
Título da comunicação: Arquivos de Ciência no IICT: vale a pena investir? 
 

 

Resumo:  

Arquivos científicos produzidos e acumulados por unidades do IICT: 

reconhecimento, natureza variável, diversidade de percursos e de conteúdos 

informativos, trajectórias de tratamento, reutilização e estratégias de 

preservação e acesso. 

Diálogo entre investigadores, curadores do património e da informação: 

convergências e especificidades  

Valor e relevância social e política destes arquivos no presente. 
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