Report

Description Record
Report date
2021-02-26
Record

PT/FCT/JNICT/DIR/007/0079 - Divisão de Assuntos Europeus

Description level

UI

Reference code

PT/FCT/JNICT/DIR/007/0079

Title type

Formal

Title

Divisão de Assuntos Europeus

Date range

1995 - 1997

Dimension and support

0,34 x 0,09 - papel A4

Holding entity

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

Scope and content

Description physical location

Inclui um conjunto com o seguinte título e conteúdo:
- «Divisão de Assuntos Europeus: propostas e informações internas»: cópia (e alguns originais) das
propostas e informações internas produzidas pela Divisão / Núcleo de Assuntos Europeus: pagamento de
deslocações, pagamento de subsídios âmbito de programas ou iniciativas comunitárias, pagamento de
contribuições nacionais para programas ou iniciativas comunitárias, entre outros assuntos. Destacamos os
seguintes trabalhos: «Coordination of RTD policies. Industrial and materials technologies exchange of
information on national RTD activities. Draft report (October 1996)»; «Background document for the
seminar on the management of EU research programmes (25 June). Equity, efficiency and transparency in
the management of EU research programmes: the next steps»; «Preliminary guidelines for the fifth
framework programme of research and technological development activities» (Commission of the
European Communities, s.d.); «O Livro Verde sobre a Inovação: síntese de reflexões, incluindo conclusões
do Seminário realizado no Instituto Superior Técnico em 22 de Abril de 1996» (Instituto Superior Técnico,
1996); «Overview activities in Marine Science and Technology in Portugal» (JNICT, 1996); relatório da
reunião do Grupo de Trabalho de IDT na área das Indústrias Marítimas criado no âmbito do Fórum do Mar
(14.10.1996); relatório de missão ao estrangeiro «Telematics application programme. Information Days,
Brussels, 16 & 17 january 1995» (António Sousa Pereira, 1995); e o «relatório da 3.ª reunião do RC-IMT II
BRITE/EURAM III Bruxelas, 7 de dezembro de 1994».
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por (português) e eng (inglês)
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