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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Redes de serviços avançados de comunicações para a investigação e 
educação da Europa reúnem-se em Portugal 

Centro de Congressos da Alfândega, Porto, 15-18 junho 2015  
 

 
Lisboa, 12 de junho de 2015 

 
Os muitos desenvolvimentos que têm tornada a Internet uma presença incontornável no mundo 

da investigação científica e da educação resultam do trabalho de investigadores e das suas 

instituições, de engenheiros de rede, de técnicos e gestores de instituições de investigação, de 

fornecedores de equipamentos e software, de operadores de telecomunicações, e também das 

redes nacionais de educação, que fornecem serviços de comunicação avançados às instituições 

de I&D e de ensino dos seus países (conhecidas, em inglês, por NRENs - National Research and 

Education Networks). O congresso TNC15 é o grande encontro anual de todos estes sectores, e 

este ano acontece no Porto, de 15 a 18 de junho.  

 

Sob o tema 'Connected Communities’, cerca de 650 investigadores, representantes, gestores e 

decisores destas áreas estarão reunidos no Centro de Congressos da Alfândega para 

conhecerem e debaterem os tópicos mais importantes do momento, designadamente modelos 

de educação para o futuro, infraestruturas de rede avançadas, segurança e autenticação 

federada e middleware.  

 

Segundo João Nuno Ferreira, diretor da Unidade FCCN da FCT, responsável pela gestão da Rede 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS), a NREN nacional, “o programa variado do congresso 

TNC15 - com conferências por oradores de prestígio internacional, sessões paralelas, 

demonstrações e um espaço de exposições - garante uma partilha autêntica de conhecimento 

entre os vários atores das comunidades de investigação e ensino, e permite aprofundar tópicos 

atuais relacionados com as redes avançadas de comunicação, sobre o futuro e a inovação nos 

domínios da investigação e da educação”. 

 

As conferências plenárias abordarão tópicos de grande atualidade: 

 Connected Communities Need Strong Foundations (John Day, Universidade de Boston, EUA) 

 Open and Big Science (Manfred Laubichler, Universidade do Estado do Arizona, EUA) 

 Cultural Data in the Age of Experience (Sarah Kenderdine,Universidade de Nova Gales do Sul, 

Austrália) 
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 Disaster Response in a Connected World (Timo Lüge, Social Media for Good, Alemanha)  

 Unconscious Biases: Addressing Stealth Barriers to Innovation & Productivity (Avis Yates 

Rivers, Technology Concepts Group, EUA)  

 Porto: A living Lab for Future Internet in Future Cities (João Paulo Cunha, Universidade do 

Porto) 

 

O evento TNC15 é organizado pela GÉANT ASSOCIATION - Rede Europeia que promove a 

colaboração entre NRENs, e acolhida pela FCT | FCCN, a unidade da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia responsável pela NREN nacional, a RCTS.  

 
 
 
 
Mais Informação: 

Website TNC15: https://tnc15.terena.org/ (Toda a informação, incluindo o programa) 

Promo Video: https://tnc15.terena.org/web/media/promo 

Twitter: @GÉANTnews, #TNC15 

Facebook: http://www.facebook.com/geant.community  

Youtube: http://www.youtube.com/user/GEANTtv 

 
 
Contactos: 
Gabinete de Comunicação 
Ana Afonso / Ana Godinho 
+351 213 911 546 
gabcom@fct.pt / c.imagem@fccn.pt 
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