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Privacidade e Proteção
de Dados Pessoais

Porque os registrars de .pt são os nossos parceiros privilegiados,
desenvolvemos um conjunto de iniciativas e oportunidades onde
pode ser incrementada a relação de confiança e parceria resultante
do estatuto registry/registrar.
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SIGA
O .PT tem, desde finais de 2019, um novo sistema de informação e
gestão administrativa, conhecido por SIGA. Trata-se de uma
ferramenta de trabalho partilhada, pelo que o sucesso e eficácia do
seu funcionamento está dependente da colaboração e propostas de
melhorias que os utilizadores abertamente discutam ente si.

3em1.pt e ComércioDigital.pt
O programa 3em1.pt permanece nos mesmos moldes: pacote de serviços
gratuitos, pelo período de um ano, que inclui um domínio .pt, uma ferramenta
para desenvolvimento de site e respetivo alojamento técnico e caixas de
correio eletrónico.
O programa ComércioDigital.pt – Qualificar o Comércio e os Serviços para a
Economia Digital tem como objetivo a modernização e capacitação de mais
de 50.000 PMEs. Uma das iniciativas pensadas no âmbito deste programa, e
que envolve o .PT e os registrars aderentes ao 3em1, é o 3em1 Comércio
(oferta de domínio .pt, ferramenta de desenvolvimento de site e emails, por
um ano), dirigido a microempresas e PMEs, em particular do comércio de
proximidade (comércio e serviços), que ainda não têm a sua página na
internet. Os registrars que pretendam aderir à parceria, com as valias que daí
advêm, podem fazê-lo bastando para tal enviar um email para rp@dns.pt.
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Campanhas co-branding
Desenvolvimento de programa conjunto de
divulgação do .pt, em parceria com registrars. Para
tal, é aberto, no início de cada ano, um processo de
candidaturas onde todos os registrars podem
candidatar-se. Não percam esta oportunidade,
vamos trabalhar em conjunto por um .pt cada vez
maior!

Sitestar.pt
O concurso Sitestar.pt não é possível de concretizar sem o apoio dos registrars aderentes ao 3em1.
Neste concurso, os alunos, acompanhados por um professor, podem concorrer para desenvolver
websites em .pt de sua autoria. Na primeira fase do concurso são aprovadas as 100 melhores propostas
de websites apresentados. A estas é atribuído um voucher 3em1 que permite a construção do website e
a sua permanência durante 12 meses.
Na segunda fase do concurso os participantes utilizam o voucher 3em1 para desenvolvimento do site - e
é nesta fase que necessitamos do apoio dos registrars 3em1. Contamos convosco!
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Encontro de registrars
O .PT organiza anualmente o Encontro de Registrars. Consideramos
que é relevante juntar a equipa do .PT e os registrars e debater
assuntos de interesse para a nossa comunidade. Participem!

Formação
Disponibilização de formação on job e
conteúdos relevantes em matéria de registo
e gestão de domínios de .pt, segurança e
boas práticas.

Portugal Digital Summit
Os registrars de .pt, em concreto os registrars aderentes ao 3em1, podem
ter uma presença de destaque no stand do .PT no Portugal Digital Summit,
que se realiza no âmbito da Portugal Digital Week, em outubro, e da qual o
.PT é parceiro institucional. Não percam esta oportunidade de divulgar o
vosso negócio e, também, o .pt!
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CENTR Registar Day
Os registrars de .pt podem habilitar-se a
participar no CENTR Registrar Day, que
habitualmente se realiza em outubro. Para
isso têm que participar no Encontro de
Registrars, onde é feito o sorteio dos dois
registrars que representam Portugal na
reunião. O .PT suporta as despesas de
deslocação e alojamento.

Conferência anual do .PT
Os registrars estão convidados para a
conferência anual do .PT.

Estudo de satisfação
O .PT realiza anualmente o estudo de satisfação de clientes e
parceiros. Este estudo é realizado em parceria com a Marktest e
também aqui os registrars são chamados a dar a sua opinião.
Caso sejam contactados por favor participem. O vosso contributo
é fundamental!

Newsletter quinzenal
Continuamos a enviar a newsletter quinzenal onde
divulgamos as iniciativas e estatísticas do .pt e temas
que consideramos de interesse para os registrars. Os
registrars podem também sugerir temas/artigos de
interesse através do email rp@dns.pt. Ficamos a
aguardar as vossas sugestões!
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Divulgação de informação dos registrars
O .PT está disponível para divulgar informação dos registrars nos seus canais de
comunicação, sempre que dela tenha conhecimento e se isso contribuir para o
crescimento do .pt. Consideramos ser essa uma das forças da colaboração entre
registry/registrar e com a qual todos ganhamos conseguindo mais registos em .pt.
Partilhem connosco as vossas iniciativas através do email rp@dns.pt.

Qualidade e Segurança
O .PT está a implementar um centro de operações de segurança (security
operations center - SOC). O PTSOC, para além de aumentar a capacitação
interna do .PT na resposta a incidentes de segurança, permite reforçar a
interação e a capacidade de cooperação com a Autoridade Nacional de
Cibersegurança, o Centro Nacional de Cibersegurança.
Esta dinâmica cooperante pressupõe ainda o estreito envolvimento dos registrars
de .pt e da comunidade nacional como ponto de contacto, sensibilização e troca
de informação relevante que contribuirá, certamente, para o uso mais seguro e
fiável da internet sob .pt.
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Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
Continuamos a colocar em prática as medidas decorrentes do RGPD. Em especial
na relação com os registrars, que por esse mesmo enquadramento assumem o
estatuto de subcontratantes, continuamos a trabalhar em conjunto no sentido
de garantir a existência e manutenção de medidas técnicas e organizativas
adequadas, por forma a que o tratamento de dados realizado no âmbito do
processo de registo e manutenção de um domínio .pt satisfaça os requisitos
previstos na lei e assegure a defesa dos titulares dos dados.
Contamos convosco!

Registrars representados
no Conselho Consultivo
O .PT segue um modelo de governação associativo e
multistakeholder que permite uma gestão mais eficiente,
flexível e participativa dos diversos atores interessados,
o que contribui para o crescimento do .pt. Como tal, os
registrars também estão representados nos órgãos
sociais do .PT, nomeadamente no Conselho Consultivo.

Acreditação de novos registrars
Estão abertas as candidaturas para o estatuto de registrar.
Para o efeito, o .PT disponibiliza no seu site informação
sobre as vantagens e condições para ser registrar.
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Contactos
Todos os contactos a realizar neste âmbito deverão
ser direcionados para registrar@dns.pt.
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dns.pt
dnssec.pt
facebook.com/dns.pt
pt.linkedin.com/in/dnspt
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