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Relativamente à pergunta n. o 3764, somos a informar que um datacenter é uma 

infraestrutura indicada para receber sistemas informáticos críticos e garantir, através 

das suas características de resiliência específicas, a continuidade da atividade normal 

de uma organização. Assim sendo, pretende-se, de forma clara e objetiva, respeitar as 

boas práticas e preservar, em segurança, os recursos computacionais das Forças e 

Serviços de Segurança (FSS), trazendo uma maior eficiência e qualidade às atuais 

condições de alojamento dos servidores. Neste sentido, avançou-se para uma solução 

mais adequada, incorporando o conceito de datacenter como infraestrutura de 

segurança. Refira-se que esta opção não tem qualquer relação com bases de dados, 

mas sim com serviços de suporte que podem ser comuns às diferentes FSS, não 

passando, nunca, pela gestão dos dados. Os dados pertencem às respetivas FSS e vão 

continuar a ser geridos exclusivamente pelos seus próprios recursos. Apenas a 

localização física é alterada, sem prejuízo de toda a atividade de administração de 

sistemas ser realizada remotamente e sempre através das próprias forças e serviços 

responsáveis pelos seus dados. A salvaguarda das potenciais utilizações indevidas e o 

acesso serão efetuadas nos mesmos moldes já existentes nas respetivas entidades, pelo 

que não haverá perda de confiança vinda de qualquer quadrante, seja nacional, seja 

internacional. 
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Considerando o valor de um investimento desta natureza para responder apenas às 

necessidades de uma única organização, e que seria certamente subaproveitado, 

entendeu-se, ass'im, que a opção mais racional se materializaria na concentração física 

dos recursos computacionais centrais das FSS numa infraestrutura como a existente no 

TagusPark, onde já estão localizados os recursos de outras entidades do MAl. 

o objetivo passa pela gradual integração das estruturas de apoio técnico

administrativo e de suporte logístico, simplificando-as e eliminando redundâncias, o 

que significa a otimização dos procedimentos administrativos e logísticos aproveitando 

sinergias. 

A redução de despesas materializa-se, de imediato, em termos de poupança da 

construção de um datacenter para cada força de segurança. Assim, utiliza-se um já 

existente e com espaço para alojar os bastidores das entidades (o denominado 

"housing" em linguagem tecnológica). 

Este processo destina-se a mitigar riscos e a melhorar as atuais condições em que se 

encontram os recursos computacionais das FSS. 

Com os melhores cumprimentos, 

( A Chefe do Gabinete 

BearilL Lavrador 
{ Chefe do Gabinele do Minislro


.,/l _. ~ da Adminislração Inlerna. 
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