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PT/FCT/FRDA/001/42 - Representação no Grupo de Trabalho «Exame à política científica nacional pela OCDE»

Description level

UI

Reference code

PT/FCT/FRDA/001/42

Title type

Atribuído

Title

Representação no Grupo de Trabalho «Exame à política científica nacional pela OCDE»

Date range

1981 - 1983

Dimension and support

Papel A4

Holding entity

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Scope and content

Description physical location

Documentação relacionada com o «Exame à política científica nacional». Este «Exame» foi conduzido por
uma equipa técnica da OCDE, tendo-se iniciado em 1981 e prolongado até 1983. Enquanto presidente do
INIC, Fernando Roldão Dias Agudo foi designado representante do Ministério da Educação no Grupo de
Trabalho então constituído para esse «Exame» (Despacho normativo de 18 de maio de 1981). A maior
parte dos documentos consiste em cópias anotadas pelo próprio Dias Agudo, mas incluem-se também
atas das reuniões do referido Grupo de Trabalho, correspondência (convocatórias e outras informações),
recortes de imprensa, notas manuscritas e normativos diversos.
Outra documentação relacionada com a circunstância daquele «Exame» diz respeito a um «projeto de
resolução» sobre a criação de uma «Comissão Interministerial para a Informação Científica e Técnica»
que envolveu o Ministério da Educação e Universidades bem como o Ministério da Cultura e Coordenação
Científica (MCCC). Também se encontra documentação sobre a nomeação de Fernando Dias Agudo,
ainda na qualidade de presidente do INIC, como representante numa «Comissão Nacional para a
Investigação Científica e Tecnológica» criada por Despacho do MCCC, Francisco António Lucas Pires
(Despacho nº 105/82 publicado no DR IIª série, nº 174, de 30/7/1982), com o fim de «relatar o estado de
informação científica e técnica em Portugal...». Incluem-se pareceres, nomeadamente sobre a «Proposta
de vinda de examinadores para o exame à política científica nacional a realizar pela OCDE» (cópia),
propondo desde logo um «adiamento» dessa missão! Dois relatórios (em cópias encadernadas) também
se conservam: um «Diagnóstico de situação do sistema científico e tecnológico nacional» pelo Serviço de
Inventário e Análise de Recursos, SIAR, da JNICT, datado de fevereiro de 1983, e «A investigação
científica em Portugal por F.R. Dias Agudo, presidente do INIC», cópia da conferência apresentada ao
Curso de Defesa Nacional de 1982, em 7 de maio, no Instituto de Defesa Nacional, documento já
sinalizado neste espólio.
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