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Arquivo de Ciência e Tecnologia
O Arquivo de Ciência e
Tecnologia (ACT) é a estrutura

da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT) responsável
pelo tratamento, organização,

conservação, comunicação e
divulgação do acervo
documental da Fundação.

Atribuições do ACT
Assegurar a inventariação, gestão e preservação do património científico e
tecnológico nacional, bem como do acervo bibliográfico e documental à sua
guarda, garantindo a disponibilização deste à comunidade científica e ao
público em geral;
Assegurar o funcionamento, desenvolvimento e monitorização do Sistema
Eletrónico de Gestão de Arquivo;
Assegurar o serviço do expediente e digitalização da correspondência
recebida e expedida pela FCT, I. P.
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Assegurar a coordenação e gestão do Serviço de Expediente.

Gestão
Documental

Expediente

Colaborar no funcionamento, desenvolvimento e
monitorização do Sistema Eletrónico de Gestão de Arquivo;
Assegurar a gestão dos depósitos de arquivo;
Assegurar a aplicação da Portaria de Gestão de
Documentos;
Desenvolver a elaboração, revisão e atualização de
documentos técnicos de suporte à gestão documental.

Promover a organização, tratamento, inventariação e
disponibilização dos fundos integrados no Arquivo Histórico;

Assegurar o funcionamento do atendimento ao público do
ACT.

Catalogação da biblioteca de Ciência e Tecnologia

Promover iniciativas de divulgação;

Divulgação

Fomentar a cooperação na área da arquivística com
entidades congéneres, redes e associações de âmbito
nacional e internacional.

Os Projetos
2008
Projeto de tratamento e organização do
Arquivo de Ciência e Tecnologia da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP.

Protocolo de colaboração com o Instituto de História Contemporânea/FCSH-UNL
para apoio técnico e científico.

Acordo de colaboração com a Direcção-Geral de Arquivos (atual Direcção-Geral
do Livro, do Arquivo e das Bibliotecas) – apoio técnico.

Elaboração do Relatório de Avaliação de
Documentação Acumulada para a Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Descrição da documentação
de conservação definitiva em
aplicação de gestão de arquivo
definitivo.

Disponibilização on-line do inventário dos
acervos do Arquivo de Ciência e Tecnologia

2014
Rede Internacional de Arquivos Científicos
Espaço de reflexão e de partilha de informação, que potencie o estudo e a
identificação, o tratamento e o acesso a recursos arquivísticos relacionados

com a História e a Memória da Ciência.

Tratamento e organização do espólio David Ferreira
Atividade do Professor José Francisco David Ferreira (1929-2012) na Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa, nas áreas da Biologia Celular e

Molecular, Histologia e Embriologia.
Inclui documentação de
Augusto Celestino da Costa
(1884-1954), seu mestre, do

qual existem também diversos
estudos e trabalhos.

Plano de Preservação Digital
Pretende-se com este documento contribuir para a definição de
políticas e procedimentos que possibilitem a preservação da
informação armazenada nos vários sistemas de informação da FCT.

Site do Arquivo de
Ciência e Tecnologia
www.act.fct.pt

Disponibilização, divulgação e acesso a informação diversa relacionada com a
atividade do Arquivo de Ciência e Tecnologia.

Espaço de partilha e contributo para um melhor conhecimento da história das
instituições e das políticas científicas, da organização da ciência, dos seus
protagonistas, em Portugal, no decurso do século XX.
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Os acervos do ACT
O Arquivo de Ciência e Tecnologia disponibiliza um conjunto
significativo de arquivos relacionados com a promoção, a gestão, o
financiamento e o acompanhamento da investigação científica e do
desenvolvimento tecnológico em Portugal, na segunda metade do
século XX.
O ACT tem também integrado e disponibilizado espólios de cientistas e
investigadores e de outras personalidades ligadas à investigação
científica, em Portugal.

Arquivos institucionais
Arquivo da Junta de Energia Nuclear (1954-1979)
Arquivo da Comissão INVOTAN (1959)
Arquivo da Comissão Cultural Luso-Americana (1960)
Arquivo da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (1967-1997)
Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Científica (1976-1992)
Arquivo do Gabinete de Gestão do PRAXIS XXI (1994-1999)
Arquivo do Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional (1997-2002)
Arquivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (1997)
Arquivo do Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior (2002-2007)
Arquivo da UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento (2005-2012)

Espólios pessoais
Espólio Mariano Gago (1948)
Espólio David Ferreira (1929-2013)

Arquivos institucionais

Documentação

Arquivo da Junta de Energia Nuclear

Prospecção e exploração mineira, aplicação da energia nuclear para fins
pacíficos e cooperação internacional…

Arquivo da Comissão INVOTAN

Coordenação e promoção da investigação científica realizada no âmbito
da OTAN; financiamento de bolsas…

Arquivo da Comissão Cultural Luso-Americana

Gestão do programa Fulbright ; apoio a estudantes, investigadores e
professores, portugueses e norte-americanos…

Arquivo da Junta Nacional de Investigação
Científica e Tecnológica

Coordenação das políticas públicas de Ciência e Tecnologia; gestão de
programas de financiamento; financiamento de unidades de investigação,
projetos, bolsas, equipamento, eventos… Relações internacionais…

Arquivo da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia
Arquivo do Instituto Nacional de Investigação
Científica

Coordenação da política científica nacional; financiamento da investigação
científica, no quadro universitário (unidades de investigação, de bolsas;
cooperação internacional)…

Arquivo do Gabinete de Gestão do PRAXIS XXI

Gestão da intervenção operacional PRAXIS XXI; concepção e gestão de
programas de financiamento; financiamento de projetos,
infraestruturas….

Arquivo do Instituto de Cooperação Científica
e Tecnológica Internacional

Relações internacionais: cooperação multilateral (CERN, ESA, ESO, COST,
CYTED, ESF, OCDE, UNESCO…) e cooperação bilateral (acordos
interinstitucionais) e processos de execução...

Arquivo do Gabinete de Relações
Internacionais da Ciência e do Ensino Superior
Arquivo da UMIC – Agência para a Sociedade
do Conhecimento

Coordenação das políticas públicas para a sociedade da informação e do
conhecimento...

Espólios

Documentação

Espólio Mariano Gago

Dirigente da Junta Nacional de Investigação Científica e
Tecnológica

Espólio David Ferreira

Atividade académica e científica do Professor J.F. David
Ferreira

Os acervos do ACT
Cerca de 3,5 km de documentação de arquivo.

Arquivos transferidos para a JNICT / FCT, devido a extinções de
entidades ou integrados no ACT por via protocolar.
Arquivos de natureza idêntica ou de matéria análoga, provenientes de
administrações idênticas ou afins.
Denominador comum de uma parte significativa da documentação diz
respeito à promoção, financiamento e acompanhamento da
investigação científica e do desenvolvimento tecnológico, em Portugal
na segunda metade do século XX.

Cooperação internacional na área da Ciência e
Tecnologia

Junta Nacional de
Investigação Científica
e Tecnológica

1967

Instituto de
Cooperação Científica
e Tecnológica
Internacional

1997

Gabinete de Relações
Internacionais da
Ciência e do Ensino
Superior

2003

Fundação para a
Ciência e a Tecnologia

2007

Financiamento de unidades de investigação

Instituto Nacional de
Investigação Científica
1976

Junta Nacional de
Fundação para a
Investigação Científica
Ciência e a Tecnologia
e Tecnológica
1992
2007

Arquivo de Ciência e Tecnologia
 História da organização da atividade científica em Portugal, desde meados do
século XX, tanto na dimensão nacional como perspetivada no palco internacional;
 Estruturação e caraterização do essencial das políticas e das estratégias, públicas e
privadas, bem como dos meios de implementação e gestão da atividade científica
em Portugal, desde meados do século XX;
 Identificação e caraterização do perfil e da atividade científica das unidades de
investigação existentes em Portugal e do seu percurso histórico;
 Identificação e caraterização do perfil e da atividade científica do conjunto de
bolseiros e especialistas e outros cientistas que beneficiaram do apoio destas
entidades;

 Repercussão ou réplica do essencial da atividade científica realizada em Portugal e
até da sua análise e relatório, permitindo o seu conhecimento e estudo.
(Maria Fernanda Rollo, Património Histórico da Fundação para a Ciência e a Tecnologia)

Obrigada!
Madalena Ribeiro
madalena.ribeiro@fct.pt

Paula Meireles
paula.meireles@fct.pt

