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} Introdução 

} I. O estudo da política 
científica; 

} II. Fontes e Arquivos para a 
história da Ciência 
contemporânea; 

} III. Fontes e metodologia 
para o estudo da política 
científica; 

} Desafios e Comentário Final 
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}  Aprofundar o diálogo entre 
historiadores e arquivistas; 

}  A Ciência tornou-se cada vez mais 
especializada e imbricada com o 
desenvolvimento tecnológico, cada 
vez mais “Tecnociência” 

}  Qual a relação entre o caráter 
“tecnocientífico” da ciência o 
interesse em conhecer a 
perspectiva histórica da C&T? 

}  A Ciência é uma actividade com 
ramificações em vários campos e todos 
que estiverem interessados em conhecer a 
sua natureza e as suas relações devem 
estar interessados em conhecer a sua 
história; 

}  A premência em que cientistas, políticos e 
cidadãos surjam unidos num interesse 
crescente em conhecer a perspectiva 
histórica de um dos pilares da sociedade 
contemporânea. 
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•  Com o que se preocupa a história da 

política científica? Qual o seu objecto? 

•  A formação de recursos humanos e a 

promoção do desenvolvimento económico; 

•  O estudo de ‘instituições de ciência e 

tecnologia’; 

•  A identidade e os desafios da 

‘aproximação político-institucional’: 

•  Hesitações e instabilidade 

metodológica; 

•  O carácter disperso e 

metodologicamente algo híbrido; 

•  Dificuldades e desafios do trabalho de 

campo (documentação e Arquivos)  
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}  Arquivos, conservação, 
catalogação e edição de 
documentos; 

}  Ciências sociais e humanas e 
‘dimensão empírica’; 

}  Teorias e modelos de 
formalização vs. método 
historiográfico; 

}  ‘Pode a história da ciência ser 
História?’ - British Society for 
the History of Science (1968); 

}  A história da ciência e o 
alargamento do carácter das 
fontes de arquivo. 
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}  Construção e estabilização de uma 
metodologia de campo para o 
estudo da política científica; 

}  Coordenadas para uma relação 
profícua entre fontes e metodologia; 

}  Um ponto de partida teórico-
metodológico para abordar o estudo 
da política científica: 

}  a) o plano das ideias;  

}  b) o plano dos interesses; 

}   c) o plano institucional. 

}  Recurso ao conjunto das fontes 
escritas, em arquivo ou publicadas, 
primárias ou secundárias, em 
manuscrito, dactilografadas ou 
impressas. 
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http://newsletter.fct.pt/h/n0/arquivo-ciencia-tecnologia 



Arquivo da Presidência do Conselho de Ministros (APCM), PC-GSEPE, JNICT, PT/SGPCM/AOS/G-370/10, Junta 
Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, Conselho Geral, Reunião do dia 8 de Abril de 1968, difusão 
restrita, Acta n.º 1 (Texto definitivo), Exemplar n.º 16  



APCM, PC-GSEPE, JNICT, PT/SGPCM/AOS/
G-367/06, Ofício n.º 2412, pelo Presidente da 
JNICT, Francisco de Paula Leite Pinto, ao 
Subsecretário de Estado do Planeamento 
Económico, João Salgueiro, datado de 17 de Junho 
de 1970. . 



Arquivo do Instituto Camões, Elementos para actas 
de Dezembro de 1971 e Março de 1972 de reuniões 
do Conselho Superior do IAC, 2313/6, Exposição 
feita por Manuel José de Abreu Faro, Presidente do 
C o n s e l h o S u p e r i o r d o I A C, i n t i t u l a d a 
"Administração da Ciência”, datada de 21 de 
Novembro de 1968. 



Arquivo da Presidência do Conselho de Ministros 
Cota PC-JNICT, PT/SGPCM/AOS/778/07 
Relatório da Junta nacional de Investigação Cientifíca e 
Tecnológica intitulado Política Portuguesa de Informação 
Científica e Técnica. Contribuição para o estabelecimento 
da Rede Nacional, datado de Março de 1970.  



Arquivo de Ciência e Tecnologia da FCT 
JNICT, Rendibilidade, Eficiência e Controle dos Projectos de Investigação. Trabalhos Preparatórios do 
IV Plano de Fomento, JNICT - Grupo de Trabalho 3, Dezembro de 1972, Biblioteca Cota C01, 9949  



Arquivo de Ciência e Tecnologia da FCT 

 



Costa, A. Celestino da, 1930. Relatório do Vice-Presidente 
do ramo de sciência, Prof. A. Celestino da Costa, sobre as 
necessidades da investigação scientífica em Portugal, Junta 
de Educação Nacional, Lisboa. 
 

Costa, A. Celestino da, 1939. O problema da investigação 
científica em Portugal. Relatório apresentado pelo 
Presidente do Instituto para a Alta Cultura, Prof. Dr. A. 
Celestino da Costa e aprovado na reunião da Direcção de 16 
de Julho de 1938. Instituto para a Alta Cultura, Oficina 
Atlântida, Coimbra. 1939. 
 



«(...) arquivos sofreram 
partilhas – umas “ao calhas”, 
outras por critérios que não se 
enxergam. Não se encontram 
hoje acervos coerentes de 
relatórios e escritos 
fundamentais para a História 
da nossa Investigação 
Científica. Acresce não apenas 
que muitos escritos e edições 
foram, primeiro, encher (...) 
edifícios esquecidos, 
acabando desprezados 
(vendidos, até, a peso). 
Documentos privados foram 
dispersos ou inutilizados após 
a morte dos interessados e só 
por acaso – mero acaso! – se 
encontram em prateleiras de 
alfarrabistas que compram “a 
olho, bibliotecas, a viúvas já 
com ‘guia de marcha’...» 
 (Leite Pinto, 1987) 

Arquivo de Ciência e Tecnologia da FCT 
Espólio Mariano Gago (1978-1992) 
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}  1) aprofundar o diálogo entre 
historiadores e arquivistas; 

}  2) agilizar o processo de 
pesquisa; 

}  3) promover a preservação e 
tratamento da documentação 
como a investigação e 
elaboração de estudos; 

}  4) compreender a relação 
entre património 
documental, conhecimento e 
esclarecimento nas escolhas 
políticas. 
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