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| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
| Designação do projeto Definição de um Plano de Recuperação de Falhas e Plano de Continuidade de Negócio para o Turismo de Portu
| Código do projeto

POCI-02-0550-FEDER-007724

| Objetivo principal

Melhorar o acesso às TIC bem como a sua utilização e qualidade

| Região de intervenção

Lisboa

| Entidade beneficiária

TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO
| Data de aprovação (dd-mm-aaaa)

11

- 12

- 2015

| Data de início (dd-mm-aaaa)

14

-

12

- 2015

| Data de conclusão (dd-mm-aaaa)

11

- 08

- 2016

| Custo total elegível

€ 92.127,00

| Apoio financeiro da União Europeia (com referência ao Fundo)

FEDER

| Apoio financeiro público nacional/regional (quando aplicável)

€ 39.660,67

€ 52.466,33

| OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
Descrição do projeto, com eventual monitorização do nível de execução
O projeto visa assegurar a definição formal do Plano de Recuperação de Falhas (Disaster Recovery Plan) e Plano de Continuidade de Negócio (Business
Continuity Plan) do Turismo de Portugal, I.P. no âmbito da manutenção e melhoria da segurança do seu Sistema de Informação.
Este objetivo deverá contribuir para demostrar a capacidade operacional do Turismo de Portugal, I.P. em situações de risco ou falhas, assegurando
simultaneamente o cumprimento dos requisitos de auditoria e a garantia de credibilidade e reputação do Instituto na prestação dos serviços prestados.
Os trabalhos desenvolvidos envolveram as seguintes fases: Fase de preparação, com definição das linhas orientadoras do projeto, stakeholders, mapa
de responsabilidades e plano detalhado do projeto; Fase de levantamento e diagnóstico, com identificação das atividades críticas de negócio,
dependências, pontos de falha, análise de impacto no negócio e avaliação de riscos; Fase de desenho e caraterização dos cenários de continuidade com
definição dos cenários/soluções de recuperação e continuidade e identificação das várias alternativas possíveis de continuidade de serviço e análise
custo/benefício de cada um dos cenários de recuperação identificados.

