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1. Introdução
No dia 24 e 25 de Abril de 2006 deslocamo-nos a Viena, onde iria decorrer a Reunião Informal dos
Ministros da Saúde da EU, com o objectivo de tomar conhecimento das soluções utilizadas na área
das Tecnologias de Informação, e nomeadamente das soluções relacionadas com o sistema de
acreditações.
Aproveitamos igualmente para tomar contacto com a disposição dos espaços utilizadores com as
funcionalidades neles requeridas.
Organizamos este relatório com a seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introdução
A localização (Venue)
As acreditações
A solução de TI
Pontos fortes e fracos
Conclusão
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2. A localização (Venue)
Devemos começar por referir a existência de um balcão de acolhimento no aeroporto de Viena.

Aeroporto de Viena - Balcão de Acolhimento

A reunião decorria no Centro de Congressos
Hofburg, na zona central da cidade de Viena.

A descrição dos espaços e das respectivas funcionalidades foi organizada da seguinte forma:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sala da Reunião Principal
Foto de Família
Sala da Conferencia de Imprensa
Salas das Delegações
Salas de Reuniões de Apoio
Contentores para os Electronic Media
Centro de Imprensa
Sinalética
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Sala da Reunião Principal

Durante a preparação da sala

Utilização de projectores e telas
Obs.: Apenas 2 plasmas, no centro da mesa de reuniões. Existiam 2 projectores de vídeo com telas
gigantes. Cerca de 800 m2 de área desta sala.
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Decurso da reunião
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Foto de Família
O espaço reservado para este efeito situava-se numa sala de dimensões apreciáveis, no interior do
próprio Centro de Congressos Hofburg

Estrado em módulos

Foto de Família
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Sala de Conferência de Imprensa

Preparação da sala

Estrado para fotógrafos/câmaras

Decurso da conferência de imprensa
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Salas das delegações

1 PC e 1 Impressora

Pequena mesa de reuniões
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Salas de Reuniões de Apoio

Sala 1

Sala 2
Obs.: Perto da zona das delegações existiam pelo menos 2 salas de reuniões para 12-16 pessoas
para apoio de reuniões de trabalho que fosse necessário efectuar.
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Electronic Media

Entrada de acesso

Aspecto exterior dos contentores
Obs.: Não havia PC’s fornecidos pela organização nesta zona, mas havia acesso Internet em todos
os gabinetes.
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Centro de Imprensa

Bancada de trabalho com PC’s fornecidos pela Organização

Bancada de trabalho para os portáteis dos próprios jornalistas
Obs.: A disposição era feita através de uma calha montada em cima das mesas.
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Pormenor da arrumação dos cabos no interior da calha
Obs.: Repare-se que o interior da calha está bastante “atravancado”, o que deve dificultar o acesso
em caso de necessidade de substituição durante os eventos. Deve ponderar-se a colocação dos
routers e dos switch numa prateleira fora da calha.
Para a reunião informal dos Ministros da Saúde dispunha-se de uma sala de imprensa com 106
lugares, sendo 16 equipados com PC’s fornecidos pela própria organização.
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Posto de trabalho para os portáteis dos próprios jornalistas

Ligações disponíveis em cada posto de trabalho
Em cada posto de trabalho:
1 linha analógica
1 linha RDIS
1 linha de rede com acesso à Internet
2 tomadas de corrente
Não havia 1 telefone cada participante e sim telefones colocados em cima da calha de separação das
mesas de trabalho que seriam partilhados por todos os ocupantes das mesmas (no caso que vimos 4
telefones para 16 pessoas).
Obs.: Não havia plasmas no centro de imprensa. Havia sim um projector de vídeo com uma tela
grande.
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Sinalética

Utilização sistemática do logotipo

Bandeiras
Obs.: Bandeiras em tecido brilhante com bastante “mau aspecto”.
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Sinalética impressa sem design gráfico em impressora a cores.
Obs.: Esta impressão era feita em papel normal, com design muito rudimentar. Daqui resultava uma
apresentação com aspecto muito amador.
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3. As Acreditações
Organização das equipas
No caso em estudo, as acreditações eram efectuadas por 2 equipas diferentes:
•
•
•
•
•

As acreditações dos media são feitas separadamente das acreditações dos delegados;
A equipa de acreditação dos media é formada por staff encarregado das relações com os
mesmos, dependendo do gabinete do 1º ministro.
As acreditações dos delegados são feitas por uma equipa dependente do MNE;
As acreditações do restante pessoal, nomeadamente pessoal técnico são feitos pela mesma
equipa que faz as acreditações dos delegados;
As acreditações membros das forças de segurança são feitas por elas mesmas.

Cartões de Acreditação
Para a presidência Austríaca, foram adquiridos 50.000 cartões de acreditação em branco, tendo cada
um deles um número único, com holograma e outras características de segurança
Para a emissão dos cartões de acreditação, existe um conjunto de regras, em que basicamente a cor
do cartão define o perímetro de acesso e a letra a função do participante no evento. Existe um
manual detalhando isto tudo (vide anexo 1)
No exemplo que visitamos as regras eram basicamente as seguintes:
Código de cores:
• Verdes: Moradores na zona
• Amarelos: Imprensa
• Azuis: Organização e Delegados
• Vermelhos: Acesso ao local das reuniões
• Assessores dos ministros levam cartões vermelhos.
• Os ministros não levam badge, levam um pin (relativamente grande e visível)
• Há um certo número de cartões floaters (vermelhos), normalmente não mais de 1 ou 2
por delegação
Código de letras:
• S – segurança
• T – técnico
• O – organização
• etc.
•

É relevante a existência de um cordão de cor bem viva, igual à do cartão, para pendurar o mesmo ao
pescoço.
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Todas as acreditações têm prazo de validade, com indicação do local (venue), evento, data de início
e data de fim
Estimativa de Custos
De acordo com a informação que nos foi prestada pelo Dr.Wolf Heim da equipa de acreditações dos
delegados, o custo final estimado para a emissão dos cartões de acreditação ronda os 5.00€p/cartão.
(estamos assim a falar de um custo total final estimado de 250.000€).
Base de Dados de Acreditações
As acreditações são registadas numa base de dados com interface de acesso com tecnologia Web,
através nomeadamente do site da Presidência.
Acreditações dos Media
A maior parte das acreditações é feita por registo no site,
através do preenchimento de um formulário. No site existe
também a explicação do conjunto de regras e requisitos
para o registo dos pedidos de acreditação assim como a
explicação da forma de levantamento dos cartões de
identificação (vide anexo 2).
O “handbook for the media” existente explica também
detalhadamente o procedimento de pedido e de
levantamento das acreditações (vide anexo 3).
De acordo com a experiência austríaca, é de esperar
contudo que cerca de 20% das acreditações sejam de “last
minute”. Para estas acreditações deve ser preenchido no local um formulário (vide anexo 4)
Os cartões de identificação das acreditações são impressos antes da reunião (1 ou 2 dias antes) em
todas as reuniões com nº de acreditações significativo. Nas outras é impresso na altura.
Julgamos que as acreditações não são nunca enviadas pelo correio, sendo sempre levantadas pelo
próprio no local do evento.
Para o levantamento dos cartões deve ser exibido o BI/passaporte e o cartão de jornalista (press
card), validos na altura. Caso o jornalista não tenha “press card” deve apresentar uma carta de
missão (letter of assignment). Caso o jornalista apresente uma "letter of assignment" a mesma é
digitalizada no scanner e posta na base de dados.
Para as acreditações de ultima hora, a emissão dos
cartões de acreditação é assegurada pela existência na
equipa dos media accreditation de 4 PC’s com 4
impressoras de cartões equipados com scanner e
maquina fotográfica digital. Existe igualmente um
furador de cartões para colocação do cordão. O staff
assignado para este efeito é de 8 pessoas.
A maquina fotográfica digital é montada num tripé de
forma a se poder tirar fotos dos jornalistas por cima do
balcão.
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A foto é colhida sem edição especial e pedindo às restantes pessoas que estão à espera para saírem
de trás
Obs.: Parece-me que seria mais correcto ter um pequeno biombo para o efeito.
A acreditação para os media é por norma feita reunião a reunião.
Há muito poucas acreditações permanentes para a duração total da presidência. Segundo fomos
informados a Presidência Austríaca emitiu apenas cerca de 80 acreditações permanentes, destinadas
principalmente a membros dos Electronic Media (Rádio e Televisão) austríacos,
Delegados
Os cartões dos delegados são impressos sem fotografia. O argumento usado pela organização é que
a fotografia atrasa o processo, e que já foi feito o teste de passear dentro de um evento com a
fotografia de um cão, sem que ninguém tenha detectado este facto. Quanto ao problema de
segurança daquilo que acontece se um delegado perder um cartão sem fotografia não foi dada
resposta, mas foi dito que mesmo que um intruso aparecesse com o cartão com a fotografia de um
delegado dificilmente isto seria detectado.

Cartão de delegado sem fotografia
Obs.: Pareceu-nos haver aqui alguma incoerência de segurança, porque na verificação do cartão de
acreditação se torna impossível detectar à 1ªvista se o participante é a pessoa para quem o cartão foi
emitido.
A solução de hardware e software é em tudo semelhante à utilizada pela equipa de acreditação dos
jornalistas.
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Não há propriamente um balcão para acreditação de delegados. Há uma sala de trabalho com um
setup parecido com o da acreditação dos media, que emite previamente as acreditações dos
delegados, que são levantados à chegada ou entregues pelo oficial de ligação.

Hardware e Software específicos
Impressora de cartões e software EDISECURE.

O tempo médio estimado para produzir um cartão é de 2 minutos, o que verificamos pela produção
de um exemplar. A este tempo há que juntar o tempo de validação de segurança.
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4. A Solução de TI
Descrição Geral
Os dados aqui indicados foram recolhidos numa conversa com o Eng.Leskovar da Siemens, que é a
Empresa que funciona como fornecedor geral para as especialidades técnicas desta Presidência.
A base do sistema informático é constituída por um conjunto de 220 PC’s, ligados em rede, com uma
ligação de banda larga, dedicada, de 2 X 60 Mbits (sendo uma de backup da outra)
A rede ethernet interna, funciona a 100 Mbits (switch’s todos de 100 Mbits). Tem uma firewall para
protecção da rede, que protege essencialmente em termos de entradas de fora para dentro. Esta
firewall faz também alguma filtragem de conteúdos impróprios.
A instalação do sistema operativo e softwares standard da configuração predefinida estão instalados
nos PC’s em 5 linguagens (inglês, francês, alemão, italiano e espanhol) e de acordo com a
informação recebida dispõem igualmente de teclados em todas as línguas europeias suportadas.
Obs.: Face à nossa pergunta de como é que se dá apoio a um PC com teclado grego, não obtivemos
uma resposta clara. Igual problema tivemos quando perguntamos como é que um técnico que não
fale espanhol pode dar apoio a um PC com o software em espanhol.
A imagem instalada nos PC’s é fechada, e não permite aos utilizadores instalar aplicações adicionais.
Obs.: Atenção que nada impede de descarregar um executável e corre-lo desde que não seja preciso
mexer no registry. Portanto não se pode instalar outras aplicações, não quer dizer que não se
possam correr outras aplicações…
Para passagem de dados ou para levar dados a maior parte das pessoas opta por enviar por e-mail.
Há contudo CD’s para gravar e alguns USB sticks.
Obs.: Atenção que todos os PC’s têm gravador de CD’s.
Cablagem utilizada
Foi reutilizada a cablagem de cobre existente, nomeadamente para comunicações de voz. Nos casos
em que foi necessários reforçar a cablagem existente usou-se CAT5 e CAT7
Wireless
A rede wireless existente está aberta e sem qualquer tipo de protecção.
Obs.: Isto é os vizinhos podem ter acesso. Por outro lado fiquei na duvida sobre se o warning sobre
questões de segurança para os utilizadores neste tipo de ligação estaria quer feito, quer
suficientemente explicito.
Equipamento adicional
Foi-nos chamada a atenção, pelo Eng.Leskovar, para a necessidade de haver destruidores de papel,
nomeadamente no secretariado dos media, nas delegações e no secretariado dos ministros.
Equipa de HelpDesk
Em termos de IT, apenas existe permanentemente uma equipa de HelpDesk de 2 pessoas, uma para
PC’s e aplicações, e outra para Internet.
Obs.: Face à pergunta de como era possível funcionar com uma equipa tão pequena foi-nos dito que
entravam equipas grandes para as montagens e desmontagens, por um lado, e pelo outro que não
era dado qualquer apoio fora dos períodos dos eventos. Por exemplo, se uma jornalista vem na
véspera do evento, pode usar a sala de imprensa mas não há qualquer tipo de helpdesk…
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Documentação para os utilizadores
Existente, mas insuficiente e com má apresentação (vide anexo 5)
UPS
Há protecção contra falhas de corrente nomeadamente para a sala de reunião e de a sala de
conferência de imprensa, incluindo nomeadamente os audiovisuais.
Neste caso concreto existe ainda protecção para todo o equipamento activo, para o Host Broadcast e
para o PBX telefónico se o mesmo existir.
Linhas telefónicas
Como regra geral há linhas de telefones directas para cada um dos telefones, isto é como regra geral
não há PBX.
Câmaras de Vídeo de Segurança
Foram instaladas e localizadas de acordo com as indicações do oficial de segurança que faz parte da
equipa da organização.

Problemas específicos
Aparentemente, e em mais de um caso, houve situações de interferência das antenas GSM dos
operadores moveis colocadas na zona do local dos eventos com os equipamento áudio
(auscultadores) do sistema de tradução simultânea usada nas reuniões, Aparentemente tiveram que
mandar desligar algumas destas antenas.
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5. Pontos fortes e pontos fracos
Fortes
• Standartização
• Simpatia no atendimento
Fracos
• Sinalética
• Complexidade de apoio e reduzido nº de pessoal de helpdesk
• Insatisfação manifestada com o serviço e soluções pela equipa de acreditações de
delegados.
• Má qualidade da documentação produzida (tanto na sala de imprensa em relação às
instruções de utilização dos computadores) como na sala de reuniões quer em relação ao
Sitting plan e à lista de participantes (vide anexo 5).
• Incoerência na linguagem usada (sitting plan apenas em alemão)
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6. Conclusões
A solução encontrada é compatível com a maneira como as reuniões em Portugal têm sido
organizadas.
A solução de ligação à Internet por utilização de múltiplas linhas ADSL continua a afigurar-se-nos
como muito vantajosa, quer em termos de simplicidade, quer em termos de redundância
relativamente à solução adoptada pela Presidência Austríaca de integrar todas as sub-redes.
Há um aumento assinalável de complexidade na elaboração da aplicação que gere as acreditações e
há requisitos novos relacionados nomeadamente com os aspectos de segurança (vídeo-vigilância,
etc.)
A produção de documentação com má apresentação assim como a insuficiência de pessoal de
helpdesk parecem-nos constituir procedimentos a evitar.
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Anexo 1
Regras para a emissão dos Cartões de Acreditação
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Anexo 2
Indicações para Pedido de Acreditação através do Site
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Anexo 3
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Anexo 4
Formulário para Pedido de Acreditação dos Media
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Anexo 5
Documentação para os Participantes
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