
 

 

IPv6 – Desta vez é para continuar 

Ou 

IPv6 – A Internet vai mudar a 6 de junho 

 

ISOC Portugal associa-se ao World IPv6 Launch Day  

O Protocolo da Internet do Futuro 

 

Lisboa, 6 de Junho de 2012 

A Associação ISOC Portugal Chapter associa-se ao World IPv6 Launch Day para chamar a 
atenção para que a Internet vai mudar a 6 de junho. 

O World IPv6 Launch Day é um enorme passo para o futuro da Internet pois sites 
mundialmente conhecidos como o Google, Facebook, Youtube, Yahoo, Microsoft Bing, entre 
muitos outros passarão, a partir desta data, a estar disponíveis também em IPv6 de modo 
permanente.  

O IPv6 é o novo protocolo da Internet, que já está a funcionar em paralelo com o actual 
protocolo IPv4, mas cuja adopção de modo permanente pelos principais produtores de 
conteúdos é fundamental para o futuro da Internet. Com efeito na região da Ásia-Pacífico a 
escassez de endereços IPv4 já é uma barreira a um crescimento da Internet e as estimativas 
técnicas indicam que na Europa tal venha a acontecer em breve, causando dificuldade 
diversas. 

O uso do IPv6 deve ser transparente para o utilizador final, ou seja, sem que este se aperceba 
que o está a utilizar, devendo ser um assunto da exclusiva responsabilidade dos operadores de 
conteúdos e infraestruturas de comunicações. 

Mas isso obriga à tomada de decisões relativas ao uso do IPv6. De acordo com Pedro Veiga, “A 
ISOC Portugal Chapter tem como missão contribuir para a promoção e desenvolvimento da 



Internet e face à escassez de endereços IPv4 procura motivar todos os agentes técnicos e 
económicos para a rápida adopção do protocolo IPv6 para que a Internet evolua de modo 
sustentado e sem custos desnecessários para os utilizadores finais. Nesta data enviámos ao 
Ministro da Economia um conjunto de propostas relativas ao uso do IPv6 na 
Administração Pública, visando a compatibilidade dos serviços públicos com o protocolo 
IPv6”. 

Sobre a ISOC Chapter: 

Associação sem fins lucrativos, tendo como fim a promoção em Portugal do desenvolvimento 
harmonioso, acessível, aberto, não discriminatório e seguro da Internet, com respeito pelos 
princípios da liberdade de expressão e da privacidade. Reconhecida formalmente pela Internet 
Society, desde início de 2011. Adesões e mais informação em: www.isoc.pt 


