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Identificação do projeto INTERAGE 

Código do projeto POCI-02-0550-FEDER-022152 

Data de início 29/10/2017 

Data de conclusão 27/10/2019 

Investimento global 2.511.432,33€ 

Elegível 2.511.432,33€ 

Incentivo  2.134.717,48€ 

Elegível IPV    710.209,52€ 

Incentivo IPV    603.678,09€ 

Link https://www.ipleiria.pt/interage/ 

A operação SAMA nº022152, designada por projeto INTERAGE é financiada pelo Compete e enquadra-se no âmbito do 

Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública (SAMA2020). Tem como principal objetivo a 

disponibilização de serviços ao cidadão suportados pela integração e por infraestruturas em rede e seguras entre o 

Politécnico de Leiria e o Politécnico de Viseu e é composta, no Politécnico de Viseu, pelas seguintes atividades: 

 INTEGRAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS 

Objetivos: 
• Estabelecer integração de infraestruturas tecnológicas com comunicações capazes de partilha de recursos de 

computação, informação e sistemas. 

• Configurar infraestruturas com salvaguarda de dados críticos em local remoto: dados críticos do IPLeiria em Viseu e 

dados críticos do IPViseu em Leiria. 

• Implementar solução de disaster-recovery para os sistemas críticos, maximizando a segurança da informação, a 

disponibilidade de serviço e rápida reposição em caso de falha. 

• Configurar infraestruturas com salvaguarda de dados críticos em local remoto: dados críticos do IPLeiria em Viseu e 

dados críticos do IPViseu em Leiria. 

• Implementar solução de disaster-recovery para os sistemas críticos, maximizando a segurança da informação, a 

disponibilidade de serviço e rápida reposição em caso de falha. 

• Implementar solução de disaster-recovery para os sistemas críticos, maximizando a segurança da informação, a 

disponibilidade de serviço e rápida reposição em caso de falha. 

  

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IPV FEITA PELAS EQUIPAS INTERNAS 

Objetivos: 
• Assegurar o cumprimento dos objetivos definidos para cada atividade e por consequência os objetivos gerais e 

específicos da operação. 

• Assegurar a execução física e financeira de todas as atividades previstas na operação de acordo com o calendário 

definido bem como os recursos necessários para a sua realização. 

  

PROMOÇÃO DA OPERAÇÃO 

Objetivos: 
• Promover e divulgar a operação e disseminar os resultados junto da comunidade. 

 

 

RESULTADOS 

• Melhoria das comunicações de rede fixa no core da rede do IPV permitindo o aumento do débito de dados entre as 

Unidades Orgânicas e a Internet e a consequente duplicação da capacidade do circuito FCCN – IPV, de 1Gb/s para 

2Gb/s, em fase final de implementação por parte da FCCN. 

• Aumento da capacidade de armazenamento em ambiente de virtualização por forma a permitir a virtualização 

integral dos serviços alojados em Datacenter do IPV. 

 

                                        


