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Sobre esta 3ª edição do concurso

Moldes similares à 2ª edição + algumas novidades:

• Abertura do concurso em Outubro

• Candidaturas A1 e A2 na plataforma myFCT

• Novo modelo computacional disponível: 

VRE até 24 meses

• Sessões informativas para candidatos

• Disseminação de resultados com 5% peso na nota final (A2)
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O que esperar ? Concursos anteriores

~134 candidatos 
por concurso

228 candidaturas aprovadas nas 2 edições anteriores 
>50% taxa de aprovação
Para A0 e A1 apenas a taxa é > 95% 

Acima de 35 artigos e
60 teses MSc e PhD

Satisfação global: 8 em 10

70% utilizadores de Unidades de Investigação

Mais de 70 milhões 
de CPU core.horas
atribuídas

75% utilizadores com experiência prévia

15% candidatas



O quê? Modelos computacionais disponíveis
• HPC - Porque necessitam certos projetos de CPU cores em simultâneo ou software paralelizado?? Casos de uso? 
• Quando usar cloud científica (com ou sem HPC) 
• VRE? 
• E GPU? 

Para quem?
• 3 perfis de participante:

- Onde? Que plataformas? Consultar ficha técnica.

Sem experiência Experiência prévia em 1 ou 2 projetos; 
software necessita melhorias; testes ao 
código ou em nova plataforma; 
pequenos projetos sem necessidade de 
muitos recursos

Utilizador/a experiente e recorrente
a) Poucos recursos, longa duração;
b) Muitos recursos, curta duração;
c) Ambos.

O que está disponível nesta 3ª edição



Plataformas e recursos disponíveis

HPC+GPU

HPC+GPU

HPC+GPU

HPC+GPU; 
Cloud+GPU; 
VRE



Para quem? Casos de uso:

Exemplos VRE

Exemplos Cloud
https://www.incd.pt/?p=servicos/cloud

Exemplos HPC

http://opencoasts.lnec.pt/index_en.php
http://opencoasts.lnec.pt/index_en.php
http://opencoasts.lnec.pt/index_en.php
https://www.incd.pt/?p=servicos/cloud
http://opencoasts.lnec.pt/index_en.php


Tipologias de Acesso

A0

A1

A2



A0 – Experimental Access

A1 – Preparatory or Development Access

A2 – Project or Regular Access

Calendário



Sessões informativas

Próxima: 30 de novembro, online via zoom
• A partir das 11h30 - acessos A0
• A partir das 12h - acessos A1/A2

Inscrições depois de 16/11 em https://rnca.fccn.pt/cpca-info-session-registration/

https://rnca.fccn.pt/cpca-info-session-registration/


O que necessito antes de preencher a candidatura?
Candidaturas em inglês

• Verificar elegibilidade
• cienciaID
• Project title and brief description
• Which and how many resources
• Need for technical support

A0 A1/A2

Opcional para A1
• Co-Responsible investigator
• Software scalability graph
• Data management plan

• Verificar elegibilidade
• cienciaID
• Updated ciência vitae 
• Project title and brief description
• Previous experience
• Which and how many resources
• Justification for the requested resources
• workplan (a template is provided)



Onde se podem candidatar

https://rnca.fccn.pt/candidaturas-a-acessos-a0/ https://myfct.fct.pt/



Onde encontrar mais informação? 

Página oficial FCT

Página web RNCA

myFCT
rnca@fccn.pt

Documentos de suporte :
• Aviso de abertura
• Ficha técnica
• Guião de candidatura
• Guião de avaliação
• Regulamento
• Templates
• outros

Onde colocar questões?

Email aos centros 
operacionais



Há que esperar…
• 1 - 2 meses para acessos A0/A1 
• 3 - 4 meses para acessos A2

Em caso de aprovação o que necessito fazer? Quando posso iniciar o projeto?

• Assinar os termos de aceitação
• Em dias/semanas, contar a equipa do centro operacional, criar conta e iniciar utilização de 

recursos alocados.
• A cada 3 meses o mesmo IR pode submeter nova candidatura A0/A1.
• Não esquecer de entregar relatório final até 30 dias após término do projeto
• E caso haja publicação de artigos, referenciar a FCT, referência do projeto e plataforma.

O que acontece depois de submeter a candidatura?



No caso dos recursos CPCA não serem suficientes

Access to EuroHPC supercomputers 

Sem custos 
para R&D

12 meses, renovável
Mínimo: 
• 45 milhões CPU core.horas@ LEONARDO
• 55 milhões CPU core.horas@ LUMI-C e G

EuroHPC Extreme Access

EuroHPC Regular Access
12 meses, renovável

Mínimo: 
• 10 milhões CPU core.horas@Vega,MeluXina,  

Karolina,Discoverer
• 1-2 milhão GPU horas

3 ou 12 meses

Prace (pracecalls.eu)

Calls sempre 
abertas

https://eurohpc-ju.europa.eu/participate/access-our-supercomputers_en
https://prace-ri.eu/call/eurohpc-extreme-scale-access-2022-11-03/
https://eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-call-proposals-regular-access-mode_en
https://pracecalls.eu/


>>>>> Brevíssima simulação de candidatura A0

Caso tenhamos alguns minutos….



3ª edição CPCA abriu dia 25/10

Fim das submissões A2: 

6/12/2022 (13h)

Ver EuroCC

Em sumário

Recursos EuroHPC/PRACE disponíveis

para quem necessita > 3 milhões CPU 

core.horas

Concurso

Evento

Formação

FCT — Página oficial do concurso

Calendário Nacional

Próxima Sessão informativa
30/11/2022, 11h30

Próximo prazo de submissões 

A1 e A0: 13/12/2022 (13h)

Candidaturas A0 via site RNCA; 

A1 e A2 via plataforma myFCT

https://www.fct.pt/apoios/Computacao/computacaoavancada/3edicao.phtml.pt
https://eurocc.fccn.pt/calendariopt/


OBRIGADA 

PELA 

VOSSA 

ATENÇÃO

Visite rnca.fccn.pt

Email rnca@fccn.pt

http://www.rnca.fccn.pt/
mailto:rnca@fccn.pt

