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FCCN apresenta Novo Regulamento de Registos  

de Domínios .PT 

 

 Maior Flexibilização dos domínios .COM.PT e .ORG.PT, mais segurança para o 

registo .PT e adopção formal de Centro de Arbitragem são as principais novidades 

anunciadas, com entrada em vigor a 1 de Julho  

 

 Lançamento da campanha EUESTOU.COM.PT  

Lisboa, 2 de Junho de 2010 – A FCCN, Fundação para Computação Científica Nacional, 

responsável pela gestão, registo e manutenção do domínio.PT, acaba de anunciar o 

Novo Regulamento de Registo de Domínios .PT, com entrada em vigor a 1 de Julho de 

2010. As principais alterações verificam-se ao nível da maior flexibilização no registo 

em .COM.PT e .ORG.PT, simplificação do processo de registo, maior segurança no 

registo .PT e utilização do ARBITRARE - Centro de Arbitragem para resolução de 

conflitos e por uma maior confiança nos domínios registados em .PT. 

A FCCN apresenta novidades no âmbito dos domínios classificadores, lançados já em 

2001, marcadas sobretudo pela clara flexibilização e simplificação do registo em 

.COM.PT e ORG.PT. Nestes domínios classificadores, não há necessidade de bases de 

registo formais e passa a ser possível a transmissão de nomes de domínios em 

.COM.PT e .ORG.PT, verificando-se ainda uma simplificação do registo, através da 

eliminação do responsável administrativo (a entidade gestora passa a assumir a 

responsabilidade integral da titularidade do domínio, bem como toda gestão do 

processo, incluindo os pedidos de remoção) e com factura electrónica. 

Quanto ao domínio .PT, a aposta centrou-se numa maior segurança e garantia das 

marcas registadas, uma vez que apenas as marcas nominativas definitivas passam a 

ser válidas como base de registo. Passam, pois, a ficar de fora os pedidos de registo de 

marca e as marcas com sinal misto.  

A FCCN apresenta também novidades ao nível da arbitragem, com a adopção formal do 

Centro de Arbitragem com competência especializada – ARBITRARE, para a resolução 

de conflitos neste âmbito.   

A par da apresentação do novo regulamento, a FCCN lança a sua mais recente 

campanha EUESTOU.COM.PT, que visa a divulgação e promoção dos sub-domínios 

.COM.PT e .ORG.PT, apelando aos benefícios de registo sob .PT, não apenas ao nível da 

maior simplificação e liberalização do registo trazidas pelo novo regulamento, como 

também ao nível do reforço da nossa identidade nacional na Internet.  
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De acordo com o Prof. Pedro Veiga, Presidente da FCCN, “O domínio .PT é o domínio 

de todos os portugueses. Com o novo regulamento damos mais um passo em direcção 

à simplificação e flexibilização, criando mais e melhores condições para o registo em 

português. Acreditamos assim contribuir não apenas para um melhor serviço, como 

principalmente para a construção da identidade portuguesa na Internet, mais forte e 

diversificada. Um domínio terminado em .PT está associado a Portugal e facilita a 

associação a serviços cada vez mais populares como os geo-referenciados”.  

 

Sobre a FCCN 

A FCCN gere, desde o início da década de 90, a rede de investigação e ensino nacional, 

a RCTS – Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade. Esta rede de muito alto débito liga hoje 

à Internet as instituições de Ensino Superior Público, Laboratórios do Estado, 

Instituições de I&D. A infra-estrutura da FCCN é baseada em fibra óptica própria que 

começou a ser instalada em 2004 e já liga cerca de 80% das Universidades e 

Politécnicos nacionais. A RCTS está integrada na rede GÉANT desde 2002, usufruindo 

hoje de duas ligações a esta rede, onde correm os protocolos IPv4 e IPv6. 

A RCTS disponibiliza também aos seus utilizadores, desde 2003, em simultâneo com o 

protocolo IPv4 o serviço de rede IPv6. A FCCN é ainda responsável pelo serviço de 

registo de domínios/subdomínios de .pt e pela plataforma GigaPIX que tem hoje 

ligados os principais ISP nacionais. 
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