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PROGRAMA  
 
 

Dia 5 
 
11h00-11h30 - Boas-Vindas: Prof. Carlos Alberto dos Santos Braumann (Reitor da Universidade de Évora), 
João Nuno Ferreira (Vogal do Conselho Diretivo da FCT-FCCN Lino Santos (Diretor da Área de Segurança e 
Serviços à Comunidade) e Joaquim Godinho (Diretor dos serviços informáticos da Universidade de Évora). 
 
11h30-13h00  
 
Instrumentos de financiamento para infraestruturas de investigação 
Orador: Ricardo Miguéis (FCT) 
Sala: Plenária / Auditório 
 

Update Infraestrutura RCTS 
Orador: Ana Pinto (FCT-FCCN) 
Sala: Plenária / Auditório 
Breve descrição: Apresentação do estado atual de desenvolvimento da infraestrutura de rede da RCTS, 
bem como do plano de atividades para 2014. 
 
Infraestruturas UÉvora 
Orador: Mário Filipe (Universidade de Évora) 
Sala: Plenária / Auditório 
Breve descrição: A Universidade de Évora, tendo um campus que se estende por um conjunto de mais de 
uma dezena de edifícios, dispersos pela cidade, tem procurado ao longo dos anos melhorar a rede de 
comunicação entre os mesmos. Graças a diversas parcerias e participações em projetos de âmbito 
regional, a Universidade tem aumentado a sua capacidade de entregar largura de banda aos utilizadores e 
em simultâneo a Universidade de Évora tem introduzido mecanismos de redundância na rede, não só 
interna, mas também no acesso à FCCN. Pretende-se com esta comunicação fazer uma breve descrição 
histórica da evolução e uma descrição mais detalhada do que existe atualmente e do que está previsto no 
curto prazo. 
 
13:00-14:00 - Almoço (Antigo Refeitório) 
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14:00-15:30  
 
Reunião b-on 
Orador: João Moreira (FCT-FCCN) 
Sala: Reunião de Trabalho/ Auditório  
Breve descrição: O objetivo da reunião de trabalho será fazer o balanço das atividades b-on no ano de 
2013 e apresentar o plano de atividades para 2014. Prevê-se dar especial destaque ao serviço de redes 
sociais bem como transmitir informações úteis relativamente aos serviços eletrónicos de pesquisa e link 
resolver. A reunião contará ainda com comunicações propostas por duas instituições membro. 
 
Serviços de Vídeo 
Orador: Rui Ribeiro (FCT-FCCN) 
Sala: Reunião de Trabalho/ Sala 007 
Breve descrição: A utilização dos Serviços de Vídeo tem vindo a aumentar nos últimos anos. O 

alargamento da abrangência e a maturidade do portefólio de serviços disponibilizado permitiu à 
comunidade RCTS iniciar novas formas de veicular informação. A criação de cursos em regime de e-
learning, a reuniões de júri não presenciais ou difusão de eventos em tempo real na internet são apenas 
algumas das aplicações dos serviços disponibilizados. 
Esta reunião será constituída por duas partes. Uma primeira em que serão revistos os diversos serviços 
disponibilizados e uma segunda em que se pretende motivar a partilha de experiências entre os diversos 
elementos presentes. 
Esta reunião será um momento único para a partilha de experiências e a criação de contactos entre 
profissionais da área, dentro da rede académica. 
 
Reunião eduroam e RCTSaai  
Orador: Esmeralda Câmara (FCT-FCCN) 
Sala: Reunião de Trabalho/ Sala 008 
Breve descrição: O serviço de mobilidade eduroam e a federação RCTSaai têm como objetivo facilitar e 
simplificar o acesso e a partilha de serviços pela comunidade através de tecnologias que estendem o 
âmbito da identidade eletrónica emitida por membros da federação e válida em toda a federação. Esta 
reunião pretende realizar um ponto de situação do trabalho realizado neste âmbito e apresentar o plano 
de atividades para 2014. 
 
15:30-16:00 – Coffee-Break 

 
16:00-17:30  

Reunião b-on 
Orador: João Moreira (FCT-FCCN) 
Sala: Reunião de Trabalho/ Auditório  
Breve descrição: O objetivo da reunião de trabalho será fazer o balanço das atividades b-on no ano de 
2013 e apresentar o plano de atividades para 2014. Prevê-se dar especial destaque ao serviço de redes 
sociais bem como transmitir informações úteis relativamente aos serviços eletrónicos de pesquisa e link 
resolver. A reunião contará ainda com comunicações propostas por duas instituições membro. 
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Serviços de Vídeo 
Orador: Rui Ribeiro (FCT-FCCN) 
Sala: Reunião de Trabalho/ Sala 007 
Breve descrição: A utilização dos Serviços de Vídeo tem vindo a aumentar nos últimos anos. O 
alargamento da abrangência e a maturidade do portefólio de serviços disponibilizado permitiu à 
comunidade RCTS iniciar novas formas de veicular informação. A criação de cursos em regime de e-
learning, a reuniões de júri não presenciais ou difusão de eventos em tempo real na internet são apenas 
algumas das aplicações dos serviços disponibilizados. 
Esta reunião será constituída por duas partes. Uma primeira em que serão revistos os diversos serviços 
disponibilizados e uma segunda em que se pretende motivar a partilha de experiências entre os diversos 
elementos presentes. 
Esta reunião será um momento único para a partilha de experiências e a criação de contactos entre 
profissionais da área, dentro da rede académica. 
 
Melhores práticas na gestão de redes de campus Universitários 
Orador: Carlos Friaças (FCT-FCCN) 
Sala: Reunião de Trabalho/ Sala 008 
Breve descrição: As redes de campus universitários são um assunto complexo e que tem vindo a merecer 
a atenção da comunidade GÉANT. Nesse contexto constituiu-se um grupo informal de trabalho nacional, 
composto por gestores de redes de campus universitários ligados à RCTS. 
Este grupo ambiciona contribuir para enriquecer o acervo de várias soluções existentes para vários 
problemas comuns aos referidos campus (a diversos níveis). 
Esta reunião do grupo de trabalho, que é aberto a novos participantes, pretende discutir os próximos 
passos do trabalho a desenvolver, na sequência dos problemas/soluções já identificado/as. O grupo está 
também recetivo a acolher novas questões que possam recolher um interesse alargado. 
 

21h00 – 23h00 – Jantar 
 

Dia 6 
 
09:00-09:15 - Boas-Vindas/informação 
 
09:15-10:45  
 
Computação Distribuída em Nuvem (20m); 
Zapping - Resumo dos serviços disponibilizados à Comunidade (1h) 
 
10:45-11:15 – Coffee-Break 
 
11:15 – 12:15 - “Antigamente o largo era o centro do mundo. E hoje?” 
 
Orador principal: Dr. Jorge Sampaio (Presidente da República – 1996-2006; Enviado Especial das nações 
Unidas para a Luta contra a Tuberculose – 2006-2012; Alto Representante das Nações Unidas para a 
Aliança das Civilizações -2007-2013; atualmente: Presidente da Plataforma Global de Apoio Académico de 
Emergência a Estudantes Sírios - APGES); membro da Comissão Global para a política de Drogas.   
Sala: Plenária / Auditório 
Breve descrição: Viver numa sociedade em rede, por um lado, contrai o espaço e acelera o tempo, duas 
dimensões estruturantes da existência humana, individual e coletiva; por outro, abre perspetivas de 
diálogo e cooperação inimagináveis. Este novo contexto que enforma a vida no século XXI cria desafios e 
oportunidades, gera perguntas e perplexidades, traz novas respostas e soluções. O que significa tudo isto 
para uma sociedade como a Portuguesa, para a Europa e para um novo mapa de equilíbrios mundiais? 
Com esta intervenção procurar-se-á desbravar alguns caminhos de resposta à seguinte questão, inspirada 
de Manuel da Fonseca: “Antigamente o largo era o centro do mundo. E hoje?”    
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12:15 – 13:00 
  
RNP CAFe (20m) 
 
Score - (Sistema de Controlo Orientado para a Racionalização Energética) (20m) 
Orador: Ricardo Martins (Universidade de Aveiro). 
Breve descrição: Apresentação do sistema de gestão da eficiência energética dos campi da Universidade 
de Aveiro, que permite a recolha e tratamento integrado dos dados disponibilizados pelos múltiplos 
dispositivos instalados na UA e o seu processamento automatizado nas perspetivas de monitorização e 
alarmística, controlo e consulta, operação remota e sensibilização pública. Modelo de funcionamento e 
resultados. 
 
13:00-14:00 – Almoço (Antigo Refeitório) 
 
14:00-15:30 – 
 
Reunião RCAAP 
Orador: João Moreira (FCT-FCCN) 
Sala: Reunião de Trabalho/ Auditório  
Breve descrição: Esta reunião de trabalho do RCAAP tem por objetivo fazer o balanço das atividades no 
ano de 2013 bem como de apresentar o plano de atividades para 2014. Conforme é habitual a reunião 
servirá para dar conta de aspetos operacionais bem como auscultar a comunidade RCAAP. Será dada 
especial atenção ao DL 115/2013 bem como à Política de acesso aberto da FCT. 
 
Segurança na RCTS 
Orador: Gustavo Neves (FCT-FCCN) 
Sala: Reunião de Trabalho/ Sala 007 
Breve descrição: Pretende-se com esta reunião dar conta das principais atividades do CERT.PT, no que se 
refere à comunidade académica, nomeadamente no que toca a tratamento de incidentes e principais 
vulnerabilidades detetadas e tratadas na rede académica nacional. 
 

Reunião de trabalho TCS 
Orador: Esmeralda Câmara (FCT-FCCN) 
Sala: Workshop/ Sala 008 
Breve descrição: Ao abrigo do TERENA Certificate Service, alunos, docentes e investigadores têm acesso, 
de forma gratuita, aos seguintes tipos de certificados digitais, nomeadamente certificados de servidor, 
certificados pessoais e certificados pessoais e-science. Esta reunião tem como objetivo apresentar os 
últimos desenvolvimentos do serviço TCS, apresentar o novo sistema de pedidos de certificados de 
servidor, bem como alguns estudos de caso da sua utilização. 
 
15:30-16:00 – Coffee-Break 
 
16:00-17:30  
 
Reunião RCAAP 
Orador: João Moreira (FCT-FCCN) 
Sala: Reunião de Trabalho/ Auditório  
Breve descrição: Esta reunião de trabalho do RCAAP tem por objetivo fazer o balanço das atividades no 
ano de 2013 bem como de apresentar o plano de atividades para 2014. Conforme é habitual a reunião 
servirá para dar conta de aspetos operacionais bem como auscultar a comunidade RCAAP. Será dada 
especial atenção ao DL 115/2013 bem como à Política de acesso aberto da FCT. 
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Reunião VoIP@RCTS 
Orador: Nuno Gonçalves (FCT-FCCN) 
Sala: Reunião de Trabalho/ Sala 007 

Breve descrição: O serviço VoIP@RCTS tem como objetivo a convergência das comunicações de voz e 
dados dentro das instituições de ensino superior públicas e da comunidade de investigação, massificando 
o uso da tecnologia VoIP nas mesmas, visando o aumento de serviços e a redução de custos associados às 
comunicações de voz. No âmbito deste serviço, a reunião de trabalho surge como uma oportunidade de 
apresentar e discutir temas relevantes para as entidades interessadas no serviço VoIP@RCTS. Entre 
outros será apresentada uma iniciativa conjunta do GEANT e da FCT-FCCN para contratação de pacotes de 
banda larga para a comunidade de educação e de investigação, bem como um estudo de caso da 
universidade do Algarve relativa à utilização de softphones para fornecer o serviço de voz sobre IP ao seu 
staff. 
 
IPv6 Hands-on  
Orador: Carlos Friaças (FCT-FCCN) 
Sala: Workshop/ Sala 008 

Breve descrição: Durante esta sessão serão conduzidos exercícios práticos relacionados com o 
mecanismo de autoconfiguração do IPv6, bem como de protocolos de encaminhamento dinâmico 
(OSPFv3 e BGP). 
Será utilizado um laboratório remoto, composto por 6 routers Cisco. 
Os participantes deverão usar meios de ligação à rede próprios, com capacidade de ligação à rede 
Eduroam e de efetuar sessões remotas seguras (cliente SSH). Os participantes deverão ter tido pouco ou 
nenhum contacto com a tecnologia IPv6, uma vez que esta sessão é de nível básico. 
 
 

Dia 7 
 
09:00-09:15 - Boas-Vindas/informação 
 
09:15-10:45   
 
Reunião PT-CRIS 
Orador: João Moreira (FCT-FCCN) 
Sala: Reunião de Trabalho/ Auditório 

Breve descrição: Considerando as sinergias que decorreram/decorrem da integração da FCCN na FCT foi 
criado um grupo de trabalho interno com o objetivo de perspetivar eventuais melhorias aos processos 
informáticos conjuntos. Na sequência desse processo foi identificada a necessidade de desenvolver um 
sistema integrado de gestão de ciência e tecnologia. Com esse fim promoveram-se alguns encontros onde 
participaram peritos nacionais representativos de diferentes comunidades que também operam sistemas 
de gestão ciência e tecnologia. 
Esta reunião de trabalho visa apresentar os resultados obtidos até ao momento. Mais informações em: 
apresentação, euroCRIS, Universidade do Porto, Novembro 2013. 
 
Troubleshooting VoIP  
Orador: Paulo Ferreira (FCT-FCCN) 
Sala: Workshop/ Sala 007 

Breve descrição: O objetivo deste workshop é dotar os participantes das capacidades mínimas para 
rastreio de problemas dentro da arquitetura VoIP@RCTS, bem como dos procedimentos de suporte dos 
vários prestadores de serviços de suporte de equipamento e de serviços de voz. 
 
 

10:45-11:15 – Coffee-Break 
 
11:15 - 13:00 
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Reunião PT-CRIS 
Orador: João Moreira (FCT-FCCN) 
Sala: Reunião de Trabalho/ Auditório 

Breve descrição: Considerando as sinergias que decorreram/decorrem da integração da FCCN na FCT foi 
criado um grupo de trabalho interno com o objetivo de perspetivar eventuais melhorias aos processos 
informáticos conjuntos. Na sequência desse processo foi identificada a necessidade de desenvolver um 
sistema integrado de gestão de ciência e tecnologia. Com esse fim promoveram-se alguns encontros onde 
participaram peritos nacionais representativos de diferentes comunidades que também operam sistemas 
de gestão ciência e tecnologia. 
Esta reunião de trabalho visa apresentar os resultados obtidos até ao momento. Mais informações em: 
apresentação, euroCRIS, Universidade do Porto, Novembro 2013. 
 
Abuse Situational Awareness 
Orador: Gustavo Neves (FCT-FCCN) 
Sala: Reunião de Trabalho/ Sala 007  
Breve descrição: No quadro das suas funções, o CERT.PT recebe e trata várias fontes com informação 
sobre atividade maliciosa em curso ou sobre vulnerabilidades existentes no espaço de endereçamento da 
RCTS. Em 2013 foram feitos vários desenvolvimentos no sentido de automatizar o processamento e fazer 
chegar a informação relevante a cada instituição. Os objetivos desta reunião passam por dar a conhecer o 
sistema de SA do CERT.PT e recolher feedback sobre o melhor uso a dar a esta informação. 
 
13:00-14:00 – Almoço (Antigo Refeitório) 
 
14:00-15:30  
 
Recolha e análise de evidências em sistemas de informação 
Orador: Luís Morais (FCT-FCCN) 
Sala: Workshop/ Auditório  

Breve descrição: A segurança informática deve, em primeiro plano, apostar e privilegiar a prevenção dos 
incidentes de segurança. No entanto, é igualmente importante que as equipas e/ou os administradores 
de sistemas estejam preparados e saibam como reagir, caso os mesmos ocorram. 
O seguimento de um conjunto de boas regras numa primeira abordagem a um sistema envolvido num 
incidente de segurança, pode fazer toda a diferença no desfecho da investigação e análise posterior ao 
mesmo, bem como poupar tempo importante no tratamento e resposta ao mesmo. 
 
DNSSEC Hands on 
Orador: Sara Monteiro (DNS.PT) 
Sala: Workshop/ Sala 007 

Breve descrição: Este Workshop tem como principal objetivo sensibilizar para a segurança da Internet e 
dar a conhecer à comunidade Internet Portuguesa a tecnologia designada DNSSEC. O Workshop encontra-
se dividido em duas partes sendo que na 2ª parte haverá uma componente técnica no âmbito das 
extensões de segurança ao DNS designadas DNSSEC, pretendendo num curto espaço de tempo capacitar 
responsáveis técnicos de domínios, fornecendo uma experiência prática na configuração e assinatura de 
zonas DNS num ambiente de referência (Linux e BIND), focando as vulnerabilidades que estas extensões 
vêm colmatar e a operacionalidade inerente à implementação. 

 
eduroam CAT 
Orador: Pedro Simões (FCT-FCCN) 
Sala: Workshop/ Sala 008  

Breve descrição: eduroam CAT é uma ferramenta de configuração assistida eduroam. O seu propósito é 

dar suporte aos responsáveis técnicos de hostspots eduroam, permitindo criar e personalizar instaladores 
automáticos para várias plataformas. 
Esta sessão pretende preparar os participantes para a utilização do CAT na sua instituição fornecendo 
assim uma experiencia prática da sua configuração e utilização. 
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Esta sessão pretende preparar os participantes para a utilização do CAT na sua instituição fornecendo 
assim uma experiencia prática da sua configuração e utilização. 
 
15:30-16:00- Coffee-Break 
 
16h00 – 17h30 
 
Recolha e análise de evidências em sistemas de informação 
Orador: Luís Morais (FCT-FCCN) 
Sala: Workshop/ Auditório  

Breve descrição: Programa: A segurança informática deve, em primeiro plano, apostar e privilegiar a 
prevenção dos incidentes de segurança. No entanto, é igualmente importante que as equipas e/ou os 
administradores de sistemas estejam preparados e saibam como reagir, caso os mesmos ocorram. 
O seguimento de um conjunto de boas regras numa primeira abordagem a um sistema envolvido num 
incidente de segurança, pode fazer toda a diferença no desfecho da investigação e análise posterior ao 
mesmo, bem como poupar tempo importante no tratamento e resposta ao mesmo. 
 
DNSSEC Hands on 
Orador: Sara Monteiro (DNS.PT) 
Sala: Workshop/ Sala 007 

Breve descrição: Este Workshop tem como principal objetivo sensibilizar para a segurança da Internet e 
dar a conhecer à comunidade Internet Portuguesa a tecnologia designada DNSSEC. O Workshop encontra-
se dividido em duas partes sendo que na 2ª parte haverá uma componente técnica no âmbito das 
extensões de segurança ao DNS designadas DNSSEC, pretendendo num curto espaço de tempo capacitar 
responsáveis técnicos de domínios, fornecendo uma experiência prática na configuração e assinatura de 
zonas DNS num ambiente de referência (Linux e BIND), focando as vulnerabilidades que estas extensões 
vêm colmatar e a operacionalidade inerente à implementação. 
 
Recolha de estatísticas eduroam Hands-on 
Orador: Pedro Severino (FCT-FCCN) 
Sala: Workshop/ Sala 008 

Breve descrição: O novo processo de recolha de estatísticas liberta as instituições do processamento e 
disponibilização mensal dos dados, passando a disponibilizar a informação em tempo real, diretamente 
para a FCCN através da integração de agentes nos servidores de radius institucionais. 
Esta sessão pretende preparar os participantes para a instalação e configuração dos agentes nos serviços 
de radius institucionais, assim como dar a conhecer a infraestrutura de processamento e apresentação da 
informação recolhida. 
 
16h00 – 17h30 
 
17:30 - Encerramento e Sorteio de iPad oferecido pela SAGE Portugal 
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