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Âmbito 

O presente documento aplica-se aos Serviços em Cloud Oracle for Industry (Oracle Cloud Services for Industry, doravante "OCI") e 

aos Serviços em Cloud Oracle Hospitality and Oracle Retail (Oracle Hospitality and Oracle Retail Cloud, doravante "OHRC"). 

Os OCI suportam as ofertas em cloud fornecidas pelas seguintes unidades: Unidade Empresarial Global de Comunicações, Unidade 

Empresarial Global de Serviços Financeiros, Unidade Empresarial Global das Ciências da Saúde, Unidade Empresarial Global de 

Construção e Engenharia e Unidade Empresarial Global de Utilitários.  

Os OHRC suportam as ofertas em cloud fornecidas pela Unidade Empresarial Global de Hospitalidade e pela Unidade Empresarial 

Global de Retalho, excepto para as seguintes ofertas em cloud da Unidade Empresarial Global de Retalho que são alojadas pelos OCI: 

 Serviço em Cloud Oracle Retail Advanced Science Engine Foundation 

o Serviço em Cloud Oracle Retail Advanced Clustering 

o Serviço em Cloud Oracle Retail Assortment and Space Optimization 

o Serviço em Cloud Oracle Retail Customer Decision Tree and Demand Transference Science 

 Oracle Retail Insights 

o Serviço em Cloud Oracle Retail Merchandising Insights 

o Serviço em Cloud Oracle Retail Customer Insights 

o Serviço em Cloud Oracle Retail Market Basket Insights 

 Serviço em Cloud Oracle Retail Merchandise Financial Planning 

 Serviço em Cloud Oracle Retail Demand Forecasting 

 

O presente documento é um complemento às Políticas de Serviços de Hosting em Cloud e de Entrega da Oracle e à documentação 

Oracle Practice. Tem como objectivo apresentar termos adicionais e excepções específicos das Unidades Empresariais Globais 

Oracle. 

Disponibilidade de Serviço 

Para efeitos de cálculo do Nível de Disponibilidade de Serviço dos Serviços em Cloud Oracle, "Disponível" ou "Disponibilidade" 

significa que o Cliente e os Utilizadores do Cliente podem iniciar sessão e aceder à parte OLTP ou à parte transaccional dos Serviços 

em Cloud. Após o final de cada mês de calendário do Período de Serviços ao abrigo de uma Nota de Encomenda, a Oracle mede o 

"Nível de Disponibilidade de Sistema" ao longo do mês imediatamente anterior. Salvo definição em contrário na Descrição dos 

Serviços, a Oracle mede o Nível de Disponibilidade de Sistema, dividindo a diferença entre o número total de minutos no período de 

medição mensal e qualquer Tempo de Inactividade Não Planeado pelo número total de minutos no período de medição e multiplicando 

o resultado por 100, de modo a obter um valor percentual. 

Os objectivos da Meta de Nível de Disponibilidade de Serviço são os indicados na secção Política de Objectivos de Nível de Serviço 

em Cloud Oracle, no documento Políticas de Serviços de Hosting em Cloud e de Entrega da Oracle ou na Descrição dos Serviços 

aplicáveis relacionados com o Serviço em Cloud Global Business Unit específico. 

A Oracle envida esforços no sentido de atingir uma Meta de Nível de Disponibilidade de Sistema durante o período de medição de 

cada mês de calendário, com início aquando da activação pela Oracle do ambiente de produção. 
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Relatórios de Disponibilidade  

Mediante solicitação, a Oracle disponibilizará relatórios de Disponibilidade durante um período de tempo específico. 

Política de Segurança em Cloud Oracle 

Mediante solicitação, estão disponíveis informações adicionais sobre as práticas de segurança da Oracle relativas aos Serviços em 

Cloud Oracle Global Business Unit.  

Gestão de Alterações 

Actualizações de Aplicações 

A Oracle requer que todos os Clientes de Serviços em Cloud mantenham os respectivos Serviços actualizados em relação às versões 

de software que a Oracle designa como disponíveis de forma geral para esses Serviços. Após o lançamento de cada versão disponível 

de forma geral, serão lançadas actualizações de software necessárias para manter as versões actualizadas desses Serviços. Para 

determinado Serviços em Cloud, a Oracle efectua actualizações através da actualização do ambiente de não-produção do Cliente para 

a versão mais recente do produto em Cloud antes da actualização do ambiente de produção. 

As Políticas de Serviços de Hosting em Cloud e de Entrega da Oracle, tal como a Política de Objectivos de Nível de Serviço, os 

objectivos da Política do Serviço de "Disaster Recovery" (Recuperação de Desastres) e a Política de Suporte, dependem da 

manutenção pelo Cliente da versão disponível de forma geral mais actualizada. A Oracle não é responsável por problemas de 

desempenho ou segurança detectados nos Serviços em Cloud que possam resultar da execução de versões anteriores. A Oracle 

fornecerá um aviso prévio sobre actualizações que impliquem a interrupção do serviço do Cliente. 

Os OCI programam actualizações de aplicações todas as segundas e quartas sextas-feiras do mês, entre as 21:00 e as 06:00 (hora 

local do datacenter). Se o Cliente for elegível para seleccionar a própria janela de actualização, o Cliente será contactado pela Oracle 

para coordenar a janela de alteração da actualização ou poderá seleccionar a hora e data de destino, exceptuando períodos de tempo 

bloqueados que a Oracle reserva para a manutenção do sistema principal. 

Os OHRC atribuirão ao Cliente um horário de actualização após a conclusão do fornecimento e, sempre que possível, a uma hora com 

reduzido impacto para a empresa do Cliente. As janelas de actualização serão agendadas entre as 20:00 e as 06:00 (hora local do 

datacenter) de segunda-feira a domingo. 

 

Alterações à Aplicação 

O acesso aos servidores de produção ao nível do sistema operativo e base de dados está restrito aos grupos de Gestão de Aplicações 

e Serviços em Cloud Oracle for Industry. As alterações do Cliente à aplicação são permitidas apenas através da interface de utilizador 

definida, serviço Web ou uma API standard. A alteração ou extensão do código base da aplicação subjacente não é permitida 

enquanto mecanismo de personalização da aplicação. 

Manutenção do Sistema Principal 

A manutenção do sistema principal implica alterações ao hardware, sistema de rede, sistemas de segurança, sistemas operativos, 

sistemas de armazenamento ou software de suporte geral da infra-estrutura em cloud. A manutenção do sistema principal pode 

resultar na interrupção do serviço. A Oracle envida esforços no sentido de limitar quaisquer interrupções do serviço devidas à 

manutenção do sistema principal a menos de duas (2) horas durante um período de serviço agendado. A Oracle pode optar por não 

agendar um evento de manutenção do sistema principal. 
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Para os OCI, o período de serviço agendado para manutenção do sistema principal ocorre às sextas-feiras e será agendado pela 

Oracle entre as 21:00 e as 06:00 (hora local do datacenter). Esta é uma janela de manutenção permanente e o Cliente não receberá 

notificações sobre futuras manutenções do sistema principal. 

Para os OHRC, o período de serviço agendado para manutenção do sistema principal ocorre às terças-feiras e será agendado pela 

Oracle entre as 21:00 e as 06:00 (hora local do datacenter). A Oracle fornecerá um aviso prévio sobre futuras manutenções do sistema 

principal que impliquem uma interrupção do serviço do Cliente.  

Manutenção de Rotina de Infra-estruturas 

A Oracle gere actividades de manutenção de rotina de infra-estruturas com o objectivo de fornecer estabilidade e capacidade, bem 

como manter o ambiente actualizado. Não se prevê que a manutenção de rotina resulte numa interrupção do serviço. Sempre que 

possível, a manutenção de rotina de infra-estruturas será realizada durante a janela de Manutenção do Sistema Principal e seguirá a 

mesma política de notificação. 

Fim de Vida dos Serviços em Cloud Oracle Business Unit 

Determinados Serviços em Cloud podem incluir informações relativas à Política de Fim de Vida. Quando aplicável, a documentação 
está disponível em: http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services. 

"Disaster Recovery" (Recuperação de Desastres) 

Os serviços de "Disaster Recovery" (Recuperação de Desastres) visam proporcionar uma capacidade de restauro do serviço em caso 

de ocorrência de desastres de grandes dimensões, conforme estabelecido pela Oracle, que levem à perda de um datacenter e 

correspondente indisponibilidade do serviço. Para efeitos desta Política, um "desastre" refere-se a uma condição ou evento não 

planeado que provoca uma perda total do acesso ao local principal utilizado para fornecer os Serviços em Cloud Oracle, de tal forma 

que os ambientes de produção do Cliente no local principal ficam indisponíveis.  

Os Objectivos de Tempo de Recuperação (Recovery Time Objectives, doravante "RTO") e os Objectivos de Ponto de Recuperação 

(Recovery Point Objectives, doravante "RPO") não se aplicam às personalizações do Cliente que dependem de componentes externos 

ou de software de terceiros. Durante um evento activo de activação pós-falha, as correcções não-críticas e os pedidos de 

melhoramento não são suportados. O Cliente será o único responsável por problemas decorrentes de software de terceiros e 

personalizações aos serviços e programas Oracle. 

Os objectivos de Nível RPO e RTO são os indicados na Descrição dos Serviços aplicável relacionada com o Serviço em Cloud Global 

Business Unit específico. 

Mediante a declaração de desastre por parte da Oracle, a Oracle iniciará o Plano de "Disaster Recovery" (Recuperação de 

Desastres) para recuperar dados de produção para o estado mais recente disponível e reconstituir os ambientes de produção dos 

Serviços em Cloud afectados, tendo em conta os Objectivos de Ponto de Recuperação e de Tempo de Recuperação conforme 

definidos na Descrição dos Serviços do Serviço em Cloud Global Business Unit aplicável. Os serviços de produção podem funcionar 

num estado de desempenho degradado durante o desastre. 

Um Objectivo de Tempo de Recuperação (RTO) é o objectivo da Oracle correspondente ao período de tempo máximo que decorre 

entre a decisão da Oracle de accionar o processo de recuperação para o local secundário devido a um desastre declarado, 

correspondendo também ao ponto em que o Cliente pode retomar as operações no ambiente de produção secundário. Se a decisão 

para proceder com a activação pós-falha for tomada durante o período em que se encontra em curso uma actualização no local 

secundário, o RTO é prolongado de modo a incluir o tempo necessário para concluir a actualização.  

http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services
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Um Objectivo de Ponto de Recuperação (RPO) é o objectivo da Oracle correspondente ao máximo intervalo de tempo possível durante 

o qual os dados podem ser perdidos na eventualidade de ocorrer um desastre. O tempo do RPO exclui quaisquer carregamentos de 

dados que possam estar em curso aquando da ocorrência do desastre. 

Transferência de Informações  

Protocolo de Transferência de Ficheiros em Segurança (sFTP) 

Os serviços de Protocolo de Transferência de Ficheiros em Segurança (secure File Transfer Protocol, doravante "sFTP") são sistemas 

de acesso limitado que têm o objectivo de carregar ou transferir ficheiros de dados de uma forma segura. Os 

carregamentos/transferências de sFTP são gravados num registo de auditoria electrónico que inclui: data e hora, nome de utilizador e 

nome do ficheiro carregado/transferido. 

A rastreabilidade dos pedidos de utilizadores para aceder a sFTP e das alterações a direitos de acesso é fornecida através de 
processos de controlo de alterações. 

Utilização de Contas 

A Oracle reserva-se o direito de restringir o acesso, limitar a utilização do serviço de sFTP ou remover o acesso de quaisquer 

utilizadores, sites ou Clientes não conformes, sem aviso prévio, sempre que a utilização do serviço não estiver em conformidade com 

os termos de utilização. O acesso é concedido a cada conta para directórios específicos através do princípio de privilégios mínimos. As 

contas de Cliente têm acesso de leitura/escrita total aos dados em cada directório aos quais o utilizador tem acesso. 

Os controlos técnicos em vigor são concebidos para garantir a confidencialidade dos dados e para impedir o acesso a outros dados de 

conta. As tentativas não autorizadas de acesso a directórios de uma determinada conta constituem uma infracção aos termos de 

utilização e a conta pode ficar suspensa. A Oracle não é responsável pelo acesso não autorizado de Clientes a dados contidos num 

directório por uma conta que tem acesso aprovado e autorizado. 

Fornecimento de Contas 

Actualmente, as contas de sFTP são criadas com uma palavra-passe segura de 10 caracteres. A palavra-passe da conta será enviada 

por e-mail para o endereço associado à conta. Por este motivo, o e-mail associado a uma conta tem de ser um e-mail individual válido 

e não pode ser uma conta partilhada ou uma lista de distribuição com e-mails profissionais. As contas inactivas serão desactivadas e 

eliminadas de acordo com o seguinte plano:  

As contas inactivas durante três (3) meses serão desactivadas. As contas inactivas durante seis (6) meses serão eliminadas. 

O Cliente tem de submeter um pedido através do sistema de pedidos para cancelar contas que deixaram de ser necessárias ou que 

necessitam de ser revogadas. 

Autenticação de Contas 

As palavras-passe são geradas automaticamente e não podem ser alteradas pelo titular da conta ou recuperadas pela Oracle. Se for 

necessário alterar ou repor uma palavra-passe, o titular da conta tem de submeter um pedido de alteração formal através do sistema 

de pedidos, de forma a obter uma nova palavra-passe. A palavra-passe actualizada será enviada num e-mail para o endereço 

associado à conta.  

Autenticação de Contas – Métodos de Automatização Alternativos 

O serviço de sFTP suporta autenticação por chave pública, um método de início de sessão automático sem palavra-passe. Cada conta 

tem um directório de chave pública. Ao gerar um par local de chave pública e privada, carregar o ficheiro de chave pública para este 
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directório e configurar o software do cliente para utilizar a autenticação por chave pública é possível iniciar sessão numa conta sem ser 

solicitada uma palavra-passe. A Oracle suporta vários ficheiros de chave pública por conta.  

Utilização Aceitável  

Todos os dados transferidos através do serviço de sFTP têm de estar relacionados com a função e finalidade comercial específica de 

suporte aos ambientes alojados do Cliente. O serviço de sFTP não pode ser utilizado para cópias de segurança de dados, 

armazenamento temporário, materiais com direitos de autor não licenciados ou outros materiais ilegais. As integrações do Cliente com 

recurso à utilização de "scripts" ou agentes de transferência de dados automáticos são permitidas, no entanto, estas devem ser 

executadas manualmente ou num plano periódico, de forma a não exceder uma taxa de ligação de sFTP de dez (10) vezes por hora. A 

utilização de processos automáticos que se ligam de forma agressiva ou que não se ligam, autenticam, realizam uma operação de 

transferência de ficheiros ou desligam de forma adequada constituem uma infracção aos termos de utilização.  

Armazenamento de Dados  

Os dados armazenados no servidor de sFTP serão automaticamente eliminados após sessenta (60) dias. Todos os dados de sFTP de 

entrada e saída são considerados dados transitórios e não estão sujeitos a retenção de cópia de segurança. A única excepção é que a 

estrutura do directório e quaisquer informações de ficheiro de chave de início de sessão ssh são retidas e não são eliminadas 

automaticamente. 

Requisitos de Encriptação de Payload – Dados em Repouso  

Se as ofertas de serviço estiverem sujeitas a requisitos regulamentares externos, tais como o PCI DSS que exige encriptação de 

dados em repouso, a configuração do serviço de sFTP Oracle para a implementação recorrerá à encriptação de todo o disco ou o 

serviço será concebido para aceitar a entrada de ficheiros de dados encriptados com uma chave pública ou um certificado x.509 

fornecidos pela Oracle. Por outro lado, se as ofertas de serviço incluírem envios de dados e integrações de transferência de ficheiros, o 

Cliente tem de fornecer à Oracle um certificado x.509 de boa-fé para integrações de dados de sFTP.  

Requisitos de Encriptação – Transporte  

As normas de segurança da indústria e as políticas de segurança da Oracle exigem uma encriptação de transporte ponto a ponto 

(socket a socket) para troca de dados. A utilização de FTP por SSL (FTPS) e FTP não garante que a encriptação de transporte tenha 

sido aplicada devidamente ou negociada durante o início da ligação de dados, sendo que este último protocolo (FTP) não tem 

qualquer encriptação de transporte. Como tal, as normas de transferência de dados da Oracle limitam-se a sFTP com o objectivo de 

garantir a confidencialidade da transferência de dados entre a Oracle e o Cliente.  

Conformidade  

Relatórios de Auditoria 

São publicados periodicamente relatórios de auditoria e cartas de conformidade de Serviços em Cloud Oracle por auditores externos 

da Oracle. Os relatórios e as cartas podem não estar disponíveis para todos os serviços ou em todas as ocasiões. O Cliente pode 

solicitar a recepção de uma cópia do actual relatório de auditoria ou carta publicado que se encontre disponível para um determinado 

Serviço em Cloud Oracle, conforme aplicável, contactando o respectivo Representante de Vendas Oracle ou o contacto de conta 

Oracle designado e fornecendo as seguintes informações:  
 

 Nome da Empresa  

 Nome de Contacto  
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 Cargo  

 E-mail do Destinatário  

 Justificação do pedido (por exemplo: finalidade e descrição da utilização prevista) 
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