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O Arquivo de Ciência e Tecnologia 

O Arquivo de Ciência e Tecnologia 

reúne um património documental único 

para a história da organização da 

atividade científica em portugal e das 

políticas e estratégias no âmbito dessa 

mesma atividade. Ou seja, pode dizer-

se que conserva o essencial da 

atividade científica realizada em 

Portugal. 



2011 – Inauguração do Arquivo de Ciência e Tecnologia 

 Visão integrada do acervo 

 Eficácia no acesso e na recuperação da informação  

 Rentabilização de recursos  

 Rentabilização de custos 

 Melhoria das condições de conservação da documentação 

 Disponibilização do inventário na web 

 Entrada na Rede Portuguesa de Arquivos  

Concentração da documentação num único depósito 
de arquivo, com transferência para a sede da FCT.  



O Arquivo de Ciência e Tecnologia 

 11 arquivos institucionais – representativos da salvaguarda e da promoção da 
memória da gestão administrativa de apoio à ciência; 

 6 arquivos pessoais de cientistas e de figuras ligadas à ciência; 

 Produção científica traduzida em milhares de teses, artigos, publicações, relatórios 
científicos…; 

 Manuscritos, recortes de imprensa, edições, coleções fotográficas, desenhos, 
edições periódicas e monografias… 

 Clube de Vídeo Científico 

 …. 

Cerca de 5 km de documentos…  

Informação de valor único para o estudo 
da atividade científica nacional 



Atuais instalações 
do ACT 



Presente e Futuro - Projetos 

Tratamento e disponibilização 
 
Arquivo do Instituto Nacional de Investigação Científica 
(1976-1992) 
Apoio às instituições científicas 

Arquivo da Junta 
Nacional de Investigação 
Científica e Tecnológica 
(1967-1997) 
SC Direção 
 



Presente e Futuro - Projetos 

Arquivo do Instituto Nacional de 
Investigação Industrial  
(1957-1979) 

Apoio e promoção da investigação industrial 

 
 
Arquivo Fernando Roldão Dias Agudo 
(1925 -)   
Presidente da JNICT (1974-1976) 
Presidente do INIC (1980-1983) 



Presente e Futuro - Projetos 

 Digitalização e disponibilização do Arquivo José Mariano Gago 

 Preservação e disponibilização do 
espólio do Clube de Vídeo Científico – 
cerca de 400 cassetes VHS com filmes 
científicos. 

 Tratamento e disponibilização de 
coleções fotográficas: 

 . “Jornadas JNICT 1987” 
 . “Ciência em Portugal” (1999-2002) 
 . Material fotográfico de apoio à   
 investigação 

 



Presente e Futuro - Projetos 

Recolha de memórias e histórias da 
ciência em Portugal.  
 
Gravação de testemunhos e recolha de 
espólios documentais e objetos. 

Recolha de testemunhos orais no âmbito da  
Noite Europeia dos Investigadores 

Setembro de 2017 

História e Memória da Ciência, Tecnologia  
e Inovação em Portugal 



Presente e Futuro 

Construir o Património 
Digital… 



Presente e Futuro – Gestão documental 

DOCUMENTA, o Sistema Eletrónico de Gestão de Arquivo para a FCT 

Sistema de informação desenvolvido com o objetivo de gerir e preservar os documentos 
de arquivo produzidos e recebidos na instituição.  
 
Principais funcionalidades: 

1. Captura e registo de documentos 
2. Produção interna de documentos 
3. Circulação de documentos  
4. Implementação de workflows 
5. Assinatura digital 
6. Classificação de documentos 
7. Avaliação de documentos 



Presente e Futuro - Gestão documental 

DOCUMENTA 

Correio 
postal 

Produção 
interna 

Correio 
eletrónico 

Sistemas de 
Informação Upload 

Interoperabilidade  
Modelo MIP - Metainformação para 
interoperabilidade  
 
Requisitos funcionais  
Modelo MoReq 
 
Classificação 
MEF – Macroestrutura Funcional 
 
Avaliação 
ASIA – Avaliação Suprainstitucional 
da Informação Arquivística 



Presente e Futuro – Gestão documental 

ARQUIVO DIGITAL DA FCT… 
 

… um repositório dos documentos de arquivo produzidos 

pela FCT nos diversos suportes, recebidos pelos diferentes 

canais de comunicação, no âmbito das suas atividades, 

permitindo o acesso e a recuperação da informação. 



Sistema com tecnologia QR code 
- Leitura do nº de registo 
- Acesso ao documento digital 



Presente e Futuro 

Os Desafios 



Presente e Futuro - Desafios 

I. Utilizadores do Arquivo de Ciência e Tecnologia 

II. Acesso, Partilha, Reutilização vs. Proteção de dados pessoais 

III. Simplificação, Modernização e Interoperabilidade 

IV. Competências digitais e não só…  

V. Big Data vs. Curadoria da informação 

VI. Políticas Nacionais / União Europeia 

VII. Sustentabilidade 



Declaração Universal sobre os Arquivos 

“Arquivos registam decisões, ações e 

memórias (…) 

Desempenham um papel essencial no 

desenvolvimento das sociedades (…)  

O livre acesso aos arquivos enriquece o 

conhecimento sobre a sociedade 

humana, promove a democracia, 

protege os direitos dos cidadãos (…)” 



Muito obrigada! 
 
paula.meireles@fct.pt 
www.act.fct.pt   

mailto:paula.meireles@fct.t
http://www.act.fct.pt/

