NOTA DE IMPRENSA

Assinatura de consórcio do Projeto NAU
O Projeto NAU é a iniciativa da Administração Pública para o ensino e a formação a distância
para grandes audiências. A Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT, I.P, lidera o consórcio
que tem como objetivo construir e operar a Plataforma NAU. Através da NAU, a Administração
Pública e as Instituições de Ensino Superior vão poder disponibilizar cursos on-line em diversos
formatos, sobre múltiplos temas, para um grande número de utilizadores. O lançamento do
Projeto NAU acontece na assinatura do consórcio, no próximo dia 27 de setembro, a partir das
9:30, no Auditório José Mariano Gago do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.
O NAU é uma parceria que envolve diversas áreas governamentais, e surge de uma necessidade
de agregar esforços da Administração Pública em criar uma infraestrutura de grande capacidade
para a disponibilização de cursos on-line. Pretende-se desenvolver uma plataforma pioneira a
nível nacional que, baseada na Língua Portuguesa, atravessará os mares e será um ponto de
referência da cultura Portuguesa no espaço digital. A oferta formativa será múltipla, podendo
também acolher conteúdos em formato MOOC – Massive Open Online Course.
Foram convidados dois keynote speakers para fazer o enquadramento desta iniciativa numa
perspetiva mais alargada. A nível internacional, estará presente Catherine Mongenet (CEO da
France Université Numérique), e a nível nacional, o Prof. Pedro Guedes de Oliveira (Coordenador
do INCoDe.2030), que abordará a forma como a Plataforma NAU pode ser integrada com a
iniciativa nacional de competências digitais. A assinatura do protocolo de Consórcio contará com
a presença de João Costa, Secretário de Estado da Educação, Fernando Araújo, Secretário de
Estado Adjunto e da Saúde, Miguel Cabrita, Secretário de Estado do Emprego, Maria de Fátima
Fonseca, Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, e Fernanda Rollo,
Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Para mais informações, consulte o programa detalhado em:
https://www.fccn.pt/eventos/lancamento-do-projeto-nau/

Sobre a FCT|FCCN:
A FCCN é a unidade da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que tem como missão
principal o planeamento e gestão da RCTS – Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade.
A RCTS é uma infraestrutura de investigação digital, transversal a todas as áreas do conhecimento
e cobrindo todo o território nacional.
Os seus serviços são disponibilizados através de uma rede de alto desempenho para instituições
de ensino e investigação, assegurando assim os requisitos de comunicações e serviços digitais
avançados das diversas comunidades de utilizadores destas entidades. A RCTS constitui-se

igualmente como uma plataforma de experimentação para aplicações e serviços avançados de
comunicações.
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