
 
A nova Lei Orgânica do MEC não altera o enquadramento anterior da FCCN 

 

As alterações à Lei Orgânica (LO) do Ministério de Educação e Ciência (MEC) definidas pelo  Decreto-Lei n.º 266-G/2012, 
de 31 de Janeiro de 2012, nada alteram por si só, o anterior enquadramento da FCCN porque: 

(1) As atribuições da FCT especificadas na anterior LO do MEC já incluíam:  
“i) Promover e apoiar a criação e a modernização de infra-estruturas de apoio às actividades de investigação 
científica e de desenvolvimento tecnológico, nomeadamente o desenvolvimento da Rede Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (RCTS), assegurando a sua evolução como rede integrada de apoio à investigação e ensino com os 
serviços necessários e a apropriada conectividade nacional e internacional.” 

(2) O Art. 31º, 3. da anterior LO do MEC estabelecia a extinção e fusão da  
“o) A Agência para a Sociedade do Conhecimento, I. P. (UMIC), sendo as suas atribuições: 
          i) No domínio da coordenação das políticas públicas para a sociedade da informação e do conhecimento, da 
mobilização da sociedade da informação e do conhecimento, bem como da promoção de relações de cooperação 
ou associação com entidades estrangeiras, nomeadamente no quadro na União Europeia e dos países de língua 
oficial portuguesa, naquelas áreas, integradas na Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.; 
         ii) No domínio da realização de estudos, análises estatísticas e prospectivas no âmbito da sociedade da 
informação e do conhecimento, integradas na Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência”. 

Ora as atribuições da UMIC incluíam:  
         “n) Promover o desenvolvimento da RCTS (Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade), assegurando a sua 
evolução como rede integrada de apoio à investigação e ensino com os serviços necessários e a apropriada 
conectividade nacional e internacional; 
          o) Promover o acesso coordenado a meios de computação distribuída de elevado desempenho para apoio a 
actividades de investigação e ensino; 
          p) Promover a disponibilização online de literatura científica e tecnológica e de repositórios científicos, e 
assegurar a correspondente articulação internacional;” 

(3) A actual LO da FCT inclui nas atribuições:  
        “p) Colaborar com instituições públicas e privadas na disponibilização do acesso a meios de computação 
distribuída de elevado desempenho para apoio a actividades de investigação e ensino; 
          q) Colaborar com instituições públicas e privadas na disponibilização online de literatura científica e 
tecnológica e de repositórios científicos e assegurar a correspondente articulação internacional.” 

e no Art. 16º:  
“1 - A FCT, I. P., sucede nas atribuições da UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento, I. P., no domínio da 
coordenação das políticas públicas para a sociedade da informação e do conhecimento, da mobilização da 
sociedade da informação e do conhecimento, bem como da promoção de relações de cooperação ou associação 
com entidades estrangeiras, nomeadamente no quadro na União Europeia e dos países de língua oficial 
portuguesa, naquelas áreas.” 

(4) Os actuais estatutos da FCT, já tendo em conta uma alteração efectuada ainda no 1º sem. de 2012, incluem: 
“Compete ao Departamento de Sociedade da Informação, abreviadamente designado por DSI: 
          e) Promover e apoiar a criação e a modernização de infraestruturas de apoio às atividades de investigação 
científica e de desenvolvimento tecnológico, nomeadamente o desenvolvimento da Rede Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (RCTS), assegurando a sua evolução como rede integrada de apoio à investigação e ensino com os 
serviços necessários e a apropriada conectividade nacional e internacional; 
          f) Promover o acesso coordenado a meios de computação distribuída de elevado desempenho para apoio a 
atividades de investigação e ensino; 
          g) Promover a disponibilização online de literatura científica e tecnológica e de repositórios científicos de 
acesso aberto; 
          h) Propor as ações necessárias à promoção da cibersegurança e da privacidade no uso da Internet e das 
tecnologias de informação e comunicação (TIC); 
          i) Promover a utilização da sociedade da informação como instrumento de modernização e competitividade 
internacional, de cidadãos, entidades públicas e empresas;” 

(5) A única referência à FCCN no articulado das alterações à LO do MEC encontra-se no aditamento à LO pelo novo 
Artigo 29.º-A: “A missão e as atribuições da Fundação para a Computação Científica Nacional são integradas na 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., nos termos a definir em diploma próprio”, o que é compatível com a 
FCCN não ser inserida na estrutura da FCT e manter-se como entidade própria. 


