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Castelo Branco
(IPCB)

Localização Geográfica
Rede RCTS

• A expansão da rede de fibra ótica RCTS entre o Entroncamento e a Guarda, inaugurada em dezembro de 2016 permitiu
que o Instituto Politécnico de Castelo Branco, a Universidade da Beira Interior e o Instituto Politécnico da Guarda
passassem a dispor de velocidades de ligação em média 20 vezes superiores às que tinham anteriormente.
• Sobre esta ligação foram instalados equipamentos de transmissão avançados, estando operacionalizadas desde o início
de setembro de 2016 ligações para o Instituto Politécnico de Castelo Branco, a Universidade da Beira Interior e o
Instituto Politécnico da Guarda.
• Trata‐se de um importante passo para a redução do “fosso digital” entre o interior e o litoral, permitindo que as
instituições de ensino superior utilizem serviços de alto débito para as suas atividades de investigação e ensino,
usufruindo agora dos mesmos recursos disponíveis nas instituições do litoral.
• Estes recursos abrem a porta a uma participação mais ativa dos investigadores, docentes e alunos em projetos
internacionais que requeiram recursos de transmissão elevados.
• A título de exemplo, o Instituto Politécnico de Castelo Branco passou de uma ligação de 200 Mbps para 10 Gbps.

Caracterização

• 6 escolas
• 3 no campus da talagueira
(EST, ESALD e ESART)
• 1 no centro da cidade (ESE)
• 1 no limite urbano da
cidade (ESA)
• 1 na vila de Idanha‐a‐Nova
(ESGIN)
• Residências em Castelo
Branco e Idanha‐a‐Nova
• Serviços Centrais
separados das escolas e
residências
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Enterprise Architecture
como ferramenta de
alinhamento permanente
dos SI/TI com o Negócio

Alinhamento dos SI/TI com o Negócio
• É certamente uma das frases que anda na “boca
do mundo”.
• Significa maximizar uma série “coisas boas” e
minimizar outra série de “coisas más”.
• Mas como se faz? É algo que depende apenas do
bom senso, experiência e opinião de cada um ?
• Não estamos a falar da definição de estratégias
nem de modelos gestão.
• Estamos a falar da engenharia, dos instrumentos e
metodologias que tornam possível o alinhamento
em organizações complexas. Estamos a falar da
Arquitetura Empresarial

Enterprise Architecture for Organizational Engineering
• Aspetos chave da estratégia do negócio, da informação, das aplicações e da
tecnologia e o seu impacto na organização.
• Arquitetura do Negócio
• Que Processos são necessários ao Negócio?
• Arquitetura da Informação
• Que informação é necessária à execução dos
Processos de Negócio?
• Arquitetura Aplicacional
• Que Aplicações asseguram simultaneamente
• (i) uma gestão eficaz da informação e
• (ii) o suporte eficaz dos Processos de Negócio ?
• Arquitetura Tecnológica
• Que Tecnologias são necessárias para o suporte das
Aplicações e da Informação?

Incentivo
• A transformação digital na AP (www.ama.gov.pt)
• Tecnologias de informação e de comunicação (TIC)
• Identificação eletrónica,
• Interoperabilidade entre sistemas
• Difusão de informação, de forma livre e transparente

• Projeto S3iPCB
• SAMA 2020 (Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública)
• Investimento 1.070.957,06€ (COMPETE 2020 e Portugal 2020)
• Objetivos
1.
2.
3.
4.

Melhoria da qualidade dos serviços e aumento da satisfação dos clientes/utentes do IPCB;
Simplificação do acesso aos serviços e à informação do IPCB;
Obtenção de economias de gastos e ganhos de eficiência pela simplificação e racionalização de processos;
Facilitação da articulação em rede com outras instituições/organizações públicas, privadas e empresas.

Foco no alinhamento e rastreabilidade entre as arquiteturas
• Arquitetura do Negócio
• Identificação dos processos CORE e de Suporte
• Alinhamento com os objetivos estratégicos do
IPCB e com as unidades organizacionais
• Arquitetura da Informação
• Identificação das entidades informacionais
elementares ao negócio (Aluno, Curso...)
• Arquitetura Aplicacional
• Desenvolvimento dos sistemas que garantem
CRUD das entidades informacionais
• Arquitetura Tecnológica
• Implementação de infraestruturas que suportem
os sistemas desenvolvidos

Arquitectura tecnológica
•
•
•
•

Upgrade do software de Gestão Académica;
Gestão Documental e Workflow;
Aquisição de leitores de Cartão do Cidadão;
Repositório Unificado:
• Repositório Cientifico (DSpace);
• Gestão de Bibliotecas (Koha);

•
•
•
•
•

Reforço da capacidade de processamento e armazenamento;
Upgrade da rede Wifi (802.11ac Wave 2);
Firewalls;
VDI;
Melhoria da Infraestrutura de rede

Infraestrutura de rede
• Melhoria das ligações entre as escolas do IPCB em Castelo Branco:
• SMCB;
• CMCB;
• IPCB;

• Melhoria da ligação entre Castelo Branco e Idanha‐a‐Nova:
• Ligação em Rádio Frequência entre a ESA e a Residência de Estudantes em
Idanha‐a‐Nova;
• Ligação em Fibra Ótica entre a Residência de Estudantes e a ESG em Idanha‐a‐
Nova:
• IPCB;
• CMIN;

Fim…

