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ASSOCIAÇÃO DNS.PT CELEBRA PRIMEIRO ANIVERSÁRIO 

 
O DNS.PT, associação privada sem fins lucrativos responsável pela gestão e 

operação do ccTLD português, celebra, a 1 de junho, o seu primeiro aniversário, 

após desvinculação da extinta Fundação para a Computação Científica Nacional 

(FCCN).  

Com o objetivo de desenvolver uma estratégia de atuação de acordo com as boas 

práticas internacionais ao nível da estabilidade, segurança e resiliência do serviço 

DNS, o DNS.PT tem desenvolvido, desde a sua constituição, iniciativas que visam a 

criação de ações de promoção e disseminação da Internet a nível nacional. 

Na área de Corporate Social Responsibility (CSR), o desenvolvimento dos projetos 

“sitestar.pt” - http://sitestar.pt/ e “3em1” - https://www.3em1.pt/, bem como o 

apoio a duas iniciativas da Organização Não-Governamental Entre Ajuda, “Dar e 

Receber” e o concurso “Green Nova”, foram alguns exemplos de atividades que 

fomentaram a utilização e disseminação do ccTLD.pt e, tão importante como isso, o 

apoio a iniciativas que suportam parte relevante da sua intervenção na Internet. 

O “sitestar.pt” traduz-se num concurso que visa desafiar os jovens portugueses a 

desenvolver websites e blogs originais com conteúdos em português e sob o 

domínio .PT, criado a partir de uma parceria com a DECO Jovem. Os vencedores do 

concurso tiveram ainda a possibilidade de participar na iniciativa internacional, o 

concurso Dot Award, tendo uma equipa portuguesa sido distinguida com o primeiro 

lugar na categoria “Melhor utilização de ferramentas TIC”, e duas outras obtido o 

segundo e terceiro lugar na categoria “Melhor Design”. 

O “3em1” é um pacote de serviços gratuitos, pelo período de um ano, que inclui um 

domínio registado sob .PT, uma ferramenta para desenvolvimento de um site, o 

respetivo alojamento técnico e uma caixa de correio eletrónico, a quem crie uma 

empresa, associação ou sucursal na hora, ENH. A iniciativa surge no âmbito de uma 

parceria com a ACEPI e está direcionada para as empresas, associações ou 

sucursais constituídas no âmbito da ENH e a pessoas e/ou entidades a quem se 

venha a atribuir essa possibilidade via voucher. 

http://sitestar.pt/
https://www.3em1.pt/


Para Luisa Gueifão, presidente do Conselho Diretivo, “O ano zero tem sido, para 

nós, bastante desafiante, mas estamos cada vez mais certos que este modelo 

multistakeholder é o mais adequado e o único que permite dar a voz a todos para 

alcançarmos, em conjunto, os objetivos a que nos propusemos há exatamente um 

ano atrás. Acreditamos que com as iniciativas que temos lançados estamos a 

contribuir para a dinamização da utilização da Internet em Portugal e a tornar o .PT 

a bandeira de Portugal na Internet”.  

A participação no CENTR Awards, concurso dirigido aos ccTLD’s de todo o mundo, 

foi outro marco importante do primeiro ano de existência do DNS.PT, na medida em 

que possibilitou a partilha do modelo de atuação adotado. Com o tema “DNS.PT: a 

new multistakeholder model”, a associação foi nomeada para a categoria 

“Contribuição do Ano”, em conjunto com mais quatro concorrentes, num universo 

de 45 propostas submetidas.  

O primeiro ano da associação ficou também marcado pelo 25º aniversário do .PT, 

assinalado com o evento “25 anos do DNS .pt: o passado, o presente e o futuro 

que se perspetiva”, por ocasião do EuroDIG Lisboa, que contou com a participação 

do presidente e CEO do ICANN, Fadi Chehadé. Já em 2014 destaca-se o facto de, 

não obstante as mudanças institucionais, o DNS.PT ter visto renovada a sua 

certificação de qualidade ISO 9001. 

Recorde-se que a Associação DNS.PT tem como fundadores a FCT, IP - Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia, IP (FCT), Associação do Comércio Eletrónico e 

Publicidade Interativa (ACEPI), Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor (DECO) e o representante designado pela IANA – Internet Assigned 

Numbers Authority como responsável pela delegação do ccTLD.pt. 

 

Sobre a Associação DNS.PT: 

A Associação DNS.PT tem como principal papel a gestão, operação e manutenção do 

registo do domínio de topo correspondente a Portugal, .pt, cumprindo para o efeito a lei, os 

princípios da transparência e publicidade, os presentes Estatutos e as melhores 

recomendações nacionais e internacionais a nível técnico, administrativo e estratégico que 

lhe sejam aplicáveis. 
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