
 

 

 

Comunicado 

FCT|FCCN organiza jornadas anuais no ISCTE em Lisboa 

10, 11 e 12 de fevereiro 

Os diversos serviços digitais que funcionam sobre a RCTS – Rede Ciência, Tecnologia 

e Sociedade,  são os temas de destaque durante as apresentações e workshops que 

irão decorrer ao longo de três dias em Lisboa (ver Jornadas.fccn.pt). 

 
Lisboa, 5 de janeiro de 2015 – A Fundação para a Ciência e a Tecnologia I.P., através da 
sua unidade de Computação Científica (FCCN) realiza, entre os dias 10 e 12 de fevereiro, as 
suas jornadas anuais, que este ano decorrem no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.  

Na sua 6ª edição, as Jornadas FCCN têm por destinatária a comunidade de investigação e 
ensino superior nacional.  

Ao longo dos três dias decorrerão diversas sessões plenárias, reuniões de trabalho e 
workshops sobre temas de relevo no âmbito da atuação da FCT|FCCN, com o objetivo de 
promover a colaboração entre instituições de investigação e ensino superior nacional. 

Segundo João Nuno Ferreira, Vogal da FCT responsável pela unidade FCCN, “As Jornadas 
são uma iniciativa anual que visa não só reunir e estreitar ligações com a 
comunidade de investigação e ensino durante três dias, como também dar a 
conhecer os mais recentes avanços nas áreas desenvolvidas e potenciar a partilha 
de know how dentro da comunidade de utilizadores.” 

Recorde-se que a missão central da unidade FCCN consiste em disponibilizar meios 
avançados de comunicações para a comunidade de investigação e de ensino nacional, 
gerindo as chamadas eInfraestruturas científicas portuguesas. 

Mais informações e agenda em: http://jornadas.fccn.pt/ 

Sobre a FCT|FCCN 

A unidade FCCN, integrada na FCT (D.L. 55 de 2013), gere, desde o início da década de 90, a rede de 

investigação e ensino nacional, a RCTS – Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade. Esta rede de alto 

débito liga hoje à Internet as instituições de Ensino Superior Público, Laboratórios do Estado, 

Instituições de I&D. A infraestrutura da FCCN é baseada em fibra óptica própria que começou a ser 

instalada em 2004 e já liga cerca de 80% das Universidades e Politécnicos nacionais. A RCTS está 

integrada na rede GÉANT desde 2002, usufruindo hoje de duas ligações a esta rede, onde correm os 

protocolos IPv4 e IPv6. A RCTS disponibiliza também aos seus utilizadores, desde 2003, em 

simultâneo com o protocolo IPv4 o serviço de rede IPv6.  

Para mais informações: 

Website Jornadas: http://www.jornadas.fccn.pt 

E-mail: c.imagem@fccn.pt 
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