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BREVE HISTÓRIA

Criação da 
Fundação para o 
Desenvolvimento 

dos Meios 
Nacionais de 

Cálculo Científico, 
a 23 de dezembro 
de 1985, que viria 

a dar origem à 
FCCN

Inclusão no plano de 
atividades da FCCN dos 

alicerces para a 
constituição, em 

Portugal, da Rede de 
Cálculo Científico 
Nacional (RCCN), 

antecessora da atual 
RCTS - Rede Ciência, 

Tecnologia e Sociedade.

É delegada à FCCN a 
gestão do domínio de 
topo nacional, o .pt.

Início do fornecimento 
de internet a todas as 
escolas do país, do 5º 
ao 12º ano, utilizando 

a tecnologia RDIS a 
128kbps.

1650 escolas ligadas. 

Arranque da b-on -
Biblioteca do 

Conhecimento Online 
e do serviço de 
videodifusão.

Início dos serviços 
eduroam e RCTS VoIP.

Investimentos em 
infraestrutura ótica 

para a RCTS, que 
atingiram uma 

extensão aproximada 
de 1000Kms de cabo 

de 48 fibras.

Criado anel de fibra 
ótica internacional na 

península ibérica.

Integração da 
FCCN na Fundação 

para a Ciência e 
Tecnologia (FCT).

1º super-
computador ao 
serviço da FCCN
• • • • • • • • • • • •



Computação Científica Nacional
A FCCN é a unidade da FCT que tem como missão
principal o planeamento e gestão das infraestruturas de 
investigação digitais, transversais a todas as áreas do 
conhecimento, cobrindo todo o território nacional.

A principal infraestrutura tem sido a RCTS – Rede
Ciência, Tecnologia e Sociedade. Mais recentemente, têm 
sido desenvolvidas as áreas da computação avançada, dos 
sistemas de informação sobre ciência e ensino superior e 
da gestão dos dados de investigação.

ENQUADRAMENTO



PRESENTE

Estrutura Organizacional
A missão da FCT (Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia) é promover continuadamente o avanço 
do conhecimento científico e tecnológico em Portugal.

Hoje a unidade integra-se na área
de Research Infrastructures. • • • • • • • • • • • • • • }



Conselho Diretivo 
(4)

Unidade da 
Computação 

Científica Nacional

Dep. de Formação 
Avançada

Dep. de Programas 
e Projetos

Dep. de Apoio às 
Instituições

Dep. das Relações 
Internacionais

Dep. da Sociedade 
da Informação

Dep. de Gestão e 
Administração

Conselho 
Consultivo CCN

Conselhos 
Científicos (4)

PRESENTE

Modelo de organização e governança da FCT I.P.

• Quadro de pessoal misto: contratos em funções públicas e contratos individuais de trabalho, mas apenas para a Computação Científica Nacional.
• Um dos membros do Conselho Diretivo fica com o pelouro da Computação Científica Nacional.
• FCT tem poderes legais para cobrar pelos seus serviços.
• …mas está vinculada a regras administrativas que se aplicam com menos exigências às entidades servidas (Ex: AQ e CCP).



Unidade da 
Computação 

Científica Nacional

Serviços de Redes

Comunicações

Transmissão e 
operação

Identidade digital

Infraestruturas  
Aplicacionais

Computação 
avançada

Servidores e salas 
técnicas

Aplicações 
corporativas TIC

Aplicações 
administrativas

Serviços 
Avançados

RCTS CERT

Arquivo.pt

S. Técnicos de 
vídeo

Projeto NAU

Conhecimento 
Científico

B-On

Repositórios 
Digitais

PTCRIS

Controlo, 
Planeamento e 

Gestão

RH

Controlo de gestão

Financeira

Comunicação e 
Imagem

Jurídico e 
Secretariado

Assessoria Jurídica

Secretariado

PRESENTE



PRESENTE

Modelo de suporte
Setor de ciência e ensino superior público: Assumido pelo estado de forma central. 
Abrange todas as universidades e os institutos politécnicos públicos, laboratórios 
de estado e laboratórios associados.

Os serviços estão agregados em dois grandes grupos de custos: Serviços de rede 
(RCTS) e serviços de conteúdos científicos (B-On)

Setor de ciência e ensino superior privado: É permitido o acesso aos serviços, 
beneficiando assim das equipas, das infraestruturas e dos efeitos de escala 
obtidos pelo setor público, mas são cobrados os custos marginais diretos mais um 
custo de backbone, em função do débito, no caso da RCTS.



ENQUADRAMENTO

Pilares de ação

••••• Conectividade

••••• Computação

••••• Segurança

••••• Colaboração

••••• Conhecimento



PILARES DE AÇÃO

Conectividade



Conectividade



Conectividade

GÉANT
O que é?
É uma infraestrutura de comunicações 
pan-europeia através da qual são 
disponibilizados serviços avançados às 
redes nacionais de investigação e ensino 
dos países europeus.

Através da GÉANT, mais de 30 países têm 
as suas redes nacionais interligadas por 
ligações de alto débito.



PILARES DE AÇÃO

Computação
.



PILARES DE AÇÃO

Segurança



PILARES DE AÇÃO

Colaboração



PILARES DE AÇÃO

Conhecimento



Porto

Funchal

Lisboa

Setúbal

Beja

Faro

Badajoz

Santarém

Entroncamento

Abrantes

Castelo 
Branco

Tomar
Leiria

Coimbra
Covilhã

Guarda

ViseuAveiro

Portalegre

Viana do 
Castelo

Valença

Braga

Vila Real

Bragança

Barcelos

Ponta 
Delgada

Évora

2017

Projeto RCTS100

• Expansão da Infraestrutura 
de Fibra Ótica

• Construção de sala técnica 
para ciência no norte.

Desafios presentes



Desafios presentes



Projeto GÉANT

• Expansão da Fibra Ótica

• Melhor redundância

• Ligação ao BELLA

Fontes: https://map.geant.org/
https://tnc18.geant.org/core/presentation/191

Desafios presentes

https://map.geant.org/
https://tnc18.geant.org/core/presentation/191


Desafios presentes

Rede Nacional de 
Computação Avançada

• Contratos com plataformas para 
compras de tempo d CPU e serviços.

• Concursos nacionais regulares a 
atribuição de tempo de CPU.

• Integração com Austin/TACC, RES.ES e 
EuroHPC.

http://www.res.es/


PTCRIS
O que é?
Promove a integração de vários sistemas de informação 
de suporte à atividade científica.

Como?
Através da definição de um quadro regulatório e de 
infraestruturas para o suportar e da sua adoção nos 
sistemas de gestão C&T

Conhecimento

https://vimeo.com/265390898
https://vimeo.com/265390898
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EOSC
Startegic
Implementation
Roadmap
2018-2020


