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Resumo:  

 

O objetivo da comunicação é apresentar o Arquivo de Ciência e Tecnologia 

(ACT) da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), aberto ao público 

desde dezembro de 2011.  

O Arquivo de Ciência e Tecnologia tem na sua génese o espólio arquivístico 

que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia herdou ao longo dos anos, 

património fundamental para o estudo da história da ciência em Portugal, no 

século XX. Considerando o inestimável valor científico e patrimonial do seu 

acervo, a FCT celebrou um protocolo de colaboração com o Instituto de 

História Contemporânea da FCSH-UNL, com o objetivo de promover o 

tratamento e a organização indispensáveis à sua preservação, divulgação e 

estudo. Todo o trabalho desenvolvido no âmbito deste protocolo tem contado 

com o acompanhamento técnico da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas (DGLAB). 

Em termos de conteúdo documental, o ACT disponibiliza um conjunto 

significativo de acervos relacionados com a promoção, o financiamento e o 

acompanhamento da investigação científica e tecnológica em Portugal no 

século XX, bem como espólios de cientistas e de outras personalidades ligadas 

à investigação científica, em Portugal. 

 

Nota biográfica:  
 

Madalena Ribeiro. Mestre em Ciências da Informação e da Documentação – 

variante de Arquivos, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL), com a dissertação A 

documentação e os arquivos das construções escolares. As empreitadas de 

obras públicas no âmbito do Plano dos Centenários (2009). É, também, mestre 

em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa (séculos XIV- 

XVIII) (2006) e licenciada em História, variante de História de Arte (1999), 

ambos pela FCSH-UNL. 



Investigadora Integrada do Instituto de História Contemporânea da FCSH-UNL, 

as suas áreas de interesse e de investigação são os arquivos públicos de 

Ciência e de gestão de Ciência e os respetivos produtores. É co-autora de 

alguns artigos científicos nesta área: “Arquivos de Ciência: memória e história 

da organização da Ciência em Portugal” in Revista Electrónica de Fuentes y 

Archivos, nº 4, 2014, República Argentina (com Maria Fernanda Rollo, Paula 

Meireles e Tiago Brandão) (no prelo); “O Arquivo Nacional de Ciência e 

Tecnologia. Política e organização da ciência em Portugal” in Acervo. Revista 

do Arquivo Nacional, vol. 27, 2013, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, (com 

Maria Fernanda Rollo e Paula Meireles); “História e Memória da Ciência e da 

Tecnologia em Portugal. O Arquivo de Ciência e Tecnologia da Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia” in Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra, 

vol. 25, 2012, Coimbra, Arquivo da Universidade de Coimbra, pp. 233-261 (com 

Maria Fernanda Rollo, Paula Meireles e Tiago Brandão). 

Desde 2010, que é técnica superior da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia – Ministério da Educação e Ciência, em assessoria ao Conselho 

Diretivo, na área de arquivo. Participou na constituição do Arquivo de Ciência e 

Tecnologia da mesma Fundação, aberto ao público desde Dezembro 2011. 

 

Paula Meireles. Mestre em Ciências da Informação e da Documentação – 

variante Arquivo, na FCSH-UNL (2009), tendo uma licenciatura em Ciências da 

Comunicação pela Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões (1996).  

Técnica superior da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) em 

assessoria ao Conselho Diretivo, desempenha funções de coordenação das 

áreas de arquivo e gestão documental. Áreas de intervenção: expediente; 

conceção de um sistema de arquivo, nomeadamente na implementação de um 

sistema eletrónico de gestão de arquivo e no desenvolvimento de instrumentos 

necessários à gestão documental; gestão de espaços; tratamento e 

organização de arquivo histórico; acesso à informação / documentação. 

Participou da constituição do Arquivo de Ciência e Tecnologia aberto ao público 

desde Dezembro 2011. 



É investigadora do Instituto de História Contemporânea (IHC) desde Outubro 

de 2003, tendo participado em diversos projetos de investigação, 

nomeadamente na definição de técnicas e mecanismos de recuperação e 

tratamento de arquivos documentais. Desde Maio de 2008, desempenha 

funções de coordenação do Projeto de Tratamento e Organização do Arquivo 

da FCT. Participou no projeto Organização do Património Histórico Documental 

da Fundação Portugal Telecom para efeitos de tratamento, organização, 

descrição e digitalização do arquivo da Companhia Portuguesa Rádio Marconi 

(1925-1995) (2007-2008), culminando com a publicação do Inventário da 

CPRM. Publicou, com Maria Fernanda Rollo, Madalena Ribeiro e Tiago 

Brandão o artigo “História e Memória da Ciência e da Tecnologia em Portugal. 

O Arquivo de Ciência e Tecnologia da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia”, Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra, vol. XXV, pp. 

233-261. Lisboa: Maio 2012. Participou em eventos de divulgação científica na 

área dos arquivos de ciência, arquivos da administração pública e temáticas 

específicas de tratamento e organização de arquivos documentais. 


