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Políticas de Entrega e Serviços de Hosting em Cloud 
Pública - Oracle Platform and Infrastructure Services  
Data Efectiva: 16 de Maio de 2014 
Versão 1.0 
 
Salvo indicação em contrário, estas Políticas Políticas de Entrega e Serviços de Hosting em Cloud Pública - Oracle 
Platform and Infrastructure Services ("Políticas de Entrega") descrevem os Serviços em Cloud Oracle 
encomendados pelo Cliente. Estas Políticas de Entrega poderão referir outros documentos relacionados com 
a Política de Serviços em Cloud Oracle; qualquer referência a "Cliente" nas presentes Políticas de Entrega, assim 
como em outros documentos relativos à política, deve ser considerada como uma referência ao "Cliente" conforme 
definido na Nota de Encomenda. Os termos iniciados com letra maiúscula que não são de outra forma definidos no 
presente documento devem ter o significado atribuído no Acordo Oracle, Nota de Encomenda ou política relevante. 
 

Visão Geral  
 
Os Serviços em Cloud descritos no presente documento são fornecidos ao abrigo dos termos do Acordo, da Nota 
de Encomenda e das presentes Políticas de Entrega. A entrega dos serviços por parte da Oracle está 
dependente do cumprimento por parte do Cliente e dos Utilizadores do Cliente das obrigações 
e responsabilidades definidas nesses documentos e nas políticas incorporadas. As presentes Políticas de 
Entrega e os documentos mencionados no presente documento estão sujeitos a alterações a critério da Oracle; 
todavia, as alterações às políticas da Oracle não resultarão numa redução material do nível de desempenho, 
segurança ou disponibilidade de serviços fornecidos durante o Período de Serviços.  
 

1. Política de Segurança da Cloud Oracle  
 
1.1 Âmbito 
A Oracle fornece medidas de segurança adequadas e razoáveis concebidas para proteger o Ambiente de 
Serviços dos Serviços em Cloud Oracle regidos pelas presentes Políticas de Entrega. Para fins relacionados com 
os Serviços em Cloud Oracle encomendados pelo Cliente, "Ambiente de Serviços" refere-se à combinação de 
componentes de hardware e software (desde a camada de virtualização até à segurança física das instalações 
do datacenter em que os serviços funcionam), propriedade, licenciados ou geridos pela Oracle, aos quais 
a Oracle concede acesso ao Cliente e aos Utilizadores do Cliente, como parte dos Serviços em Cloud.  

 
1.2 Responsabilidades do Cliente 
O Cliente é inteiramente responsável pela configuração, funcionamento, manutenção e segurança dos sistemas 
operativos e outros softwares associados aos Serviços em Cloud do Cliente, incluindo as Aplicações do Cliente. O 
Cliente é inteiramente responsável pela manutenção adequada da segurança, protecção e cópias de segurança 
dos Conteúdos do Cliente que poderão incluir a utilização de tecnologia de encriptação para proteger os mesmos 
contra o acesso não-autorizado e o arquivamento de rotina dos Conteúdos do Cliente. As credenciais de início de 
sessão e as chaves privadas da Cloud Oracle, geradas como parte dos Serviços em Cloud, servem exclusivamente 
para utilização interna dos serviços pelo Cliente e o Cliente não pode vender, partilhar, transferir ou sublicenciá-las 
a outra entidade ou pessoa, exceptuando a possibilidade de divulgação da chave privada do Cliente aos respectivos 
subcontratados que são Utilizadores dos Serviços em Cloud e que desempenham funções em nome do Cliente.  
 

2. Política de Objectivos de Nível de Serviço em Cloud da Oracle  
 

2.1 Disposições sobre a Disponibilidade do Serviço 
Após activar os Serviços em Cloud do Cliente, a Oracle trabalhará no sentido de cumprir os Objectivos de Nível 
de Serviço conforme os termos estabelecidos na presente Política, desde que o Cliente continue a cumprir os 
termos da Nota de Encomenda (incluindo o Acordo) e que satisfaça os requisitos mínimos recomendados 
relacionados com a configuração técnica para aceder e utilizar os serviços a partir das infra-estruturas de rede do 
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Cliente e das estações de trabalho de utilizador do Cliente, conforme estabelecido na Documentação do 
Programa do Serviço em Cloud.  
 

2.2 Definição de Tempo de Inactividade Não Planeado 
A cada mês do Período de Serviços, a Oracle envidará esforços comercialmente razoáveis para disponibilizar os 
Serviços em Cloud com uma Percentagem de Tempo de Actividade Mensal, conforme especificado na Descrição 
de Serviço associada do Serviço em Cloud Oracle encomendado pelo Cliente ("Compromisso de Serviço"). 

 
"Tempo de Inactividade Não Planeado" significa qualquer período durante o qual os serviços não estão 
disponíveis, não incluindo quaisquer períodos durante os quais os serviços ou quaisquer componentes de 
serviços não estão disponíveis devido a: 
 

 Falha ou degradação no desempenho ou avaria resultante de scripts, dados, aplicações, equipamentos, 
infra-estruturas, software, testes de penetração, testes de desempenho ou agentes de monitorização sob 
a direcção, fornecidos ou desempenhados pelo Cliente 

 Interrupções planeadas, manutenção ou janelas de manutenção agendadas ou anunciadas ou interrupções 
iniciadas pela Oracle a pedido ou sob direcção do Cliente com fins de manutenção, activação de 
configurações, cópias de segurança ou outros que requeiram a desactivação temporária do serviço 

 Indisponibilidade de serviços de manutenção, administração ou auxiliares, incluindo ferramentas de 
administração, serviços de registo, utilitários, componentes de software de terceiros fora do controlo 
exclusivo da Oracle ou outros serviços de suporte ao processamento de transacções principais 

 Interrupções resultantes de quaisquer acções ou omissões por parte da Oracle a pedido ou sob direcção 
do Cliente 

 Interrupções provocadas por equipamento do Cliente ou de terceiros ou componentes de software fora 
do controlo exclusivo da Oracle 

 Eventos resultantes de uma interrupção ou encerramento dos serviços devido a circunstâncias que a 
Oracle considere razoavelmente uma ameaça significativa ao funcionamento normal dos serviços, das 
infra-estruturas de operação, das instalações a partir das quais os serviços são fornecidos e do acesso 
ou integridade dos dados do Cliente (por exemplo: devido a ataques de hackers ou vírus) 

 Interrupções devido à administração do sistema, comandos ou transferências de ficheiros efectuados 
por Utilizadores ou representantes do Cliente 

 Interrupções devido a ataques denial-of-service, desastres naturais, alterações resultantes de ordens 
de tribunais ou medidas regulamentares, políticas ou governamentais, greves ou litígios laborais, actos 
de desobediência civil, actos de guerra, actos contra outras partes (incluindo transportadoras e outros 
fornecedores da Oracle) e outros eventos de força maior 

 Impossibilidade de aceder aos serviços ou interrupções causadas pela conduta do Cliente, incluindo 
negligência ou infracção às obrigações materiais do Cliente ao abrigo do Acordo, ou por outras 
circunstâncias fora do controlo da Oracle 

 Falta de disponibilidade ou tempo de resposta desadequada por parte do Cliente face a incidentes que 
requerem a participação do Cliente para a identificação da respectiva origem e/ou resolução, incluindo o 
cumprimento das responsabilidades do Cliente relativas a quaisquer serviços 

 Interrupções causadas por falhas ou flutuações de energia eléctrica, conectividade, rede ou equipamento 
ou linhas de telecomunicações devido à conduta do Cliente ou a circunstâncias fora do controlo da Oracle. 

 
 


