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SERVIDORES PÚBLICOS  

 
FUNCIONALIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Conheça as principais funcionalidades e especificações deste serviço e tire o máximo partido. 
  

Recursos lógicos  

Criação de servidores virtuais em tempo real mediante a configuração dos respetivos processamento, memória e 

armazenamento, sem obrigatoriedade de configurações pré-definidas. Sempre que necessário, os recursos 

virtuais afetos ao servidor podem ser ajustados após a sua criação. 

Consola de gestão web  

Gestão do serviço através de consola simples e prática, que permite ajustar os recursos contratados em função 

das necessidades em cada momento, bem como aceder a um conjunto de atividades técnicas, tendo em vista a 

configuração do sistema operativo e das aplicações instaladas no servidor virtual.  

Operações rápidas  

Configurações de gestão que permitem parar e reiniciar o servidor, iniciar o servidor em modo de segurança, 

reinstalar o servidor para o ponto da primeira utilização, ativar e desativar os processos do sistema operativo e 

aceder ao sistema de ficheiros.  

Salvaguarda de informação  

Realização de uma cópia ao servidor, de forma manual ou automática, com periodicidade diária ou semanal, 

permitindo a recuperação do servidor a partir de uma cópia já existente. 

Administração robusta 

Administração do sistema operativo realizada através do Plesk Panel, uma poderosa ferramenta incluída no seu 

servidor público, que permite a criação e gestão de contas de revenda, sites web, domínios ou inclusive a 

instalação e gestão de aplicações de email ou de base de dados. 

Controlo de recursos  

Monitorização detalhada das atividades realizadas sobre o servidor, sistema operativo e aplicações instaladas, 

incluindo ajuste de capacidade com impacto na despesa e possibilidade de gerir o ciclo de vida dos recursos 

através de workflows automatizados. 

Acesso remoto  

Estabelecimento de sessões remotas Remote Desktop Protocol ou Secure Shell ao servidor para realizar todas as 

atividades de gestão e administração sobre o servidor virtual.  
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Especificações Técnicas 

Recursos por servidor 
Processador Até 2 vCPU  

Memória  Até 4GB 

Disco rígido Até 120GB 

Rede 
Endereçamento IP IPv4 

Endereçamentos públicos por servidor Um 

Largura de banda partilhada - internet Sim 

Tráfego internet Ilimitado 

Segurança 
Firewall de perímetro e firewall software Sim 

Serviços de deteção de intrusão na rede Sim 

Centro de operações de segurança 24 x 7 x 365 

Cópia de servidor Um 

Recuperação a partir de cópia existente Sim 

Configuração e administração 

Consola Plesk Sim, inclui 10 domínios 

Acesso root RDP e SSH 

Consola Power Panel  Sim 

Sistemas operativos 
Windows Server 2008 Std SP2 Sim 

Linux Cent OS 6 Sim 

Debian Linux 6 Sim 

Aplicações pré-configuradas 
Parallels Premium Antivírus Sim 

MySQL 5.0.45 Sim 

ASP.NET 2.0.5 Sim 

Perl v5.8.8, PHP 4.4.7 e 5.2.13, Python 2.5.0 Sim 

SpamAssassin 3.3.1 Sim 

phpMyAdmin 2.11.10 Sim 

AWStats 6.6 e Webalizer 2.01 Sim 

Horde IMP 4.3.6 e MailEnable Standard 1.98 Sim 

Suporte 
Suporte telefónico especializado 24 x 7 x 365 

Suporte online e telefónico comercial 7 x 5 x 365 

Infraestruturas 
Data centers próprios Sim 

Classificação dos data centers Tier 3* 

Localização da rede data centers Portugal 

  

NOTAS 
* Referência para o Data Center da PT na Covilhã. 
Os produtos e serviços destinam-se em exclusivo ao mercado empresarial. Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 


