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RCTS

• IPv6 ativo desde 2003.

• Cobre atualmente MCTES e Min-Edu.

• Conetividade internacional muito estável.

• Peerings diretos nativos IPv6 com Google e 
nós Akamai.

• DNS .PT totalmente compatível.



IPv6 na AP

• Não há razões para que AP não adote IPv6.

• IPv6 repõe modelo simples fim-a-fim da 
internet, sem a interNAT pelo meio.

• IPv6 permite maior controlo sobre 
endereçamento da AP, com menos 
renumerações.



Sugestões

• Separar o Backoffice do Frontoffice da AP.
– Focar nos serviços aos cidadãos

– Serviços internos legacy poderão ser mais 
complexos.

• Focar em conjunto simples de serviços.
– DNS –Atualizar registos e servidores

– Web – Portais centrais (Governo, Cidadão, 
Empresa, Saúde, Segurança Social, etc.)

– Email (poder receber e enviar em IPv6)



Sugestões

• Tornar dual-stack IPv4/IPv6 mandatório em 
todos os serviços IP dos Acordos Quadro.

• Assegurar uma função de LIR da AP para 
todas as Unidades Orgânicas que não tenham 
já um LIR.

Tudo isto, enquadrado numa estratégia 
nacional assumida politicamente e com 
acompanhamento.



Plano de endereçamento IPv6

• Evitar uma visão demasiado administrativa, 
focada em ministérios, usar antes as Unidades 
Orgânicas.

• Atribuir uma /48 a cada Unidade Orgânica. 

– É um bloco que é encaminhado

– É um bloco que se pode atribuir autonomamente.

• Usar sempre /64 para as LANs.



Plano de endereçamento IPv6

Em IPv6 os endereços não são Provider Agregated
(PA) e Provider Independent (PI), mas antes 
Attributed by LIR e Attributed by RIR.

Ou seja, blocos (/48) atribuídos por um LIR 
podem ser encaminhados por qualquer operador.

FRAGMENTAÇÃO NÃO É PROBLEMA EM IPv6!



Desafios/Alertas

• Firewalls continuam a ser um problema.

• Não se deve anunciar o IPv6 no DNS sem ter 
realmente conetividade estável para o 
destino.

• O NAT pode ser usado como forma de atacar 
a neutralidade da rede por parte de alguns 
operadores.


