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1. INTRODUÇÃO 
 
A missão central da FCCN consiste em “disponibilizar meios avançados de comunicações para a 
comunidade de investigação e de ensino nacional, contribuindo para a dinamização das tecnologias 
e serviços da Internet em Portugal”. 
 

Ao longo dos anos a FCCN tem procurado contribuir para o planeamento e gestão de recursos de 
tecnologias da informação e da comunicação que são comuns aos sistema de investigação e ensino 
superior nacional. Assim, em 2013, a FCCN irá prosseguir melhoria e consolidação do 
funcionamento da NREN nacional, a RCTS – Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade – e dos 
diversos serviços que funcionam sobre esta rede avançada e que são estruturantes da e-Ciência 
nacional. 
 

Em 2012 foi feita a publicação da nova Lei-Quadro das fundações e a FCCN foi alvo de uma 
avaliação pelo Governo. O resultado positivo da avaliação mostrou a relevância das atividades da 
FCCN para a comunidade científica e de ensino superior nacional e, de igual modo, para a 
comunidade Internet portuguesa. Todavia o novo quadro legal vai implicar que em 2013 a FCCN 
se tenha de adaptar a este novo contexto legal, o que obrigará a desviar parte dos recursos da 
organização para este fim. 
 
Além disso e continuando a existir fortes restrições orçamentais, a FCCN também continuará a dar 
um importante contributo para a racionalização de custos através de vários serviços comuns e 
estruturantes para o sistema de investigação e ensino superior e através do atraso na concretização 
de investimentos de melhoria da infraestrutura para 2014 e anos seguintes.  
 

A infraestrutura da RCTS continuará a ser gerida para estar disponível ao investigador individual 
que precisa de ter acesso ao seu ambiente de trabalho em qualquer situação: não só a partir do seu 
local de trabalho ou do seu laboratório mas, também, a partir de qualquer outro centro da 
investigação europeu onde se desloque, pelo que se manterá uma forte articulação com as iniciativas 
europeias de identificação federada do utilizador científico. 
 

A colaboração com organizações congéneres da FCCN no seio da TERENA (Trans-European 
Research Education Networking Association – www.terena.nl, associação europeia das Redes de 
Investigação e de Ensino Nacionais) será prosseguida, com especial incidência na nossa congénere 
espanhola com quem foi estendida a articulação tecnológica ao longo de 2012. 
 

No DNS a FCCN prosseguirá a política adotada de melhoria contínua do serviço fornecido à 
comunidade Internet nacional, através da gestão do domínio DNS de Portugal (serviço DNS de 
.PT), reforçando as vertentes de qualidade de serviço, segurança e tolerância a falhas, bem como a 
divulgação do serviço e das suas potencialidades para as organizações nacionais.   
 

Tendo sido concretizada a liberalização do registo de domínios em .PT, em maio de 2012, a FCCN 
irá dinamizar o protocolo DNSSEC, uma das peças importantes para o aumento de segurança da 
Internet, que continuará a ser divulgado de modo mais reforçado e através de medidas de incentivo 
para a sua maior adoção. 
 

A FCCN continuará o seu posicionamento como uma organização com especiais responsabilidades 
de pioneirismo e de inovação nas suas áreas de intervenção, pela sua relevância para a Agenda 2020. 
 

O Presidente do Conselho Executivo da FCCN 
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2. ÁREA DE SERVIÇOS DE REDE 
 
A Área de Serviços de Rede tem como missão principal assegurar a prestação de serviços de 
transmissão e comutação da informação, à escala nacional e de forma integrada com as suas 
congéneres internacionais, de forma a satisfazer os requisitos de comunicações das diversas 
comunidades utilizadoras da RCTS, bem como de todas as atividades desenvolvidas sobre esta. A 
prestação destes serviços orienta-se pelas melhores práticas estabelecidas em termos de inovação, 
desempenho, fiabilidade e transparência. 
Perspetiva-se que 2013 seja um ano de continuação dos desafios colocados pelo contexto de 
dificuldades económicas que o país e a Europa atravessam. Nesse contexto continuará a ser 
perseguido o objetivo de rentabilização dos recursos disponíveis.  
De acordo com as medidas incluídas na proposta de Plano Setorial do Ministério da Educação e 
Ciência (MEC) para o Grupo de Projeto para as Tecnologias de Informação e Comunicação 
(GPTIC) a FCCN deverá passar a assegurar as componentes de conectividade externa da rede das 
escolas e dos restantes organismos do ministério. Com a concretização da aprovação formal destas 
medidas, a FCCN deverá proceder à sua implementação em 2013.  
A nível internacional irá ocorrer a transição do projeto GN3 para o GN3+, que resulta do 
prolongamento do primeiro. Estas evoluções serão enquadradas pelo estudo ASPIRE, realizado 
pela TERENA, sobre as perspetivas futuras das redes de investigação e ensino. 
Assim, para o ano de 2013 as principais prioridades em ASR serão as seguintes: 

• Implementação das medidas setoriais TIC aprovadas pelo MEC que envolvam, em termos 
de disponibilização de recursos de rede, a FCCN; 

• Adaptação da RCTS aos novos desafios da comunidade, com especial destaque para os 
serviços cloud e projeto GN3+. 

• Procura de oportunidades de financiamento para novos desenvolvimentos.  
Estas orientações, transversais a toda a Área Serviços de Rede, serão conjugadas com os objetivos e 
planos de trabalho específicos de cada atividade, apresentados de seguida. 
 
 

2.1.  Serviço RCTS 
Na RCTS, perspetiva-se para 2013 a renegociação dos contratos de comunicações, adjudicados em 
2011 através de concurso público, no sentido de melhorar os valores iniciais. Será igualmente 
necessário lançar ainda em 2013 um novo concurso de comunicações, a implementar em 2014. 
Na vertente da rede das escolas, a FCCN deverá ficar responsável por assegurar componentes de 
conectividade externa. De modo a realizar este objetivo será necessário proceder a algumas 
adaptações na RCTS, nomeadamente ao nível dos equipamentos Ethernet e IP e, em particular, da 
configuração/capacidade das ligações externas.  
Serão igualmente estudadas e implementadas as melhores soluções de interconexão com a RCTS, 
dos organismos do MEC que ainda não estão integrados nesta rede. Pretende-se com este passo 
disponibilizar a estas entidades as funcionalidades mais avançadas da RCTS, nomeadamente ao 
nível do suporte IPv6, redes virtuais privativas (VPN), elevada capacidade e redundância. Com estas 
medidas, as diversas redes do MEC passarão a estar integradas de forma coesa, beneficiando dos 
efeitos de escala obtidos, bem como da conectividade avançada disponibilizada através da RCTS. 
Em relação à conectividade externa, será feita a evolução para maiores capacidades, de modo a 
evitar situações de contenção. As ligações diretas para a rede académica espanhola (RedIRIS) serão 
promovidas no sentido de uma maior utilização por parte das entidades ligadas à RCTS. 
Estas evoluções implicam investimentos ao nível dos equipamentos centrais de encaminhamento da 
rede (core routers), no sentido de aumentar a capacidade de comutação IP, que se encontra 
atualmente próximo do seu limite. A medida principal deverá ser concretizada através da aquisição 
de um novo encaminhador (router), de arquitetura mais atual. 
Não se prevê o alargamento da atual rede ótica. O principal objetivo nesta componente será a 
operação da rede no sentido de a manter a funcionar com a maior fiabilidade possível. 
Está prevista a implementação de alguns lacetes locais, que resultam de pedidos de ligação à rede 
por parte de novas entidades ou de entidades com vários polos.  
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Os atuais acordos e contratos serão revistos, no sentido de serem melhorados e adaptados às novas 
solicitações.  
A atual plataforma de gestão do sistema de transmissão ótica T2000, chega ao fim do seu ciclo de 
vida em 2013, tendo que ser substituído pela nova plataforma da Huawei U2000. 
Especial atenção será dada aos requisitos que o novo paradigma dos serviços cloud irá colocar à 
rede, preparando-a atempadamente para esse tipo de prestações. Em especial, pretende-se que a 
RCTS (em qualquer dos serviços do seu portfolio) seja um veículo fiável e suficiente para as entidades 
ligadas poderem aceder facilmente a soluções cloud. Antecipa-se que o atual serviço RCTS Plus 
possa assegurar estes requisitos na maior parte das configurações. 
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1  a) Assegurar disponibilidade interna do RCTS IP e do Gigapix de 99,86%; 

 b) Renegociação dos contratos do concurso de comunicações; 
 c) Finalização da cadastração SIG da rede de fibra da FCCN no ArcGIS; 

3 

2  a) Assegurar disponibilidade interna do RCTS IP e do Gigapix de 99,86%; 
 b) Preparação da RCTS para receber o tráfego das escolas e organismos do MEC; 

6 

3  a) Assegurar disponibilidade interna do RCTS IP e do Gigapix de 99,86%; 
 b) Operacionalização da conectividade externa para as escolas e organismos do MEC; 

9 

4  a) Assegurar disponibilidade interna do RCTS IP e do Gigapix de 99,86%; 
 b) Lançar concurso público de comunicações; 
 c) Upgrade para nova plataforma de gestão U2000; 

12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

855.133 € 1.987.741 € 2.850.024 € 3.705.357 € 
 
 

2.2.  Projeto GEANT 
O projeto europeu GN3, do tipo Integrated Infrastruture Iniciative (I3) tem como objetivo principal a 
criação de uma rede de última geração, capaz de suportar um conjunto alargado de serviços de rede 
e de valor acrescentado. Uma das principais metas deste projeto é a disponibilização de todos os 
serviços avançados de rede multidomínio, solicitados pela comunidade de educação e investigação.  
Este projeto irá terminar formalmente no final de março do próximo ano, estado prevista para essa 
data o arranque de um projeto de continuação, denominado GN3+. Os trabalhos de preparação 
para o novo projeto iniciaram-se já em 2012, tendo a FCCN demonstrado interesse e 
disponibilidade para trabalhar num conjunto de atividades. O processo de preparação irá prolongar-
se durante o primeiro trimestre de 2013, sendo objetivo da FCCN assegurar uma participação 
efetiva nas atividades em que estiver envolvida, retificando assim algumas dificuldades em alguns 
grupos de trabalho de projetos anteriores. Tal como o GN3, o projeto GN3+ será transversal a 
diversas áreas da FCCN, nomeadamente Área de Serviços Avançados e Área de Segurança e 
Serviços à Comunidade. Com a definição das atividades e respetivos níveis de esforço, caberá aos 
participantes da FCCN contribuir para o cabal cumprimento dos objetivos definidos. 
No plano internacional pretende-se aproveitar as ligações em fibra ótica com Espanha, através de 
Badajoz e de Vigo, para disponibilizar ligações de 10Gbit/s à rede GÉANT. Estas ligações serão 
depois usadas para a prestação dos serviços desta rede à RCTS. Com esta nova configuração 
pretende-se contribuir para uma redução dos custos globais da rede GÉANT e RCTS, através de 
maior aproveitamento das capacidades existentes. O conhecimento técnico, grau de controlo e 
capacidade operacional que a FCCN detém sobre a sua rede de fibra, permitem antecipar um 
melhor desempenho com esta nova configuração. Haverá no entanto que definir adequadamente 
todos os procedimentos operacionais entre a FCCN, a sua congénere espanhola RedIRIS e a 
DANTE, entidade que opera a rede GÉANT. 
O projeto europeu 6DEPLOY-II, irá terminar no final de fevereiro de 2013. Pretende-se mais uma 
vez assegurar o cumprimento de todos os objetivos e obrigações da FCCN. 
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Paralelamente será ativamente promovida a submissão com sucesso de pelo menos um novo 
projeto na área do IPv6, ou em áreas em que a equipa de ASR tenha igualmente competências já 
adquiridas. 
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1 a) Assegurar as condições para uma disponibilidade da ligação da RCTS à rede GEANT de 

99,9%; 
b) Assegurar a conclusão com sucesso dos projetos GN3 e 6DEPLOY2; 
c) Assegurar a negociação da participação no projeto GN3+. 

3 

2 a) Assegurar as condições para uma disponibilidade da ligação da RCTS à rede GEANT de 
99,9%; 

b) Assegurar as tarefas assumidas pela FCCN no GN3+; 
c) Promover candidaturas a novos projetos IPv6 ou em outras áreas. 

6 

3 a) Assegurar as condições para uma disponibilidade da ligação da RCTS à rede GEANT de 
99,9%; 

b) Assegurar as tarefas assumidas pela FCCN no GN3+ e em eventuais novos projetos; 
c) Disseminar o trabalho realizado no âmbito dos projetos em curso; 

9 

4 a)  Assegurar as condições para uma disponibilidade da ligação da RCTS à rede GEANT de 
99,9%; 

b) Assegurar as tarefas assumidas pela FCCN no GN3+ e em eventuais novos projetos; 

12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

28.310 € 55.120 € 83.130 € 114.790 € 
 
 
  



Plano de Atividades e Orçamento 2013 

9 
 

3. ÁREA DE INFRAESTRUTURAS APLICACIONAIS 
 
A Área de Infraestruturas Aplicacionais tem como missões essenciais a gestão da rede informática 
interna da FCCN, bem como as aplicações informáticas administrativas, as salas técnicas e os 
servidores aí instalados.    
Em 2013 será reforçado o esforço no processo de gestão de continuidade de serviços, alargando 
testes de stress a outras áreas técnicas da FCCN. Programar-se-ão um conjunto de cenários de 
simulação de falhas dos componentes técnicos redundantes, o que se considera ser uma medida 
importante para garantir que os sistemas redundantes se encontram devidamente configurados e 
ensaiados. Será construída uma plataforma de serviços para apoio à e-Ciência e que será um projeto 
inovador e dinamizador de novas tecnologias e que, para além dos benefícios de curto e médio 
prazo, tem potencial de aproveitamento futuro para um conjunto alargado de serviços 
disponibilizados pela FCCN à comunidade utilizadora.   
 
 

3.1. Serviço Aplicações Administrativas, Rede Local e Postos de Trabalho 
Cabe à componente de aplicações administrativas deste serviço a gestão das aplicações informáticas 
específicas de suporte ao funcionamento interno da FCCN, focando-se em assegurar o 
desenvolvimento e exploração dos seguintes sistemas de informação: ERP- Enterprise Resource 
Planning, arquivo documental, sistema de compras, sistema de gestão TIC, portal para recursos 
humanos, teleponto, gestão de avaliações de desempenho, sistema de gestão de horas de trabalho 
dos colaboradores e outros sistemas históricos de menor expressão. 
A componente de rede local e postos de trabalho centra-se na gestão da rede informática, que inclui 
apoio ao utilizador e respetivos postos, serviço de correio eletrónico, serviços partilhados de rede, 
redes virtuais (VLAN), firewall, serviços de impressão, bem como outras funções relacionadas. 
Destacam-se para 2013 como principais atividades a desenvolver: 

• Apoio à implementação da primeira fase da Intranet FCCN, considerando a contratação de 
fornecedor externo e a adaptação do software existente para interagir com a nova Intranet. 

• Realização do upgrade de versão do ERP (sistema de gestão financeira), garantindo a 
evolução do sistema e introduzindo melhorias significativas ao nível do módulo de gestão 
de imobilizado. É importante assegurar a manutenção evolutiva atempada deste software, 
para garantir que se mantêm níveis adequados de suporte no quadro do contrato existente. 

• Desenvolvimento da segunda fase da especialização contabilística no ERP e portal de 
compras, permitindo a automatização das contabilizações de especialização na vertente das 
compras. 

• Realização do upgrade do software das firewalls da sala técnica de Lisboa, das redes de serviços 
externos e internos, visando a melhoria de funcionalidades e estabilidade de serviço. 

• Implementação de rede IP para gestão de equipamentos na sala técnica do Porto. 
• Modernização do parque de postos de trabalho da FCCN, substituindo-se equipamentos 

obsoletos e garantindo-se, assim, a normal produtividade dos colaboradores da FCCN. 
• Realização de um piloto interno de utilização do Sistema Operativo Windows 8. 
• Dinamização da utilização de um VDI - Virtual Desktop Infrastructure, baseado em 

Opennebula, durante reparação de equipamentos e postos de trabalho com um perfil de 
baixa exigência em termos de desempenho de hardware.  
 

Tabela de Execução Técnica 
Nº  Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1  a) Utilização de VDI 

 b) Implementação de rede IP para gestão de equipamentos na sala técnica do Porto 
3 

2  a) Apoio à implementação da 1ª fase da Intranet FCCN 
 b) Realização de piloto de utilização de Windows 8 

6 

3  a) Upgrade ERP X3 para versão 6 
 b) Modernização do parque de postos de trabalho da FCCN 
 c) Especialização contabilística 2ª fase - desenvolvimento de automatismos no ERP X3 e 

9 
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portal de compras 

4  a) Upgrade do software das firewall da sala técnica de Lisboa, das redes de serviços externos e 
internos 

 b) Realização de testes de migração para um sistema de gestão documental alternativo, 
preferencialmente em open-source 

12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

96.216 € 208.554 € 303.702 € 399.047 € 
 
 
 

3.2. Serviço Gestão de Servidores e Salas Técnicas 
O Serviço Gestão Servidores e Salas Técnicas (SGSST) ocupa-se da gestão das salas técnicas e dos 
servidores da FCCN aí alojados. A FCCN gere três espaços técnicos principais, dois em Lisboa e 
outro no Porto, bem como mais de 300 servidores físicos, nem todos geridos pelo SGSST. Dispõe 
também de uma SAN – Storage Area Network com mais de 800 discos ativos. 
A partir de 2012 agregaram-se no SGSST as funções que estavam atribuídas, desde 2009, ao Projeto 
Sala GRID. 
Merecem particular destaque em 2013 as seguintes atividades: 

• Reforço do cluster de servidores para o RCAAP com mais dois servidores, aumentado a 
capacidade de processamento do serviço. 

• Configuração de uma rede especifica para backups dos dados dos servidores, aliviando carga 
das firewalls da FCCN. O excesso de carga na rede devido aos backups tem sido um 
problema crescente, que pontualmente tem degradado as condições de funcionamento dos 
serviços. 

• Realização de testes aos componentes redundantes dos serviços suportados, incluindo o 
desligamento físico de equipamentos. Serão incluídos nos testes, não só serviços de AIA 
mas também de outras áreas, como ASA. Durante a realização dos testes será assegurado 
que toda a equipa técnica estará disponível para acorrer a algum imprevisto que possa 
suceder durante os testes.  

• Construção de plataforma de serviços para apoio à e-Ciência, a qual compreende o 
alargamento da infraestrutura  existente OpenNebula, que é um sistema de orquestração de 
cloud computing de nível IaaS – Infra-structure as a Service. Esta plataforma será constituída por 
um conjunto de equipamentos a instalar na sala técnica do Porto, bem como o software 
conexo. 

 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1 Reforço do cluster de servidores para o RCAAP com mais 2 servidores 3 
2 Separação da rede para realização de backups dos dados dos servidores, aliviando carga 

das firewall da FCCN 
6 

3 Realização de testes aos componentes redundantes dos serviços suportados, incluindo o 
desligamento físico de equipamentos 

9 

4 Construção de plataforma de serviços para apoio à e-Ciência, para apoio e resposta à 
FCT. 

12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

176.763 € 300.568 € 423.434 € 546.030 € 
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4. ÁREA DE SEGURANÇA E SERVIÇOS À COMUNIDADE 

 
A Área de Segurança e Serviços à Comunidade presta um conjunto de serviços infraestruturais à 
comunidade de ensino superior e de investigação, nomeadamente serviços de mobilidade de acesso 
a redes e aplicações, serviços de autenticação e autorização federadas, serviços de gestão de 
identidade e de certificação digital, serviços de comunicações de voz e de segurança da informação 
e de utilização segura da Internet. 
 
 

4.1. Serviços de Segurança 
O CERT.PT presta um conjunto de serviços pró-ativos e reativos na área da segurança das redes e 
da informação. Na componente de alerta e resposta a incidentes, manter-se-á o acompanhamento 
da comunidade de segurança com vista à produção de alertas e recomendações de segurança para a 
comunidade RCTS, bem como o desenvolvimento de automatismos para o tratamento de 
incidentes comuns e a sua integração com as ferramentas AbuseHelper e RTIR. Será igualmente 
desenvolvida e partilhada, em segurança, uma base de dados de contactos de segurança para a 
RCTS. Realizar-se-á, ainda, uma revisão do documento relativo a medidas de controlo de incidentes 
de informática dentro da RCTS. 
Na componente de cooperação nacional mantem-se a aposta na promoção e na dinamização de 
uma rede nacional de CSIRT e na articulação com o Ministério Público, Polícia Judiciária e outras 
autoridades nacionais. Será criado um novo modelo de governança  para a rede nacional de CSIRT 
e promover-se-ão instrumentos para partilha de informação de segurança entre membros. Será 
igualmente promovida a adesão à rede nacional de CSIRT junto dos restantes operadores de 
comunicações eletrónicas, bancos, operadores de infraestruturas críticas nacionais e organismos de 
TIC da administração pública. Finalmente, refira-se a realização da terceira edição do seminário 
nacional de CSIRT. No que respeita à cooperação internacional, o CERT.PT manterá presença 
assídua na TF-CSIRT e no FIRST, bem como nas iniciativas da ENISA relativas a CERT e do EU-
US Working Group on Cyber-security and Cyber-crime.  Em Janeiro de 2013 será realizado, em Lisboa, um 
coloquio técnico conjunto entre o FIRST e o TF-CSIRT. Na componente de formação, serão 
realizadas duas ações de formação sobre fundamentos de tratamento de incidentes.  
O CERT.PT manterá a participação em vários projetos internacionais nas áreas da segurança 
informática e da utilização segura da internet, nomeadamente no projeto NISHA – Network for 
Information Sharing and Alerting, destinado a melhorar a consciência para a temática da segurança 
informática junto dos utilizadores em geral e das PME, na Iniciativa Europeia Anti-botnet, 
provisoriamente designada de ACDC – Advanced Cyber Defence Center, e no Centro Internet Segura.  
No âmbito do Centro Internet Segura será dada continuidade à operação de um serviço de 
tratamento de denúncias de conteúdos ilegais na Internet relativas a pornografia infantil e à apologia 
da violência e do racismo, designado de Linha Alerta. 
Em conformidade com as recomendações da Comissão Europeia, a FCCN aumentará o seu 
contributo na produção de conteúdos de awareness, bem como no investimento em material de 
divulgação sobre a hotline. Será dada ênfase, igualmente, à produção de materiais de formação, 
palestras e workshops. A realização de várias destas sessões ao longo de 2013 ficará também a cargo 
da FCCN. Na componente de cooperação internacional será dada continuidade à participação na 
associação internacional INHOPE. Esta participação materializa-se na presença no grupo de 
trabalho sExcelent Hotline Services.  
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1 a) Revisão do documento de medidas de controlo de incidentes de informática dentro 

da RCTS 
b) Revisão do acervo de templates do CERT.PT 
c) Realização de 3 palestras no quadro do Centro Internet Segura 

3 
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2 a) Definição de novo modelo de governança da rede nacional de CSIRT 
b) Atualização de dados de contactos de segurança  
c) Realização de uma ação de formação no âmbito do Centro Internet Segura 

6 

3 a) Realização de inquérito de satisfação sobre os serviços CERT.PT à comunidade 
RCTS 

b) Disponibilização de instrumentos de colaboração para a Rede nacional de CSIRT 

9 

4 a) Realização de duas ações de formação sobre fundamentos no tratamento de 
incidentes 

b) Produção de spot televisivo para divulgação da Linha Alerta 

12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

108.191 € 199.133 € 260.099 € 322.885 € 

 
 

4.2. Serviço VoIP@RCTS 
O serviço VoIP dota um conjunto de cerca de 45 instituições de ensino superior e de investigação 
de uma infraestrutura única de telefonia IP baseada em Session Initiation Protocol (SIP). 
Em 2013, no âmbito do contrato de manutenção para o equipamento VoIP, continuará a ser feita a 
gestão e operação da rede privativa de voz da RCTS em articulação com os fornecedores do 
serviço. Integrado nas ações a desenvolver nas jornadas FCCN será realizado um inquérito à 
comunidade com incidência no serviço VoIP@RCTS, nomeadamente na qualidade dos serviços 
atualmente disponibilizados, bem como nos serviços que a comunidade VoIP@RCTS pretende ver 
desenvolvidos de acordo com as suas necessidades. 
Será instalada uma nova solução VoIP, em regime piloto, com uma arquitetura simplificada e 
adequada a entidades de pequenas dimensões, com menos custos de manutenção e operação 
associados. Será ainda produzido e divulgado um conjunto de recomendações de segurança a adotar 
em cada uma das redes privativas de voz das entidades beneficiárias. No campo da monitorização 
serão produzidos mecanismos para realização de alarmística em caso de falha nos circuitos de 
backup para o operador e presentes em cada uma das Media Gateways. 
No quadro dos contratos celebrados com cada um dos operadores para aquisição de SIP Trunks, 
será prestado todo o apoio técnico e administrativo entre estes e as entidades benificiárias, 
nomeadamente na portabilidade e migração de numeração bem como nas restantes funcionalidades 
contratadas pelas instituições benificiárias. Continuar-se-á a prestar o apoio e gestão nas redes de 
voz da FCCN, FCT e do LNEC.  
No âmbito da operacionalização e gestão da árvore ENUM e.164.arpa será realizada e 
disponibilizada uma interface de gestão da numeração VoIP@RCTS. 
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1 Realização de inquérito sobre serviço VoIP@RCTS à comunidade VoIP@RCTS 3 
2 a) Instalação de arquitetura VoIP para instituições de pequena dimensão 

b) Publicação de documento com recomendações de segurança na rede privativa de 
voz 

6 

3 Implementação de mecanismos de monitorização PRI/BRI na plataforma de 
monitorização 

9 

4 Interface de gestão e operacionalização ENUM 12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

27.431 € 59.008 € 85.974 € 112.940 € 
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4.3. Serviço Utilizador RCTS 
O Serviço Utilizador RCTS comporta três componentes distintas: mobilidade eduroam;  federação 
RCTSaai; e emissão de certificados de servidor (TCS) para instituições de ensino e de investigação. 
No serviço de mobilidade eduroam manter-se-á a componente de apoio às instituições 
participantes, bem como o acompanhamento da evolução tecnológica nas redes sem fios e o 
desenvolvimento de ferramentas de gestão que venham a promover a utilização e a qualidade do 
serviço, nomeadamente um portal de trabalho cooperativo para administradores de hotspot, a 
melhoria  da informação para utilizadores de dispositivos do tipo PDA ou smart phones, a melhoria 
da fiabilidade dos indicadores de utilização e de qualidade da rede e o mecanismo para realização de 
testes remotos de autenticação eduroam. 
Com vista a aumentar a pegada do serviço, serão estudadas sinergias, quer com os operadores 
móveis nacionais, no contexto das novas redes 3G/4G baseadas em tecnologia LTE, quer com os 
projetos de regiões e cidades digitais que disponibilizam infraestruturas WI-FI. No plano 
internacional manter-se-á a participação ativa na TF-Mobility da Terena com o objetivo de 
acompanhar as alterações e atualizações tecnológicas no serviço de roaming internacional. 
Na componente relativa à federação RCTSaai será dada continuidade ao suporte às instituições, 
quer na operação dos respetivos fornecedores de identidade, quer na configuração de novos 
serviços disponibilizados na rede. Com o objetivo de melhorar a qualidade e a disponibilidade dos 
serviços presentes na federação, será desenvolvido um sistema para gestão da federação e serão 
criados os instrumentos necessários para a criação e gestão de comunidades virtuais que servirão de 
suporte à utilização da federação como mecanismo de SSO entre grupos de interesse diferenciados. 
Serão igualmente criados os mecanismos que permitem a reunião de indicadores de uso da 
federação RCTSaai. 
Ainda em 2013 será feita a integração da federação RCTSaai na confederação de serviços 
académicos pan-europeia EDUGAIN e o acompanhamento da evolução tecnológica nesta vertente 
de middleware a nível internacional. No que diz respeito ao TCS, manter-se-á a prestação de serviço 
de registo (Registration Authority – RA) para a comunidade de investigação e ensino, com vista ao 
fornecimento, em condições especiais, de certificados de servidor e certificados pessoais TCS. 

 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1 a) Disponibilização de wiki para o serviço eduroam 

b) Elaboração de um cookbook do novo processo de recolha de dados eduroam 
3 

2 Desenvolvimento do módulo de adesão para serviços URCTS 
 

6 

3 a) Elaboração de cookbook para integração do Raptor na Federação RCTSaai; 
b) Realização de 2 workshops sobre RadSec 

9 

4 Desenvolvimento do módulo de Sondas eduroam 12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

37.889 € 73.530 € 118.850 € 150.801 € 
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5. ÁREA DE SERVIÇOS AVANÇADOS 
 
O objetivo da Área de Serviços Avançados (ASA) é disponibilizar e promover a proliferação de 
serviços úteis e inovadores sobre a RCTS, potenciando a atividade científica e de ensino. A sua área 
de atuação abarca bibliotecas digitais, repositórios científicos, aplicações colaborativas, plataformas 
de e-learning, serviços multimédia, serviços web e arquivo da web.  
O ano de 2013 será marcado pela otimização dos serviços lançados nos últimos anos, pelo insource 
dos serviços eletrónicos do RCAAP e por novos serviços de desenvolvimento web. 
Na b-on será um ano de consolidação e otimização dos serviços existentes e lançamento do serviço 
de preservação. No RCAAP assegurar-se-á a gestão, operação e otimização dos serviços 
disponibilizados e o alargamento do número de repositórios e revistas alojados. Em SAW assumir-
se-á a gestão dos serviços eletrónicos do RCAAP, depois da fase de transição de 2012, continuar-se-
á o desenvolvimento do site do programa Mundo na Escola e manter-se-ão os serviços mínimos do 
Arquivo da Web Portuguesa. Em STV será implementada a nova versão do EduCast, será 
adicionada redundância a alguns serviços e será efetuado o estudo da nova geração do COLIBRI. 
 
 

5.1. Serviço b-on  
A Biblioteca do Conhecimento Online (b-on) tem por missão disponibilizar à comunidade 
académica e científica nacional o acesso a um vasto número de publicações de natureza científica e 
serviços eletrónicos. 
O ano 2013 será marcado pela consolidação e otimização dos serviços disponibilizados, em 
particular o programa de preservação lançado no quarto trimestre de 2012.  
Para apoio e resposta à FCT serão criados serviços de pesquiza e de estatísticas sobre uma 
plataforma para a e-ciência a instalar no data center da FCCN no Porto. Adicionalmente, prevê-se 
ainda durante o ano de 2013, a realização das seguintes tarefas: 

• Infraestruturas e serviços eletrónicos base – Será assegurada a gestão e operação, numa 
lógica de melhoria contínua, das infraestruturas e aplicações de suporte ao serviço de 
pesquisa, sítio web, sistema de gestão de incidentes e de gestão de estatísticas. Será realizado 
um estudo sobre a otimização do processamento de estatísticas, considerando as 
necessidades impostas pelo novo modelo de distribuição de custos. Prosseguirão os 
esforços desenvolvidos no sentido de integrar a b-on na federação RCTSAAI. Promover-
se-á a realização de um estudo sobre o estado da arte dos sistemas ERMS - Electronic 
Resource Management System – com especial enfoque em soluções open source; 

• Ferramentas de gestão – Será promovida a melhoria das ferramentas de gestão interna;  
• Front e backoffice – Prosseguirá a gestão e operação do serviço de apoio ao utilizador e ao 

bibliotecário bem como da componente administrativa associada ao serviço b-on; 
• Comunicação, disseminação e formação – Será organizado um painel sobre a b-on nas 

Jornadas FCCN. Prosseguirá a implementação do plano de formação de acordo com o 
novo modelo que, por um lado, privilegia os formatos baseados nas novas tecnologias e, 
por outro, usa um modelo de financiamento auto-sustentável. Far-se-á uso das ferramentas 
web 2.0 designadamente o blog, twitter e facebook com o objetivo de aumentar a dinâmica 
induzida pela b-on. Será incrementado o contato com representantes da comunidade b-on 
através da criação de um órgão de aconselhamento e de suporte à tomada de decisão da 
equipa de gestão da b-on. 

• Programa de preservação – Será assegurada a gestão e operação do serviço de preservação 
Portico, bem como do arquivo morto de conteúdos, de acordo com a disponibilidade 
orçamental; 

• Angariação de membros – Será lançada uma campanha de angariação de novos membros. 
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1 a) Participação nas Jornadas FCCN 

b) Cumprimento do contratualizado em matéria de SLA Serviços eletrónicos e helpdesk 
3 
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(mensal) 
2 a) Elaboração do Boletim Estatístico 

b) Cumprimento do contratualizado em matéria de SLA Serviços eletrónicos e helpdesk 
(mensal) 

6 

3 a) Elaboração de relatório sobre ferramentas de suporte a novo modelo de distribuição 
de custos 

b) Elaboração de estudo de usabilidade sobre o serviço de pesquisa b-on 
c) Cumprimento do contratualizado em matéria de SLA Serviços eletrónicos e helpdesk 

(mensal) 

9 

4 a) Elaboração de relatório intercalar sobre programa de preservação; 
b)  Serviços sobre a Plataforma e-ciência, para apoio e resposta à FCT 
c) Cumprimento do contratualizado em matéria de SLA Serviços eletrónicos e helpdesk 

(mensal) 

12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

89.979 € 179.433 € 267.508 € 355.582 € 
 
 

5.2. Projeto RCAAP  
O Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) tem por ambição contribuir para 
aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusão dos resultados das atividades académicas e 
científicas de instituições nacionais. 
O ano de 2013 será marcado pela gestão, operação e otimização dos serviços disponibilizados, 
continuação do esforço de alargamento do número de instituições aderentes e da comunidade de 
utilizadores e, ainda, pela consolidação das parcerias estabelecidas. Para apoio e resposta à FCT 
serão criados serviços de pesquiza e de estatísticas sobre uma plataforma para a e-ciência a instalar no 
data center da FCCN no Porto. Adicionalmente, dentro dos constrangimentos orçamentais 
existentes, procurar-se-ão realizar as seguintes atividades de desenvolvimento: a) estudos 
prospetivos sobre ferramentas de monitorização e cumprimento da política de acesso aberto 
anunciada pelo presidente da FCT na 3ª Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto; b) estudo 
prospetivo no domínio dos serviços de valor acrescentado para o RCAAP e; c) implementação de 
quick wins identificadas nos estudos anteriores.  
Serão, em concreto, a realizadas as seguintes tarefas:  

• Infraestruturas e serviços eletrónicos – Será assegurada, numa ótica de melhoria contínua, a 
gestão e operação dos serviços eletrónicos, com especial destaque para o portal RCAAP, 
Serviço de Alojamento de Repositório Institucional, repositório comum, Serviço de 
Alojamento de Revistas Científicas, Sistema Centralizado de Estatísticas de Utilização de 
Repositórios e respetivas infraestruturas.  

• Serviço de apoio – Continuará a prestação de apoio aos administradores e gestores dos 
repositórios da rede RCAAP; 

• Comunicação, disseminação e formação – Será assegurada a gestão e melhoria dos dois 
sítios web do projeto: projeto RCAAP e semana de acesso aberto, bem como a operação 
das ferramentas Web 2.0 disponibilizadas pelo projeto designadamente o blog, twitter e 
facebook. Prosseguirá a evangelização da comunidade de autores para as virtudes do Open 
Access; 

• Normas e diretrizes – Serão atualizadas as normas e diretrizes do projeto por forma a 
refletirem a acompanharem a evolução das normas internacionais;  

• Parcerias – Serão estabelecidas e desenvolvidas parcerias que permitam: a) o reforço dos 
conteúdos científicos de acesso aberto de língua portuguesa; b) o levantamento das 
Políticas das Editoras e Revistas Científicas Nacionais para o auto-arquivo em repositórios 
institucionais (projeto Blimunda/FCT-UNL); c) o suporte ao depósito de teses e 
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dissertações (FCT/BnP); d) a integração do projeto num conjunto de iniciativas 
internacionais de referência (COAR – Confederation of Open Access Repositories; 

• Políticas – Prosseguirá o esforço no sentido da implementação, monitorização, e 
cumprimento de políticas pró Open Access.  

 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1 a) Participação em Jornadas FCCN  

b) Cumprimento do contratualizado em matéria de SLA Helpdesk e Serviços 
eletrónicos 

3 

2 a) SARC call 2 
b) Realização de estudo sobre ferramentas monitorização/implementação política FCT 
c) Cumprimento do contratualizado em matéria de SLA Helpdesk e Serviços eletrónicos 

6 

3 a) SARI call 8 
b) Elaboração de estudo sobre serviços de valor acrescentado para o RCAAP 
c) Cumprimento do contratualizado em matéria de SLA Helpdesk e Serviços eletrónicos 

9 

4 a) Implementação novas funcionalidades prioritárias 
b)  Serviços sobre a plataforma e-ciência, para apoio e resposta à FCT 
c)  Cumprimento do contratualizado em matéria de SLA helpdesk e serviços eletrónicos 

12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

38.800 € 77.536 € 116.521 € 154.057 € 
 
 

5.3. Serviços e Arquivos Web  
Os Serviços e Arquivos Web atuam na área do desenvolvimento e manutenção de sistemas de 
informação baseados na web. Em 2013, o principal objetivo será a expansão da componente de 
prestação de serviços para otimização da utilização dos recursos existentes na FCCN e consequente 
melhoria dos serviços prestados à comunidade. Pretende-se consolidar a prestação do serviço 
RCAAP com recursos da FCCN, melhorar a usabilidade das interfaces dos sistemas e criar novos 
repositórios.  
Será desenvolvido o site para o programa Mundo na Escola (MnE), um protótipo de sistema de 
pesquisa sobre as publicações da b-on carregadas localmente, um sistema de informação para gestão 
de autenticação de serviços dentro da RCTSAAI e uma nova versão do EduCast. Será assegurada a 
manutenção e operação dos serviços Speedmeter-ANACOM, site da b-on, Zappiens, Colibri e 
EduCast. Serão realizadas candidaturas a projetos nacionais ou internacionais e prestado apoio ao 
processo de aquisição e controlo de qualidade na nova Intranet da FCCN. 
O único projeto gerido por SAW é o Arquivo da Web Portuguesa (AWP) que preserva a 
informação publicada na web portuguesa e disponibiliza mecanismos de pesquisa sobre os 
conteúdos armazenados. Em 2013, pretende-se manter o Arquivo da Web Portuguesa como um 
dos serviços disponibilizados pela FCCN ao público, sendo resolvidos apenas problemas críticos. 
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1 a) Implantação da nova versão do Educast 

b) Sistema de informação para gestão de autenticação de serviços dentro da RCTSAAI 
c) Construção do site das Jornadas FCCN 2013 

3 

2 a) Análise heurística de usabilidade ao RCAAP (portal e SARI), desenvolvimento de 
nova versão e criação de 8 novos SARC 

b) Elaboração de documento detalhado de análise de requisitos tecnológicos e 
funcionais para o site do MEC e implantação da 2ª versão do site  

c) Definição e criação de testes aplicacionais automáticos sobre a b-on e RCAAP com 
o Plata 

6 
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3 a) Criação de 2 novos SARIS para o RCAAP 
b) Realização de testes de usabilidade sobre a 2ª versão do site do MEC e implantação 

da 3ª versão do site 
c)  Melhoria da usabilidade do backoffice do Zappiens 

9 

4 a) Pesquisa sobre todos os conteúdos arquivados anteriormente a 2013 (recolhas 
gerais, frequentes e extraordinárias de 2012) e resolução de erro crítico no Arquivo 
da Web Portuguesa (troca de datas de arquivo). 

b)  Realização de protótipo de sistema de pesquisa sobre as publicações da b-on e 
RCAAP carregadas na plataforma e-ciência instalada no Porto. 

c)  Realização de testes de usabilidade sobre a 3ª versão do site do Mundo na Escola 

12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

44.681 € 92.557 € 137.918 € 181.541 € 
 
 

5.4. Serviço Técnico de Vídeo  
Os serviços Internet de vídeo recebem, cada vez mais, interesse por parte da comunidade 
académica e científica. Este interesse reflete o cuidado em disponibilizar serviços multidimensionais 
e inovadores, ao mais alto nível do estado da arte.  
Os serviços de distribuição de vídeo (videodifusão H.264 e educast@fccn) serão alvo de um 
processo de atualização e reforço com vista a melhorar a sua resiliência e disponibilidade. No 
âmbito do COLIBRI, será realizado um estudo sobre a evolução tecnológica a realizar a médio 
prazo. 
O serviço de suporte à rede de videoconferência será revisto tendo como enquadramento base os 
níveis de certificação eduCONF promovidos ao nível do GÉANT.  
Durante o ano de 2013, será ainda continuado o trabalho de divulgação junto da comunidade de 
gestores de serviços de e-learning e entidades de suporte através de eventos, como o Open Day STV, 
com vista a aumentar a qualidade dos conteúdos produzidos. 
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1 a)  Atualização da plataforma de software eduCAST 

b)  Certificação eduCONF dos serviços e salas de videoconferência FCCN 
c) Cumprimento do SLA site e portal eduCast@fccn e COLIBRI– 99,5% [mensal] 

3 

2 a) Redundância Serviço de Videodifusão H.264 
b) Certificação eduCONF de 20 salas de videoconferência 
c) Cumprimento do SLA site e portal eduCast@fccn e COLIBRI  – 99,5% [mensal] 

6 

3 a) Realização de estudo para evolução tecnológica serviço COLIBRI 
b)  Redundância Serviço eduCAST 
c) Cumprimento do SLA site e portal eduCast@fccn e COLIBRI – 99,5% [mensal] 

9 

4 a) OpenDay Serviços Vídeo 
b) Cumprimento do SLA site e portal eduCast@fccn e COLIBRI – 99,5% [mensal] 

12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

44.605 € 90.055 € 132.605 € 175.695 € 
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6. ÁREA DNS 
 
Cabe à FCCN, no âmbito da delegação efetuada pela IANA – Internet Assigned Numbers Authority a 
30 de Junho de 1988, (RFC 1032, 1033, 1034 e 1591) a responsabilidade pela gestão, registo e 
manutenção de domínios sob o TLD (Top Level Domain) .pt, domínio de topo correspondente a 
Portugal.  
O DNS .PT tem como missão prestar um serviço de qualidade à comunidade Internet portuguesa, 
garantindo uma correta gestão técnica e administrativa do espaço de nomes sob .pt, sendo desde 
2007 um serviço certificado no âmbito da Norma ISO9001. 
Após um ano marcante na história do DNS.PT, com a liberalização das regras de registo de nomes 
de domínio de .PT, 2013 celebra os 25 anos da delegação do .PT, prometendo honrar a história  
com uma aposta no futuro, em que a inovação e a segurança continuarão a ser o mote. 
Embora num contexto marcado pelo controlo de custos, será mantida a certificação ISO 9001:2008, 
justificada por uma estratégia assente na gestão pela qualidade. Apostar-se-á, com alguns 
investimentos nesta área, na consolidação e incremento da resiliência da infraestrutura técnica de 
suporte ao Serviço de Registo de Nomes, com o objetivo de manter a fiabilidade técnica que o tem 
caracterizado,  
O novo sistema de informação e registo de domínios de .PT, SIGA que entrou em produção em 
2011 e as apostas na presença em redes sociais, iniciada já em 2012, e na introdução de meios de 
comunicação alternativos, como a plataforma de mensagens instantâneas em tempo real (chat) com 
os registrars, trouxeram consigo uma melhoria significativa do serviço prestado ao cliente final, aos 
registrars e ao cliente interno, respondendo assim às diversas oportunidades de melhoria nesta 
matéria, o que se pretende aprofundar em 2013. 
Pelo terceiro ano consecutivo, e conforme as melhores práticas internacionais, manter-se-á a 
disseminação da adoção das extensões DNSSEC, cuja implementação em .PT ocorreu em 2009 
com o objetivo de alcançar melhorias de segurança na rede nacional. Contribui-se, ainda, desta 
forma, para uma Internet mais segura a nível global.  
Na sequência do processo de liberalização do registo de nomes de domínio e a sua estabilização no 
final de 2012, prevê-se um crescimento superior ao ocorrido nos anos anteriores, atingindo-se no 
final do ano cerca de 600.000 registos.  
O cumprimento de recomendações internacionais e nacionais no que concerne ao registo, gestão e 
manutenção de nomes de domínio na sua vertente técnica e administrativa, bem como a garantia de 
direitos de terceiros, como os de propriedade industrial e intelectual, continuam a ser objetivos a 
prosseguir.  
A FCCN irá manter o acompanhamento dos trabalhos do ICANN – Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers, nomeadamente do ccNSO, do RIPE - Réseaux IP Européens, do IETF – Internet 
Engineering Task Force, do CENTR – Council of European National Top-Level Domain Registries, bem 
como dos desenvolvimentos a nível do TLD .EU. e também do LACTLD – Latin American and 
Carabbean ccTLDs Organization. 
A promoção da parceria com o ISC - Internet Systems Consortium na manutenção da réplica do “F root 
server” nas instalações da FCCN será continuada e aprofundada na vertente do DNSSEC. Manter-
se-á, também a cooperação com o ICANN na manutenção da réplica instalada em 2012 da “L root 
server”.  
A cooperação internacional com os diversos países africanos de língua oficial portuguesa, 
nomeadamente com os ccTLDs de .AO, de .CV e de .GW através de formação e apoio técnico 
protocolados será garantida. 
Os 25 anos do DNS serão comemorados com a organização de vários, como sejam o EURODIG - 
The Pan-European dialogue on Internet Governance ou  a 49th CENTR General Assembly / 
2013 . 
 
 

6.1. Serviço de Apoio à Gestão e Qualidade 
O Serviço de Apoio à Gestão e Qualidade manterá em 2013 uma atuação tripartida da sua atividade 
garantindo a gestão jurídica de nomes de domínio sob o ccTLD.PT, a gestão da qualidade segundo 
o referencial ISO 9001:2008 e o apoio à gestão da área DNS. 
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Ainda que numa trajetória de crescimento perspetiva-se uma gestão jurídica de nomes estabilizada, 
após a liberalização ocorrida em 2012. Prosseguirá a monitorização do cumprimento das regras de 
registo segundo os princípios que evitam o registo especulativo e abusivo de nomes de domínio. 
Em 2013 será dado especial enfoque na melhoria dos níveis de qualidade e tempos de decisão na 
elaboração de pareceres e informações.  
No quadro da liberalização acentua-se ainda a necessidade de garantir o acompanhamento da 
conflitualidade em matéria de nomes de domínio assegurando-se, nomeadamente, a preparação e 
contestação das ações arbitrais resultantes da remoção ou aceitação nomes de .PT. 
No quadro das comemorações dos 25 anos do .PT, serão promovidas várias iniciativas, destacando-
se o concurso para criação de imagem gráfica e a sessão comemorativa que terá lugar em junho. 
Mantem-se a estratégia de consolidação da imagem de qualidade e fiabilidade do serviço prestado 
aos utilizadores DNS com a renovação da certificação ISO 9001:2008 para 2013. 
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 

1 a) Revisão pela gestão, definição e divulgação de objetivos e indicadores de gestão  
b) Realização de auditoria e renovação da certificação para 2013 
c) Elaboração do relatório anual ADNS 

3 

2 a) Apresentação de imagem comemorativa dos 25 anos do .PT  
b) Realização de vídeo sobre domínios . PT 
c) Organização de evento comemorativo dos 25 anos do .PT 

6 

3 Realização de auditoria interna a processos  9 
4 a) Realização de inquéritos de satisfação a clientes e parceiros 

b) Avaliação do desempenho dos processos e sistema de gestão  
c) Apreciação e gestão jurídica de nomes de domínio  

12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

49.444 € 133.830 € 156.215 € 182.201 € 
 
 

6.2. Serviço Administrativo DNS 
Em 2013, o Serviço Administrativo DNS manterá a sua atividade direcionada para assegurar a 
rigorosa e correta aplicação das regras de registo de nomes de domínio, através de procedimentos 
de controlo administrativo e gestão logística de recursos, garantindo uma adequada prestação de 
serviço aos parceiros (registrars) e à comunidade Internet em geral. Procurar-se-ão identificar pontos 
de melhoria, tanto na gestão administrativa do DNS, como na gestão do contact center, garantindo-se, 
desta forma, a fidelização e promovendo-se a satisfação global de clientes e parceiros. 
Este Serviço assegurará a monitorização da plataforma de comunicação em tempo real (chat online), 
contribuindo para o aumento de satisfação dos parceiros (registrars).  
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1 a) Elaboração de relatório anual com análise crítica referente à atividade do contactcenter - 

campanha DNS 
b) Monitorização e avaliação da plataforma de comunicação em tempo real (chat online) 

de suporte a entidades registrars 

3 

2 a) Publicação online de fluxo auxiliar, para uso do utilizador, relativo ao registo e gestão 
de domínios de .PT 

b) Redução da taxa de alterações realizadas no DNS em 3% 

6 

3 a) Aplicação de questionários de satisfação ao contactcenter e obtenção do grau 3 na 
satisfação dos colaboradores 

b)  Identificação de pontos de melhoria na gestão administrativa do DNS e na gestão do 
contact center e implementação de duas melhorias 

9 
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4 a) Obtenção de uma taxa de atendimento igual ou superior a 98% na campanha do 
DNS 

b) Levantamento de necessidades, preparação e realização de formação no contactcenter; 
c) Obtenção de um grau de satisfação relativo à facilidade e eficiência da resposta a 

solicitações de registrars via email e contacto telefónico igual ou superior ou a 3 

12 

 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

221.364 € 455.328 € 688.692 € 921.856 € 
 
 

6.3. Serviço de Infraestrutura Técnica DNS 
Em 2013 Serviço de Infraestrutura Técnica DNS, dará continuidade à função de assegurar o 
correto funcionamento dos sistemas de suporte ao Serviço de Registo de Nomes, no qual se 
enquadra o serviço DNS em .PT. Neste âmbito será assegurada a gestão da infraestrutura técnica, o 
desenvolvimento e a implementação de projetos e a garantia de níveis de segurança adequados à 
elevada criticidade do serviço DNS. 
Prosseguirá o esforço de disseminação de tecnologias relativas ao serviço DNS pela comunidade 
Internet em Portugal, nomeadamente junto de entidades que desempenham um papel chave na sua 
evolução. Neste âmbito será dada continuidade à disseminação do DNSSEC. 
Para 2013 destacam-se, ainda, a consolidação e o incremento da resiliência da infraestrutura técnica 
de suporte ao Serviço de Registo de Nomes, no qual se enquadra o serviço DNS em .PT, com a 
implementação de uma base de dados em standby em ambiente de testes, a colocação da nova 
plataforma de virtualização em produção, a implementação de uma nova plataforma de 
virtualização para o ambiente de testes e desenvolvimento e a implementação de uma solução 
alternativa ao ambiente de processamento DNSSEC já existente. 
Prosseguirá, finalmente, a gestão técnica do servidor primário do ccTLD de .AO e secundários de 
.CV e, previsivelmente, dar-se-á inicio à gestão do .GW. 
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1 Passagem para produção da nova plataforma de virtualização; 3 
2 Análise das soluções de servidores de nomes existentes e implementação de servidor  

secundário de .PT com a melhor solução encontrada 
6 

3 a) Instalação e configuração da base de dados do Registo de Domínios DNS em standby, 
em ambiente de testes 

b) Implementação de plataforma de virtualização para o ambiente de testes e 
desenvolvimento 

9 

4 a) Realização de eventos de disseminação DNSSEC (workshoops) 
b) Implementação de solução alternativa ao atual ambiente de processamento DNSSEC 
c) Uniformização dos vários métodos de recolha do indicador disponibilidade, numa 

única solução de medição 

12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

61.487 € 128.355 € 195.062 € 242.729 € 
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7. ÁREA COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 
A Área de Comunicação e Imagem tem uma função estratégica ao nível da comunicação, 
disseminação e gestão da informação, atuando no âmbito de dois serviços distintos: Serviço de 
Comunicação Interna e Serviço de Comunicação Externa. No quadro da sua atividade, são 
planeadas e desenvolvidas ações de comunicação, é sedimentada a identidade institucional da 
organização e promovida a utilização de diferentes suportes de comunicação, com preocupação de 
uniformização de procedimentos e adoção de princípios comuns ao nível da redação e produção 
dos conteúdos a divulgar. A aposta na divulgação dos principais serviços e projetos prestados pela 
FCCN à comunidade de investigação e ensino nacional continuará a ser uma prioridade. O facto de 
a mensagem dever chegar a diferentes perfis de público-alvo, como sejam os alunos, professores e 
investigadores, conduz à necessidade de traçar diferentes tipologias de campanhas de divulgação 
orientadas, nesse sentido, para os também diferentes públicos-alvo. Desde a organização e 
promoção de eventos e dos respetivos materiais de comunicação, passando pela utilização 
sustentada das potencialidades das redes sociais e do vídeo e áudio, o grande objetivo será, mais do 
que fazer chegar a mensagem à comunidade, contribuir para um incremento e, quiçá massificação, 
da utilização dos referidos serviços pela comunidade servida pela FCCN. 
 
 

7.1. Serviço de Comunicação Interna 
Será dada continuidade a atividades já em curso como sejam o clipping quinzenal, os eventos “O que 
se passa na/fora da FCCN” e a implementação da nova Intranet. A nova Intranet e, em especial, os 
desenvolvimentos a ela associados serão uma prioridade ao nível do serviço de comunicação 
interna. 
Neste campo, dar-se-á ainda apoio às diferentes áreas internas na revisão de documentação 
produzida para o exterior, quer ao nível da imagem gráfica quer no que respeita aos próprios 
conteúdos. Como habitualmente, este tipo de apoio será extensível aos documentos de gestão da 
FCCN.  
Será assegurada a gestão, em termos de atualização de conteúdos e definição de imagem, do ecrã 
Digital Signage o qual se assumirá como mais um veículo de comunicação para a instituição, embora 
limitado ao público que visita as nossas instalações e que, dessa forma, tem com o mesmo contacto 
visual.   
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1 a) Elaboração do relatório anual DNS 

b) Criação de um plano de comunicação para o Digital Signage 
3 

2 a) Entrada em produção da nova Intranet 
b) O que se passa na/fora FCCN 

6 

3 Desenvolvimento de ações internas de promoção e divulgação da nova Intranet 9 
4 O que se passa na/fora da FCCN 12 

 
 

7.2. Serviço de Comunicação Externa 
Na mesma linha do serviço anterior mas, desta feita,  ao nível da comunicação externa os principais 
objetivos definidos mantêm-se na sua essência, ou seja, dar a conhecer ao público-alvo da FCCN os 
projetos e serviços em que esta está envolvida, demonstrando o papel da organização e a forma 
como esta continuamente se procura afirmar no contexto nacional e internacional em que está 
inserida.  
Em 2013 serão exploradas outras formas de chegar à comunidade e aos parceiros com quem a 
FCCN colabora, contribuindo para a prossecução dos fins da FCCN e, em simultâneo, tentando 
fomentar novas sinergias e iniciativas de colaboração com congéneres e afins. 
Dar-se-á prioridade ao recurso a meios eletrónicos, como sejam os sites geridos pela FCCN e outras 
plataformas como as redes sociais, procurando não só otimizar custos como também chegar ao 
maior número de pessoas de forma rápida, eficaz e, se possível, interativa. 
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Neste pressuposto, prosseguirá a aposta na atualização e revisão constante dos sites geridos por esta 
área e será ainda feita uma nova avaliação interna sobre a necessidade de efetuar melhoramentos na 
plataforma de suporte ao site, sobretudo ao nível técnico e de desempenho, atendendo, 
nomeadamente, a necessidades já pré-identificadas, como seja o alojamento e disponibilização de 
tecnologia de imagem avançada.  
Continuará a produção das folhas de serviço, multiformato (papel e eletrónico) para todos os 
principais serviços da FCCN, assim como eventuais brochuras ou flyers que se considerem com 
utilidade prática. Dar-se-á especial enfoque àquilo ao booklet RCTS, uma brochura que agregará 
todos os serviços associados à ligação de uma qualquer instituição à RCTS. 
Avançará a implementação da @FCCN, uma newsletter trimestral, em formato eletrónico, com 
notícias flash de interesse para a comunidade RCTS com uma dimensão não superior a uma página. 
A @FCCN seria difundida por email e via site FCCN. 
Ao nível da dinamização de conteúdos de banda larga, serão mantidos os projetos enquadrados na 
iniciativa Natureza na Web, nos mesmos moldes dos anos anteriores. Serão efetuados 
desenvolvimentos técnicos por forma a garantir a redundância das plataformas de suporte. 
O incremento, em termos qualitativos e quantitativos, da plataforma ZAPPIENS continua a ser 
uma prioridade. Procurar-se-á uma associação a novos concursos de vídeo assim como a entidades 
que pretendam criar sinergias na área dos conteúdos educativos, científicos ou culturais. Serão 
levados a cabo novos desenvolvimentos na plataforma por forma a permitir a sua visualização com 
qualidade em suportes móveis e tablets. 
Prosseguirá o trabalho iniciado em 2012 em parceria com a área técnica interna competente para a 
produção interna de pequenos vídeos, cujo objetivo é o de mostrar as principais infraestruturas e 
serviços da FCCN. Estes vídeos serão disponibilizados no site FCCN, exibidos em eventos e no 
ecrã Digital Signage.  
Durante 2013 serão organizados diversos eventos, os quais continuam a ser um meio privilegiado 
de comunicação, divulgação e troca de experiências. Prevê-se a participação na organização de três 
eventos internacionais:  FIRST, CENTR e EuroDIG e do seguinte conjunto de eventos nacionais:  
Jornadas FCCN, na Universidade de Aveiro; do encontro nacional de CSIRT; evento sobre 
capacitação em tecnologias de vídeo;  evento sobre o Arquivo da Web Portuguesa;  conferência 
“Presente no Futuro”; ECI 2013; e evento de comemoração dos 25 anos do DNS.PT.   
Merece um especial destaque o apoio ao serviço de registo de domínios no âmbito das 
comemorações dos 25 anos do DNS que se prolongarão ao longo de todo o ano 2013 com 
diferentes iniciativas, como sejam: concursos, ações de formação, eventos, interações com a 
imprensa e outras iniciativas que resultem do plano de comunicação que venha a ser aprovado. 
Por fim, prosseguirá o apoio às restantes áreas de trabalho da FCCN por forma a projetar e 
dinamizar junto de terceiros todas as iniciativas da organização que, pelas suas caraterísticas, 
mereçam ser divulgadas e promovidas. 
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 

1 a) Jornadas FCCN  
b) Relatório e Contas 2012 - FCCN 

3 

2 a) @FCCN 
b) Organização de evento sobre25 anos do DNS.PT  

6 

3 a) Booklet RCTS 
b) Elaboração de 2 Novas Folhas de serviço 

9 

4 Eventos: vídeo e AWP 12 

 
Tabela de Execução Financeira 
Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

23.044 € 44.427 € 57.846 € 74.709 € 
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8. ASSESSORIA JURÍDICA 
 
A atividade da Assessoria Jurídica (AJ) é sobretudo ditada pelas solicitações concretas que, ao longo 
do tempo, lhe vão sendo dirigidas, quer pelos órgãos sociais da FCCN, sobretudo o CE, quer pelas 
diferentes áreas orgânicas da fundação. Sendo, nessa medida, largamente improgramável no seu 
detalhe é, contudo, possível afirmar que as linhas gerais de atuação da AJ se centrarão em torno de: 
 

• Resposta a pedidos de consulta jurídica; 
• Elaboração e análise de instrumentos contratuais de que a FCCN seja parte (contratos, 

protocolos) e acompanhamento da sua execução; 
• Acompanhamento dos processos aquisitivos da FCCN;  
• Acompanhamento do contencioso em que a FCCN esteja envolvida; 
• Acompanhamento dos aspetos jurídicos do DNS; 
• Acompanhamento da vertente jurídica da gestão de recursos humanos. 
 

Continuará o acompanhamento da atividade da b-on, nomeadamente no que respeita ao 
acompanhamento da execução dos contratos e à preparação dos processos aquisitivos tendentes à 
renovação dos contratos com editores que cessam vigência no final de 2013. 
Uma questão que merecerá uma atenção muito especial da AJ durante o ano de 2013 será a do 
estudo detalhado do enquadramento jurídico aplicável à FCCN na sequência da entrada em vigor 
da lei-quadro das fundações, bem como o acompanhamento da sua aplicação. Será igualmente 
finalizada a revisão dos estatutos da fundação por forma a adequá-los ao estabelecido na lei-quadro 
e acompanhada a sua implementação prática. 
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 

1 a) Compatibilização dos estatutos da FCCN com a lei-quadro das fundações 
b) Renegociação do concurso público de comunicações 

3 

2 Estudo do enquadramento legal do AWP 6 
3 a) Preparação da renovação de contratos b-on 

b) Preparação do processo de aquisição de servidores BD de stand by e licenciamento 
DB visit (DNS) 

9 

4 a) Conclusão de processos aquisitivos com fornecedores b-on 
b) Preparação de concurso público para aquisição de serviços de comunicações 

12 
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9. ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
A Área Administrativa e Financeira, enquanto área de suporte, tem como principal missão o apoio 
transversal às restantes áreas, promovendo a aplicação de políticas definidas pelo Conselho 
Executivo de uma forma transversal a toda a organização. Perspectiva-se para 2013 a continuação 
da simplificação dos processos e procedimentos, de forma a alcançar maior eficiência e eficácia na 
gestão administrativa e financeira. No quadro da gestão de recursos humanos também dar-se-á 
continuidade à revisão e consolidação de processos e procedimentos. 
 
 

9.1. Serviço de Gestão de Recursos Humanos 
O Serviço de Gestão de Recursos Humanos continuará a coordenar os processos técnicos e 
administrativos associados ao capital humano da fundação, tendo por base as decisões e orientações 
do CE, a legislação e os procedimentos internos.  
Tendo em consideração a conjuntura socioeconómica, mantem-se a aposta no desenvolvimento do 
capital humano da FCCN através da exploração de sinergias internas.  
Serão implementadas medidas que permitam a melhoria contínua. Com esse objetivo, será efetuado 
um inquérito respeitante ao serviço de gestão de recursos humanos. Será ainda assegurada a  
implementação e o acompanhamento dos procedimentos revistos em 2012. 
O SGRH continuará a desenvolver as habituais atividades, das quais se destacam: 

• Coordenação do processo de avaliação de desempenho, garantindo o cumprimento dos 
prazos definidos e a implementação de melhorias; 

• Execução e acompanhamento do plano de formação 2013; 
• Promoção e execução de ações de coesão e trabalho de equipa. Para além das ações de team 

building já habituais o SGRH estabelecerá parcerias e recorrerá a outras estratégias que 
permitam agrupar um conjunto de ações de voluntariado em que os colaboradores se 
podem inscrever ao longo do ano. 

• Otimização dos sistemas de suporte para gerir informação e mecanismos de reporting. 
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 
1 a) Elaboração de relatório de execução e análise crítica do plano de formação de 2012 

b)  Divulgação do catálogo de formação interna 
c) Elaboração de relatório global com resultados da gestão de desempenho 

3 

2 a) Organização e realização do evento de team building 
b) Atualização e aprovação do manual de descritivos de função 
c) Proposta de programas de voluntariado livres  
 

6 

3 a) Elaboração de relatório referente à auditoria e controlo por amostragem dos 
procedimentos internos do SGRH  

b) Verificação, atualização de digitalização do cadastro dos colaboradores 

9 

4 a) Apresentação do plano de formação 
b) Relatório com análise ao inquérito sobre o SGRH 

12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

150.744 € 303.089 € 468.285 € 620.864 € 
 
 

9.2.  Serviço de Controlo de Gestão 
O Serviço de Controlo de Gestão tem como principais funções garantir o acompanhamento e 
apoio à execução financeira de projetos e serviços, zelando pelos adequados registos na 
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contabilidade analítica, pela sua rigorosa execução orçamental, disponibilizando os mapas de 
informação financeira e execução orçamental.  
Continuarão a ser realizados os procedimentos com vista ao cumprimento dos orçamentos 
aprovados, ao fornecimento atempado de informação referente à execução orçamental, ao apoio à 
elaboração de relatórios financeiros associados a projetos e protocolos e ao apoio a candidaturas e 
execução de projetos nacionais e europeus e respetivos pedidos de reembolso. 
Numa perspetiva de melhoria contínua do serviço prestado prevê-se o desenvolvimento de algumas 
melhorias nos processos, nomeadamente: identificação e criação de mais ferramentas de apoio ao 
controlo de processos, nomeadamente, a agregação de indicadores de desempenho organizacional 
de natureza financeira e não financeira, estruturados e resumidos. Dar-se-á continuidade à 
implementação de procedimentos de controlo interno com o objetivo de melhorar a eficiência da 
organização, através da implementação de mecanismos de auditoria interna, considerando os 
procedimentos de controlo interno já definidos 
 
 Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 

1 a) Número médio de 2 dias corridos para cabimentação de despesas e cumprimento de 
prazos referentes a projetos nacionais e europeus 

b) Inserção do orçamento nos sistemas de informação até 15 de Janeiro 2013; 
c) Encerramento das contas 2012 até 28 de fevereiro 

3 

2 a) Número médio de 2 dias corridos para cabimentação de despesas e cumprimento 
prazos referentes a projetos nacionais e europeus; 

b) Implementação de procedimentos de auditoria e controlo interno a 2 processos 
c) Implementação de especialização automática de gastos e rendimentos –

acompanhamento e relatório com análise crítica 

6 

3 a) Número médio de 2 dias corridos para cabimentação de despesas e cumprimento 
prazos referentes a projetos nacionais e europeus 

b) Implementação de procedimentos de auditoria e controlo interno a 4 processos 
(acumulado com o 2.º trimestre) 

c) Definição de indicadores de desempenho organizacional, de natureza financeira e 
não financeira 

9 

4 a) Número médio de 2 dias corridos para cabimentação de despesas e cumprimento 
prazos referentes a projetos nacionais e europeus 

b) Elaboração do orçamento global para 2014 
c) Criação de ferramentas para obtenção dos resultados para os indicadores de 

desempenho organizacional, de natureza financeira e não financeira 

12 

 
Tabela de Execução Financeira 
Repartição Orçamental 

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

25.272 € 50.364 € 75.456 € 100.547 € 
 
 

9.3. Serviço de Contabilidade 
O Serviço de Contabilidade tem como principais funções garantir a execução dos procedimentos 
contabilísticos e fiscais de acordo com a legislação aplicável, cumprindo os prazos estabelecidos.  
Continuarão, em 2013, a ser realizados os procedimentos com vista ao cumprimento dos prazos 
estabelecidos para o encerramento de contas, para o fornecimento atempado de informação 
referente à execução financeira e reconciliações bancárias e para uma eficiente gestão dos recursos 
financeiros. Para tal, salientam-se algumas das tarefas habituais a desenvolver pelo serviço: 
cobranças de valores em dívida, processamento de pagamentos e recebimentos, registo de despesas 
e receitas e processamento de subsídios. 
Com o objetivo de melhoria contínua do serviço prestado serão introduzidas melhorias nos 
processos, nomeadamente:  
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• Continuação da implementação da assinatura eletrónica de contratos associados a 
aquisições e alargamento do âmbito de implementação da assinatura eletrónica; 

• Automatização dos procedimentos associados à especialização de gastos e rendimentos; 
• Apoio à implementação da nova versão do ERP adonix x3; 
• Elaboração de ferramenta automática que permita o controlo mensal dos movimentos 

previsionais  de tesouraria; 
• Melhoria dos procedimentos associados à integração e processamento dos movimentos 

financeiros do DNS; 
• Revisão e consolidação de procedimentos nos processos aquisitivos e de gestão de 

património, com o objetivo de otimizar os recursos humanos e financeiros.  
• Continuação da implementação da fatura eletrónica na ótica da receção de faturas, 

procurando-se abarcar fornecedores. 
As contas referentes a 2012 estarão fechadas até ao final de fevereiro, para serem aprovadas em 
março.  
 
Tabela de Execução Técnica 

Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos  Mês 
1 a) Encerramento das contas 2012 até 28 de fevereiro de 2013 

b) Encerramento mensal a dia 10 do mês seguinte 
3 

2 a) Implementação de novos procedimentos associados à localização da prestação de 
serviços (DNS)  

b) Implementação de ferramenta automática de controlo mensal de tesouraria 
c) Encerramento mensal a dia 10 do mês seguinte 

6 

3 a) Elaboração de relatório referente à auditoria e controlo por amostragem dos 
procedimentos internos referentes à gestão do património  

b) Implementação da nova versão do adonix x3 
c) Encerramento mensal a dia 10 do mês seguinte  

9 

4 a) Implementação da especialização automática de gastos e rendimentos 
b)  Reconciliação físico-contabilística dos bens 
c) Encerramento mensal a dia 10 do mês seguinte 

12 

 
Tabela de Execução Financeira 

Repartição Orçamental       

Acumulado a Março Acumulado a Junho Acumulado a Setembro Acumulado a Dezembro 

57.486 € 114.177 € 170.868 € 227.559 € 
 
 

9.4. Serviço de Apoio Administrativo e de Secretariado 
A Secretaria prosseguirá a sua atividade regular no apoio administrativo à atividade da FCCN 
assegurando, nomeadamente, o tratamento de correspondência postal e eletrónica, o arquivo e 
encaminhamento físico e eletrónico da documentação, a marcação de viagens de colaboradores, o 
atendimento telefónico e a receção de visitantes, bem como a gestão do economato e dos espaços 
de arquivo e armazenamento de material. 
Prosseguirá o esforço de aplicação prática da política de arquivo adotada na FCCN, nomeadamente 
na componente que pretende operar uma redução significativa do espaço de arquivo e dos 
correspondentes custos de armazenamento de documentação. Neste âmbito a Secretaria continuará 
a tarefa de digitalização e arquivo eletrónico de documentação até agora guardada em formato papel 
que se entenda que pode ser preservada apenas em formato eletrónico. 
 
De forma gradual irá promover-se o envolvimento do elemento da equipa que atualmente não leva 
a cabo tarefas de secretariado no desempenho de tarefas daquela natureza que revistam menor 
complexidade. Para o efeito serão desenvolvidas as necessárias ações de formação.   
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Tabela de Execução Técnica 
Nº Lista e Descrição dos Resultados Físicos Mês 

1 a) Digitalização de documentação a eliminar do arquivo físico 
b) Formação do terceiro elemento da Secretaria em áreas de secretariado em que possa 

colaborar 

3 

2 Digitalização de documentação a eliminar do arquivo físico 6 
3 Digitalização de documentação a eliminar do arquivo físico 9 
4 Digitalização de documentação a eliminar do arquivo físico 12 
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10.  LISTA DE ACRÓNIMOS 
 
AAI - Authentication and Authorization Infrastructure 
ACDC - Advanced Cyber Defence Center 
ADNS – Área Domain Name Service 
AIA – Área de Infraestruturas Aplicacionais 
AJ – Assessoria Jurídica 
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 
ArcGis – Arc Geographic Information System 
ASA – Área de Serviços Avançados 
ASPIRE – A Study on the Prospects of the Internet Research and Education 
ASR – Área de Serviços de Rede 
AWP – Arquivo da Web Portuguesa 
BRI – Basic Rate Interface 
CE – Conselho Executivo 
CENTR - Council of European National Top-Level Domain Registries 
CERT – Computer Emergency Response Team 
ccNSO – Country Code Names Supporting Organization  
ccTLD – Country Code Top Level Domain 
COAR - Confederation of Open Access Repositories 
CSIRT - Computer Security Incident Response Team 
DANTE – Delivery of Advanced Network Technology to Europe 
DNS - Domain Name Service 
DNSSEC – Domain Name System Security Extensions 
ECI – Encontro de Centros de Informática 
ENISA - European Network and Information Security Agency 
ERMS - Electronic Resource Management System 
ERP - Enterprise Resource Planning 
EURODIG – European Dialogue on Internet Governance 
FCCN - Fundação para a Computação Científica Nacional 
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
Gbit/s – Giga Bit por Segundo (10 9) 
GPTIC - Grupo de Projeto para as Tecnologias de Informação e Comunicação 
IaaS - Infra-structure as a Service 
IANA - Internet Assigned Numbers Authority 
ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
IETF - Internet Engineering Task Force, 
INHOPE - International Association of Internet Hotlines 
IP - Internet Protocol 
IPv6 – Internet Protocol version 6 
ISC - Internet Systems Consortium 
ISO – International Organization for Standardization 
ITIL - Information Technology Infrastructure Library 
LACTLD - Latin American and Carabbean ccTLDs Organization 
LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
LTE – Long Term Technology 
MEC – Ministério da Educação e Ciência 
MnE – Mundo na Escola 
NISHA - Network for Information Sharing and Alerting 
OTRS – Open Source Tickey Request System 
PDA – Personal Digital Assistant 
PME – Pequena e Média Empresa 
PRI – Primary Rate Interface 
RCAAP – Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal 
RCTS- Rede Ciência Tecnologia e Sociedade 
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RedIRIS - Red Académica y de Investigación Española 
RFC – Request for Comments 
RIPE - Réseaux IP Européens 
RTIR – RT for Incident Response 
SAMA – Sistema de Apoios à Modernização Administrativa 
SAN - Storage Area Network 
SARC – Serviço de Alojamento de Revistas Científicas 
SARI – Serviço de Alojamento de Repositórios Institucionais 
SAW – Serviços e Arquivo Web 
SGRH – Serviço Gestão de Recursos Humanos 
SIG - Sistemas de Informação Geográfica 
SIP - Session Initiation Protocol 
SLA – Service Level Agreement 
SSO – Single Sign-on 
STV – Serviço Técnico de Vídeo 
TCS – Terena Certificate Service 
TERENA – Trans-European Research and Education Networking 
TF-CSIRT – Task force CSIRT 
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 
TLD – Top Level Domain 
UNL - Universidade Nova de Lisboa 
VDI- Virtual Desktop Infrastructure 
VoIP – Voice over Internet Protocol 
VPN - Virtual Private Network 
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11. ORÇAMENTO 2013 
  



Plano de Atividades e Orçamento 2013 

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Plano de Atividades e Orçamento 2012 

 

32 
 

11.1. Orçamento Global 
                Uni. Eur. 

  FCCN 

Direção 
Serviços de 

Rede 
Infraestruturas 
aplicacionais 

Segurança e 
Serviços à 

Comunidade 

Serviços 
Avançados 

DNS 
Comunicação e 

Imagem 
Administrativa e 

Financeira 
Total 

Rendimentos                 

Prestações de Serviços                       -                          -                          -                           -              2.000.000                           -                           -                2.000.000    
Prest.Serv-DNS                       -                          -                          -                           -               2.000.000                           -                           -                2.000.000    

Rendimentos Suplementares             215.840                    4.096                  19.065                           -                           -                           -                           -                   239.001    
Rend. Supl-Univers. e Outras             215.840                          -                          -                           -                           -                           -                           -                   215.840    
Rend.Supl-Outros                       -                    4.096                  19.065                           -                           -                           -                           -                     23.161    

Subsídios à Exploração           4.186.527                626.294                634.873              1.105.566                           -                           -                           -                6.553.259    
Sub Exploração RCTS (MEC)           3.487.394                626.294                538.857                 508.136                           -                           -                  5.160.680    
Sub Exploração RCTS + (MEC)             310.335                               310.335    
Sub Exploração B-ON (MEC)                       -                          -                          -                 512.082                           -                           -                     512.082    
Sub Exp-Outros                        -                          -                          -                  85.348                           -                           -                           -                     85.348    
Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2)             300.569                          -                          -                           -                           -                           -                           -                   300.569    
Sub Exp-Outros (EU-Outros)               88.229                          -                  96.016                           -                           -                           -                           -                   184.245    

Rendimentos Financeiros                       -                          -                          -                           -                           -                           -                 200.000                   200.000    

Total Rendimentos          4.402.367                630.390                653.938              1.105.566              2.000.000                           -                 200.000                8.992.260    

Gastos                 

Investimento             401.000                  60.000                  36.000                  80.000                   52.340                    7.000                           -                   636.340    

Terrenos e Edifícios                       -                    5.000                          -                           -                           -                           -                           -                      5.000    

Equipamento e Software Informático             397.000                  55.000                  36.000                  80.000                   52.340                    7.000                           -                   627.340    

Meios Físicos de Transmissão                 4.000                          -                          -                           -                           -                           -                           -                      4.000    

Funcionamento           3.419.148                885.077                550.627                786.875              1.294.446                   67.709                 948.971                7.952.853    

Comunicações Nacionais             664.786                          -                          -                           -                   36.108                           -                   27.680                   728.574    

Comunicações Int. Research             955.708                          -                          -                           -                           -                           -                           -                   955.708    

Comunicações Int. Commodity             129.924                          -                          -                           -                           -                           -                           -                   129.924    

Deslocações               25.180                    2.160                  30.900                   14.160                   42.220                    2.000                   12.450                   129.070    

Manutenção e Assist Técnica             218.284                171.841                  35.992                   98.544                   39.308                     1.845                       886                   536.316    

Rendas e Alugueres                 4.244                  18.912                          -                           -                           -                           -                  144.128                   167.284    

Divulgação                 1.845                          -                  18.974                    3.075                   32.000                     5.105                           -                     60.999    

Honorários                       -                          -                          -                           -                   11.280                           -                           -                     11.280    

Outros Trabalhos Especializados               40.555                  49.983                          -                  40.436                 134.903                           -                 170.859                   467.120    

Gastos Cabo de FO             898.030                          -                          -                           -                           -                           -                           -                   898.030    

Pes - Remunerações             422.932                421.729                409.767                597.978                 314.944                   52.093                  460.911                2.680.355    

Pes - Formação                   450                          -                    3.810                    2.890                     4.450                           -                           -                     11.600    

Pes. - Outros Gastos com Pessoal                       -                          -                          -                           -                           -                           -                   80.867                     80.867    

Quotizações               36.164                          -                  20.280                    3.824                   35.500                           -                       500                     96.268    

Outros Gastos               21.046                220.452                  30.904                  25.968                 643.733                     6.666                   50.690                   999.459    

Encargos Gerais             626.827                -306.677                  74.203                 245.190                 384.136                   -74.709                 -948.971                             -    

Total Gastos + Investimento + Encargos Gerais          4.446.974                638.401                660.830              1.112.065              1.730.923                           -                           -                8.589.193    
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11.2. Orçamento por Área 
 
 
 

ASR     Uni.Eur 

DIRECÇÃO SERVIÇOS DE REDE 
Projeto/Serviço RCTS Projeto Géant Total 

Rendimentos       

Prestações de Serviços                           -   
Prest.Serv-DNS                           -   
Prest.Serv-Outros                           -   

Rendimentos Suplementares             215.840                         -               215.840   
Rend. Supl-Univers. e Outras             215.840                 215.840   
Rend.Supl-Outros                           -   
Rend.Supl-B-On                           -   

Subsídios à Exploração          4.072.073               114.455            4.186.527   
Sub Exploração RCTS (MEC)          3.461.168                26.226            3.487.394   
Sub Exploração RCTS + (MEC)             310.335                 310.335   
Sub Exploração B-ON (MEC)                           -   
Sub Exp-Outros                            -   
Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2)             300.569                 300.569   
Sub Exp-Outros (EU-Outros)                88.229                88.229   

Rendimentos Financeiros                           -   

Total Rendimentos          4.287.913               114.455            4.402.367   

Gastos       

Investimento             401.000                         -               401.000   
Terrenos e Edifícios                       -                         -     
Equipamento e Software Informático             397.000                         -               397.000   
Meios Físicos de Transmissão                4.000                         -                  4.000   
Outros Ativos Fixos Tangíveis                       -                         -                         -   

Funcionamento          3.304.357               114.790            3.419.148   
Comunicações Nacionais             664.786                         -               664.786   
Comunicações Int. Research             955.708                         -               955.708   
Comunicações Int. Commodity             129.924                         -               129.924   
Deslocações                4.730                20.450                25.180   
Manutenção e Assist Técnica             218.284                         -               218.284   
Rendas e Alugueres                4.244                         -                  4.244   
Divulgação                1.845                         -                  1.845   
Honorários                       -                         -                         -   
Outros Trabalhos Especializados              40.555                         -                40.555   
Gastos Cabo de FO             898.030                         -               898.030   
Pes - Remunerações             332.005                90.927               422.932   
Pes - Formação                   450                         -                     450   
Pes. - Outros Gastos com Pessoal                       -                         -                         -   
Quotizações              36.164                         -                36.164   
Outros Gastos              17.633                  3.413                21.046   

Encargos Gerais             626.827                 626.827   

Total Gastos          4.332.184               114.790            4.446.974   
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AIA     Uni.Eur 

DIRECÇÃO INFRAESTRUTURAS APLICACIONAIS 

SERVIÇO 
Aplicações Administrativas 
e Rede Local e Postos de 

Trabalho 

Gestão de Servidores e 
Salas Técnicas 

Total 

Rendimentos       

Prestações de Serviços                           -   
Prest.Serv-DNS                           -   

Rendimentos Suplementares                        -                  4.096                  4.096   
Rend. Supl-Univers. e Outras                           -   
Rend.Supl-Outros                  4.096                  4.096   

Subsídios à Exploração                        -              626.294              626.294   
Sub Exploração RCTS (MEC)               626.294               626.294   
Sub Exploração RCTS + (MEC)       
Sub Exploração B-ON (MEC)                           -   
Sub Exp-Outros                            -   
Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2)                           -   
Sub Exp-Outros (EU-Outros)                           -   

Rendimentos Financeiros                           -   

Total Rendimentos                        -              630.390              630.390   

Gastos       

Investimento               55.000                  5.000                60.000   
Terrenos e Edifícios                        -                  5.000                  5.000   
Equipamento e Software Informático                55.000                         -                55.000   
Meios Físicos de Transmissão                        -                         -                         -   
Outros Ativos Fixos Tangíveis                        -                         -                         -   

Funcionamento              344.047               541.030              885.077   
Comunicações Nacionais                        -                         -                         -   
Comunicações Int. Research                        -                         -                         -   
Comunicações Int. Commodity                        -                         -                         -   
Deslocações                        -                  2.160                  2.160   
Manutenção e Assist Técnica                75.259                96.582               171.841   
Rendas e Alugueres                        -                18.912                18.912   
Divulgação                        -                         -                         -   
Honorários                        -                         -                         -   
Outros Trabalhos Especializados                49.983                         -                49.983   
Gastos Cabo de FO                        -                         -                         -   
Pes - Remunerações              216.776               204.953               421.729   
Pes - Formação                        -                         -                         -   
Pes. - Outros Gastos com Pessoal                        -                         -                         -   
Quotizações                        -                         -                         -   
Outros Gastos                 2.029               218.423               220.452   

Encargos Gerais              -399.047                92.371              -306.677   

Total Gastos                        -               638.401               638.401   
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ASSC       Uni.Eur 

DIRECÇÃO SEGURANÇA E SERVIÇOS À COMUNIDADE 

Projeto/Serviço 
Serviços de 
Segurança 

VOIP 
Utilizador 

RCTS 
Total 

Rendimentos         

Prestações de Serviços                 -                          -                   -                     -   
Prest.Serv-DNS                         -   

Rendimentos Suplementares         19.065                          -                   -             19.065   
Rend. Supl-Univers. e Outras                         -   
Rend.Supl-Outros         19.065                 19.065   

Subsídios à Exploração       339.240                126.824         168.809           634.873   
Sub Exploração RCTS (MEC)       243.224                126.824         168.809           538.857   
Sub Exploração RCTS + (MEC)         
Sub Exploração B-ON (MEC)                         -   
Sub Exp-Outros                          -   
Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2)                         -   
Sub Exp-Outros (EU-Outros)         96.016                 96.016   

Rendimentos Financeiros                         -   

Total Rendimentos       358.305                126.824         168.809           653.938   

Gastos         

Investimento         20.000                          -           16.000             36.000   
Terrenos e Edifícios                 -                          -                   -                     -   
Equipamento e Software Informático         20.000                          -           16.000             36.000   
Meios Físicos de Transmissão                 -                          -                   -                     -   
Outros Ativos Fixos Tangíveis                 -                          -                   -                     -   

Funcionamento       302.885                112.940          134.801           550.627   
Comunicações Nacionais                 -                          -                   -                     -   
Comunicações Int. Research                 -                          -                   -                     -   
Comunicações Int. Commodity                 -                          -                   -                     -   
Deslocações         25.670                   2.760             2.470             30.900   
Manutenção e Assist Técnica         30.752                   5.240                   -             35.992   
Rendas e Alugueres                 -                          -                   -                     -   
Divulgação         15.284                          -             3.690             18.974   
Honorários                 -                          -                   -                     -   
Outros Trabalhos Especializados                 -                          -                   -                     -   
Gastos Cabo de FO                 -                          -                   -                     -   
Pes - Remunerações       190.900                102.625         116.241           409.767   
Pes - Formação           1.680                   2.130                   -               3.810   
Pes. - Outros Gastos com Pessoal                 -                          -                   -                     -   
Quotizações           9.356                          -           10.924             20.280   
Outros Gastos         29.243                      185             1.476             30.904   

Encargos Gerais         38.531                  15.505           20.167             74.203   

Total         361.416                128.446         170.968           660.830   
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ASA         Uni.Eur 

DIRECÇÃO SERVIÇOS AVANÇADOS 

Projeto/Serviço B-ON 
Serviços e Arquivos 

WEB 
Serviço Técnico de 

Vídeo 
RCAAP Total 

Rendimentos           

Prestações de Serviços                  -                                -                           -                          -                    -   
Prest.Serv-DNS                          -   

Rendimentos Suplementares                  -                                -                           -                          -                    -   
Rend. Supl-Univers. e Outras                          -   
Rend.Supl-Outros                          -   

Subsídios à Exploração        512.082                      212.738                203.480                177.266        1.105.566   
Sub Exploração RCTS (MEC)                      127.390                 203.480                177.266          508.136   
Sub Exploração RCTS + (MEC)           
Sub Exploração B-ON (MEC)        512.082                512.082   
Sub Exp-Outros                         85.348                85.348   
Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2)                          -   
Sub Exp-Outros (EU-Outros)                          -   

Rendimentos Financeiros                          -   

Total Rendimentos        512.082                      212.738                203.480                177.266        1.105.566   

Gastos           

Investimento         80.000                                -                           -                          -            80.000   
Terrenos e Edifícios                  -                                -                           -                          -                    -   
Equipamento e Software Informático         80.000                                -                           -                          -            80.000   
Meios Físicos de Transmissão                  -                                -                           -                          -                    -   
Outros Ativos Fixos Tangíveis                  -                                -                           -                          -                    -   

Funcionamento       275.582                       181.541                 175.695                154.057          786.875   
Comunicações Nacionais                  -                                -                           -                          -                    -   
Comunicações Int. Research                  -                                -                           -                          -                    -   
Comunicações Int. Commodity                  -                                -                           -                          -                    -   
Deslocações           2.300                          4.550                    4.380                   2.930            14.160   
Manutenção e Assist Técnica         50.432                                -                  48.112                          -            98.544   
Rendas e Alugueres                  -                                -                           -                          -                    -   
Divulgação              984                          1.476                       615                          -              3.075   
Honorários                  -                                -                           -                          -                    -   
Outros Trabalhos Especializados         37.976                                -                           -                   2.460            40.436   
Gastos Cabo de FO                  -                                -                           -                          -                    -   
Pes - Remunerações        182.566                      173.125                 121.104                121.183          597.978   
Pes - Formação                  -                          2.390                       500                          -              2.890   
Pes. - Outros Gastos com Pessoal                  -                                -                           -                          -                    -   
Quotizações           1.324                                -                           -                   2.500              3.824   
Outros Gastos                  -                                -                       984                  24.984            25.968   

Encargos Gerais        156.500                        32.826                  30.387                  25.476          245.190   

Total        512.082                       214.367                 206.082                 179.533         1.112.065    
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      Uni.Eur 

DIRECÇÃO DNS 

SERVIÇO 
Serviço 

Administrativo 
Apoio à Gestão e 

Qualidade 
Infraestrutura 

Técnica 
Total 

Rendimentos         

Prestações de Serviços 2.000.000     2.000.000 
Prest.Serv-DNS 2.000.000     2.000.000 

Rendimentos Suplementares -     - 
Rend. Supl-Univers. e Outras     - 
Rend.Supl-Outros     - 

Subsídios à Exploração -                                      -                         -   - 
Sub Exploração RCTS (MEC)     - 
Sub Exploração RCTS + (MEC)     
Sub Exploração B-ON (MEC)     - 
Sub Exp-Outros      
Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2)     - 
Sub Exp-Outros (EU-Outros)     - 

Rendimentos Financeiros     - 
Total Rendimentos 2.000.000                                      -                         -   2.000.000 

Gastos       

Investimento -                                      -                 52.340   52.340 
Terrenos e Edifícios -                                      -                         -   - 
Equipamento e Software Informático -                                      -                 52.340   52.340 
Meios Físicos de Transmissão -                                      -                         -   - 
Outros Activos Fixos Tangíveis -                                      -                         -   - 

Funcionamento 921.856                            182.201               190.389   1.294.446 
Comunicações Nacionais 17.000                                4.500                 14.608   36.108 
Comunicações Int. Research -                                      -                         -   - 
Comunicações Int. Commodity -                                      -                         -   - 
Deslocações 35.000                                      -                   7.220   42.220 
Manutenção e Assist Técnica -                              16.600                 22.708   39.308 
Rendas e Alugueres -                                      -                         -   - 
Divulgação -                              32.000                         -   32.000 
Honorários 1.200                              10.080                         -   11.280 
Outros Trabalhos Especializados 104.000                              15.955                 14.948   134.903 
Gastos Cabo de FO -                                      -                         -   - 
Pes - Remunerações 146.156                              48.583               120.205   314.944 
Pes - Formação 1.000                                2.750                     700   4.450 
Pes. - Outros Gastos com Pessoal -                                      -                         -   - 
Quotizações 25.500                                      -                 10.000   35.500 
Outros Gastos 592.000                              51.733                         -   643.733 

Encargos Gerais 261.213                              53.779                 69.145   384.136 

Total Gastos 1.183.068                            235.980                311.874   1.730.923 
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ACI   Uni.Eur 

DIRECÇÃO COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

SERVIÇO 
Comunicação Interna e 

Externa 
Total 

Rendimentos     

Prestações de Serviços                                -   
Prest.Serv-DNS                                -   

Rendimentos Suplementares                                -   
Rend. Supl-Univers. e Outras                                -   
Rend.Supl-Outros                                -   

Subsídios à Exploração                                -   
Sub Exploração RCTS (MEC)                                -   
Sub Exploração RCTS + (MEC)     
Sub Exploração B-ON (MEC)                                -   
Sub Exp-Outros      
Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2)                                -   
Sub Exp-Outros (EU-Outros)                                -   

Rendimentos Financeiros                                -   

Total Rendimentos                              -                                -   

Gastos     

Investimento                       7.000                         7.000   
Terrenos e Edifícios                              -                                -   
Equipamento e Software Informático                        7.000                          7.000   
Meios Físicos de Transmissão                              -                                -   
Outros Activos Fixos Tangíveis                              -                                -   

Funcionamento                      67.709                        67.709   
Comunicações Nacionais                              -                                -   
Comunicações Int. Research                              -                                -   
Comunicações Int. Commodity                              -                                -   
Deslocações                        2.000                          2.000   
Manutenção e Assist Técnica                        1.845                          1.845   
Rendas e Alugueres                              -                                -   
Divulgação                        5.105                          5.105   
Honorários                              -                                -   
Outros Trabalhos Especializados                              -                                -   
Gastos Cabo de FO                              -                                -   
Pes - Remunerações                      52.093                        52.093   
Pes - Formação                              -                                -   
Pes. - Outros Gastos com Pessoal                              -                                -   
Quotizações                              -                                -   
Outros Gastos                        6.666                          6.666   

Encargos Gerais                      -74.709                       -74.709   

Total Gastos                              -                                -   
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AAF       Uni.Eur 

DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

SERVIÇO Serviço de Gestão RH 
Serviço de Controlo 

de Gestão 
Serviço de 

Contabilidade 
Total 

Rendimentos         

Prestações de Serviços                           -   
Prest.Serv-DNS                           -   

Rendimentos Suplementares                           -   
Rend. Supl-Univers. e Outras                           -   
Rend.Supl-Outros                           -   

Subsídios à Exploração                           -   
Sub Exploração RCTS (MEC)                           -   
Sub Exploração RCTS + (MEC)         
Sub Exploração B-ON (MEC)                           -   
Sub Exp-Outros          
Sub Exp-Géant(Dante) (EU-GN2)                           -   
Sub Exp-Outros (EU-Outros)                           -   

Rendimentos Financeiros                200.000   

Total Rendimentos                     -                     -                       -            200.000   

Gastos         

Investimento                     -                     -                       -                       -   
Terrenos e Edifícios                     -                     -                       -                       -   
Equipamento e Software Informático                     -                     -                       -                       -   
Meios Físicos de Transmissão                     -                     -                       -                       -   
Outros Ativos Fixos Tangíveis                     -                     -                       -                       -   

Funcionamento          620.864           100.547            227.559             948.971   
Comunicações Nacionais            27.680                     -                       -              27.680   
Comunicações Int. Research                     -                     -                       -                       -   
Comunicações Int. Commodity                     -                     -                       -                       -   
Deslocações            10.450               1.000                1.000              12.450   
Manutenção e Assist Técnica                 886                     -                       -                   886   
Rendas e Alugueres           144.128                     -                       -             144.128   
Divulgação                     -                     -                       -                       -   
Honorários                     -                     -                       -                       -   
Outros Trabalhos Especializados            39.952             31.063              99.843             170.859   
Gastos Cabo de FO                     -                     -                       -                       -   
Pes - Remunerações           283.919             68.318             108.674             460.911   
Pes - Formação                     -                     -                       -                       -   
Pes. - Outros Gastos com Pessoal            80.867                     -                       -              80.867   
Quotizações                 167                 167                   167                   500   
Outros Gastos            32.815                     -              17.875              50.690   

Encargos Gerais          -620.864           -100.547           -227.559            -948.971   

Total Gastos                     -                     -                       -                       -   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


