NOTA DE IMPRENSA
Curso sobre a consolidação da segurança e estabilidade do
encaminhamento no core da Internet
para operadores de rede
Lisboa, 18 de Novembro
Curso sobre as Normas MANRS
O Capítulo Português da Internet Society, em parceria com o European Bureau
da Internet Society, levará a cabo, no próximo dia 21 de Novembro de 2019,
um curso sobre normas MANRS, no Hotel Aldeia dos Capuchos, Caparica, entre
09h30 e as 17h30.
O curso é especialmente dirigido aos funcionários dos operadores dos grandes
ISP de Internet e pontos de troca de tráfego. Entre os ISP inscritos no curso
estão funcionários da NOS, Altice, Infraestruturas de Portugal, ClaraNet, REN,
OniTelecom/Nowo, Lazer Telecom e FCCN.
Encontre [aqui] tudo o que necessita de saber sobre o programa e inscrição no
Curso.
Normas MANRS. Para quê e para quem?
As normas MANRS são uma iniciativa global que pretende generalizar a
implementação de boas regras de gestão de redes, cruciais para eliminar as
ameaças mais comuns no encaminhamento no core da Internet. Colmatam
vulnerabilidades no sistema de encaminhamento (routing) das redes da
Internet através de quatro passos simples, denominados MANRS Actions, que
ajudam a um aumento significativo na melhoria da segurança e fiabilidade da
Internet.
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Do relvado para o teclado – um orador com um percurso peculiar
Missimiliano “Max” Stucchi, ISOC Europe Regional Technical Advisor – da
Internet Society será o orador do evento e conta com um percurso em tudo
peculiar. Nascido em Itália, chegou à Internet Society no corrente ano, como
Consultor Técnico do European Bureau. Tem experiência como gestor do
Programa IPv6 no RIPE NCC. Antes disso, fundou e foi diretor técnico de um
pequeno ISP no norte de Itália. É utilizador de longa data de Unix, com uma
paixão declarada por FreeBSD e OpenBSD. Os seus interesses vão mais além e
abarcam. BGP (Border Routing Protocol), Routing Security, DNS e, claro, IPv6.
Também contribui para o desenvolvimento destas tecnologias através da sua
participação no IETF. Max foi também árbitro de futebol acreditado pela
Federação Italiana de Futebol, tendo abandonado os relvados quando se
mudou para a Holanda. Quando não está em frente ao teclado, é adepto do
running e cycling.
O que é a Internet Society
A Internet Society (ISOC) é uma associação internacional, sem fins lucrativos,
fundada pelos pioneiros da Internet, que é a organização “chapéu de chuva”
do IETF – Internet Engineering Task Force, o organismo mais relevante no
estabelecimento de normas abertas para o funcionamento da Internet. Para
além desta faceta, a ISOC intervém a nível social, político e cívico com o
propósito de manter a Internet como uma infraestrutura aberta, universal e ao
serviço do conjunto da Humanidade, sem exceções de raças, credos ou países.
O Capítulo Português da Internet Society é uma associação sem fins lucrativos,
associada da Internet Society, que prossegue em Portugal os objetivos da
associação mundial.
A Direção do Capítulo Português da Internet Society
Contacto para a imprensa: José Legatheaux Martins, Presidente da Direção,
937331748
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