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Description level

SSR

Reference code

PT/FCT/JNICT/DSPP-DGP/002-004

Title type

Atribuído

Title

Programa Base de Investigação Científica e Tecnológica (PBICT)

Date range

1991 - 1997

Dimension and support

Documentos textuais: papel, A4

Holding entity

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Scope and content

A subsérie é constituída por documentação relativa à gestão e execução do Programa Base de
Investigação Científica e Tecnológica. Este programa deu continuidade às linhas de orientação
estratégicas definidas para o Programa Mobilizador de Ciência e Tecnologia (PMCT ±1987/1991),
enquanto instrumento de apoio e desenvolvimento da capacidade do Sistema Científico e Tecnológico.
Foi, também, através deste programa que foram assegurados os financiamentos dos projectos de
investigação seleccionados no âmbito do segundo concurso do PMCT (1990).
Para a execução deste programa foram individualizadas as áreas científicas do Ambiente, Ciências da
Saúde e Ciências Sociais e Humanas, em subprogramas específicos:
Programa Específico para o Ambiente;
Programa Estímulo no Domínio das Ciências Sociais e Humanas;
Programa no Domínio das Ciências da Educação;
Programa Específico para as Ciências da Saúde;
Programa no Domínio da Investigação Aplicada a Incêndios Florestais;
Programa Estímulo à Investigação no Domínio do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento
Urbano;
Programa Lusitânia;
Programa Cooperação Universidade-Empresa;
No que diz respeito às restantes áreas, foram inseridas no subprograma Projectos de I&D. A
documentação constante nesta subsérie reflecte a gestão e acompanhamento do programa base, bem
como dos subprogramas supra citados e inclui as seguintes tipologias documentais: propostas internas e
externas, relatórios, listagens, entre outros.
As unidades de instalação estão organizadas por sub-programa e, num segundo nível, cronologicamente.

Arrangement

Notes

Em português (por), contendo documentos em outras línguas, nomeadamente inglês (eng) e espanhol
(spa).
Relação sucessora: Programa Base de Investigação Científica e Tecnológica (PBICT) (Ssr), do Arquivo da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia [PT/FCT/FCT/DPP/002-004]
Descrição elaborada em 7 de março de 2012. Última atualização em 12 de fevereiro de 2016.
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