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PT/FCT/JNICT/DSPP-DGP/001 - Projectos financiados

Description level

SR

Reference code

PT/FCT/JNICT/DSPP-DGP/001

Title type

Atribuído

Title

Projectos financiados

Date range

1970 - 2002

Dimension and support

Documentos textuais: papel, A4

Holding entity

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.

Scope and content

Série constituída pelos processos dos projetos de I&D, financiados no contexto de programas e
subprogramas nacionais e comunitários, entre os quais, o Programa Mobilizador de Ciência e Tecnologia
(PMCT), o Programa de Contratos de Investigação e Desenvolvimento (PCID), o programa que lhe
sucedeu, o Programa Base de Investigação Científica e Tecnológica (PBICT) - (PBICT) - do qual faziam
parte os subprogramas: o Programa Específico para o Ambiente (PEAM), sendo que o PEAM engloba
também outro subprograma denominado «Programa no Domínio da Investigação Aplicada a Incêndios
Florestais», o Programa Específico para as Ciências da Saúde (PECS), o Programa de Estímulo à
Investigação no Domínio do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano (PDGT), Programa
Estímulo no Domínio das Ciências Sociais e Humanas (PCSH), o Programa Lusitânia (PLUS) e o
Programa no Domínio das Ciências da Educação (PCED), o Programa Ciência, Tecnologia e Sociedade
(PCTS) e o Programa Cooperação Universidade-Empresa, o Programa Integrado de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (PIDCT), o Programa Operacional Integrado de Criação de Infraestruturas
Nacionais de Ciência, Investigação e Desenvolvimento, conhecido pela sigla CIENCIA, o Programa
Comunitário STRIDE (Ciência e Tecnologia para a Inovação e Desenvolvimento Regional na Europa /
Science and Technology for Regional Innovation and Development) e o Programa Intervenção
Operacional Ciência e Tecnologia, e o Programa PRAXIS XXI. No âmbito do PIDCT são descritos os
processos relativos aos subprogramas Programa de Fomento à Criatividade e Inovação e Programa de
Infraestruturas em Ciência e Tecnologia. A nível de organismos internacionais são descritos os processos
respeitantes ao Programa (P)ESO European Southern Observatory (Acordo de Cooperação com a
Associação Europeia para a Investigação em Astronomia no Hemisfério Sul) e o Programa EUREKA
(Programa de cooperação intra-europeia no âmbito da ciência e da tecnologia).
Cada processo, incluído nesta série, é identificado com um código numérico/alfanumérico (que identifica o
programa e, em alguns casos, a medida de financiamento, a área científica do projeto, o número atribuído
ao mesmo e o ano de candidatura). As principais tipologias documentais são: formulário de candidatura e
documentação de suporte; fichas de avaliação do projeto; cópia do ofício com a comunicação da decisão
sobre o financiamento, enviado à entidade proponente; contrato/termo de responsabilidade; relatórios de
progresso (componente financeira e material); relatório final (componente financeira e material) e
correspondência trocada entre os intervenientes, no âmbito da atividade de gestão e acompanhamento do
projeto. A série inclui, igualmente, as seguintes subséries: Protocolo Direcção-Geral do Ordenamento do
Território (DGOT) e Protocolo Acção para o Acesso da Indústria a Circuitos Integrados (AICI).
A série foi sujeita a avaliação de acordo com o estabelecido no Relatório de Avaliação de Documentação
Acumulada.
A série foi sujeita a selecção e eliminação com recurso aos processos de mistura, moagem e prensagem.

Appraisal information
Deletion
Arrangement

Nesta série, as unidades de instalação estão organizadas num primeiro nível por programa de
financiamento, num segundo nível por área científica e num terceiro nível por número atribuído ao projecto.

Language of the material

Em português (por), contendo documentos em outras línguas, nomeadamente inglês (eng), francês (fra),
alemão (deu) e espanhol (spa).
Caixa

Type of container

Notes

Relação sucessora: Projectos financiados (Sr), do Arquivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
[PT/FCT/FCT/DPP/001].
Relação complementar: Gestão e acompanhamento de programas (Sr) [PT/FCT/JNICT/DSPP-DGP/002].
Relação complementar: Bolsas financiadas (Sr) [PT/FCT/JNICT/DSPP-DFACC/002].
Descrição elaborada em 28 de fevereiro de 2011. Última atualização em 31 de outubro de 2017.
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