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Consulting

Business Continuity

Improve your business
resilience
Ataques cibernéticos, interrupções prolongadas de energia, acidentes, pandemias, catástrofes naturais
ou falhas graves de segurança podem ter um impacto profundo na continuidade dos negócios, colocando
em causa a vida de organizações rentáveis.

O que inclui um Sistema de Continuidade de Negócio?
A implementação de um Business Continuity Management
System (BCMS) é a melhor resposta para enfrentar os desafios
causados por este tipo de adversidades.
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Além de transmitir aos colaboradores conhecimentos específicos
que os preparam para agir em conformidade, estabelece
um conjunto completo de procedimentos adaptado
à organização, o qual permite identificar os riscos de integridade,
analisar os potenciais impactos desses riscos - na continuidade
das suas operações - e definir e implementar medidas que
permitam minimizar as consequências provocadas por esses
acontecimentos.
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• Proteção de Recursos Humanos e Instalações;
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• Funções Críticas do Negócio;
• Coordenação da Execução de todos os Planos.

Disaster Recovery Plan (DRP):
• Dados, Hardware - HW, software - SW que suportam operações críticas de negócio;
• Planos, procedimentos, equipas e localizações;
• Integração com outros planos do BCP.
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Fornece assim, uma visão 360º da organização, incluindo
respostas aos desafios que possam afetar os seus recursos
e processos e, consequentemente, a continuidade
das operações:
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Expertise Claranet
A abordagem para a construção de um Business Continuity Management System da Claranet tem como base a norma
ISO 22301, que reúne o conjunto mais completo de procedimentos para assegurar a continuidade de negócio em qualquer
organização.
O plano contempla Respostas de Emergência & Gestão de Crise, procedimentos de Contingência, Recuperação e
Restauração, Proteção e Mitigação, bem como de Sensibilização e Treino.

Implementação do Sistema de Gestão de Continuidade no Negócio em quatro etapas:
Início do BCMS

Análise de impacto no negócio

Compreender a organização

Avaliação do risco

Âmbito
Leadership e planeamento

Documentar informação
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Sensibilização e competências

Estratégia de continuidade de negócio
Proteção e medidas de mitigação
Continuidade do negócio
Exercicios de comunicação
Testes

Monitorização e medição
Análise e evolução
Auditoria interna
Revisão pela gestão

A equipa de consultores da Claranet integra profissionais com larga experiência em serviços de Continuidade de Negócio,
com competências nos domínios da sensibilização, formação, auditoria e implementação de sistemas
de Gestão desta natureza em projetos nacionais e internacionais.

Porquê a Claranet?
• Grupo internacional com 20 anos de experiência em Consultoria nas áreas de Continuidade de Negócio,
Gestão de Serviços e Projetos, Segurança de Informação, Gestão de Risco, Infraestrutura, Qualidade, Cloud, entre outras;
• Track-record relevante de projetos de conformidade em várias áreas de Security, tendo prestado serviços de consultoria
no setor do retalho, seguros, saúde e telecomunicações, entre outros;
• Membro de organizações nacionais e internacionais, como a Nato, PCI DSS, OneTrust e IAPP;
• Certificações relevantes, ISO27001, ISO20000, ISO14001 e ISO9001.

Sobre
a Claranet

Fundada em 1996
425 M€ de faturação anual
Mais de 6.500 Clientes empresariais
Operações em 10 países

Mais de 2.200 colaboradores em 24 escritórios
43 Datacenters na Europa, dos quais 3 em Portugal
Reconhecida em diversos Quadrantes Mágicos
da Gartner desde 2013

Para mais informações:
Telefone: 707 50 51 52
Email: info@claranet.pt
Web: www.claranet.pt

