, melhores práticas, etc.;

• Análise aos papéis e responsabilidades de várias áreas;

• Verificar se os elementos são periodicamente testados e revistos (e.g., 

exercícios walkthrough, simulacros, etc.).

Fases do 

Trabalho

Análise aos incidentes passados – impactos e lições aprendidas – e troca de 

experiências entre UN.

As conclusões devem servir para melhorar o Plano de Continuidade de Negócio.

Resultados 

Desejáveis



Obrigado


