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Duas grandes áreas de trabalho: 

 

 

ÁREA A. Avaliação de documentação acumulada, 
descrição e inventariação de Arquivo Histórico 

 

 

ÁREA B. Concepção do Sistema de Arquivo da FCT 
 



ÁREA A. Avaliação de documentação acumulada, descrição e inventariação 
de Arquivo Histórico 
 
1ª Fase: 

1. Levantamento e análise dos cerca de 3 500 metros lineares de documentação 

 

2. Relatório de Avaliação de Documentação Acumulada para a Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia apresentado à Direcção-Geral de Arquivos (DGARQ). O 
parecer favorável da DGARQ permitiu a continuidade do trabalho e a concretização 
das seguintes tarefas:  

Processo de eliminação: Selecção física e separação das espécies documentais 
sem valor arquivístico e cujos prazos de conservação administrativa já haviam 
prescrito e de espécies documentais duplicadas / cópias;  

Reordenação e limpeza dos corpos, estantes e prateleiras dos depósitos 
depois de feita a triagem da documentação para eliminação, de maneira a 
rentabilizar o espaço afecto a arquivo; 

Reorganização da documentação dos depósitos tendo em conta os espaços 
disponíveis para arquivo intermédio e histórico. 



Fundos em tratamento: 
 

 

 Junta Nacional para a Investigação Científica e Tecnológica - JNICT (1967-1997)  

 Comissão Instaladora e Comissão de Extinção do Instituto de Física Nuclear e Física das Partículas 

Elementares (1973-1976 [?]) 

 Instituto Nacional para a Investigação Científica e Tecnológica – INIC (1976-1992) 

 Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional – ICCTI (1997-2002)  

 Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior - GRICES (2002-2007) 

 Gabinete de Gestão do PRAXIS XXI (1994-1999) 

 Comissão Permanente INVOTAN (1959- ) 

 Junta de Energia Nuclear – JEN (1954-1979) – Fundo à guarda do Instituto Tecnológico Nuclear – ITN 

 Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP – FCT (1997-….) 

 



2ª Fase: 
 

1. Descrição da documentação de conservação permanente e 
preparação da elaboração do inventário do arquivo histórico da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que envolve, entre outras, as 
seguintes tarefas:  

 

 Descrição arquivística em aplicação informática normalizada DigitArq; 

 Elaboração do inventário, seguindo as orientações preconizadas nas 
ISAD(G) e na I Parte das ODA;  

 Elaboração de estudos orgânico-funcionais das entidades públicas 
produtoras da documentação à guarda da Fundação. 

 



2. Outras tarefas: 
 

 Procedimentos mínimos de higienização da documentação como a 
remoção de poeiras, de agrafos e de clips metálicos (substituição em 
algumas situações por clips de plástico); 

 Substituição de unidades em mau estado ou desadequadas à 
dimensão da documentação que acondicionam. 

 



ÁREA B. Concepção do Sistema de Arquivo da FCT 
 

 Plano de Classificação 
 
 Portaria de Gestão de documentos – Portaria n.º 
194/2011, de 16 de Maio – Regulamento de gestão de 
documentos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP. 
  
 Implementação de um Sistema Electrónico de Gestão de 
Arquivo (SEGA) – em funcionamento na FCT desde 15 de 
Abril 2011. 

 
 Potenciar uma gestão integrada de depósitos. 
 



Próximos passos: 
 

 Dar continuidade ao trabalho de descrição documental e 
disponibilização do respectivo inventário. 
http://arquivo.fct.mctes.pt  
 
Abertura ao público, em breve, do Arquivo de Ciência e 
Tecnologia; 
 
 Concentração da documentação num depósito com melhores 
condições; 
 
 Integração de espólios relevantes à história da Ciência e da 
Tecnologia. 
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