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Description level

UI

Reference code

PT/FCT/FRDA/001/63

Title type

Atribuído

Title

Administração; recursos humanos e financeiros

Date range

1980 - 1983

Dimension and support

Papel A4 e outros formatos

Holding entity

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Scope and content

Description physical location

Documentação relacionada com a administração do INIC, inclui numerosa correspondência e anotações
manuscritas por Dias Agudo ou por entidades externas ao Instituto (centros de investigação,
investigadores etc.). As informações conservadas reportam-se a assuntos como a criação de centros de
estudos (p.e., com data de 1979, uma «Proposta de ligação do Centro de Estudos de Etnologia, do INIC,
ao Museu de Etnologia da Junta de Investigações Científicas do Ultramar», por Ernesto Veiga de Oliveira,
raríssimo caso de criação de centro fora da órbita universitária, ou a proposta de criação de um «Centro de
estudos de Geologia Portuguesa» na Universidade de Évora, em 1980), a gestão de recursos humanos (a
questão dos vínculos contratuais do pessoal de investigação aparece em fundo, em vários documentos),
financiamentos, afetação de despesas e aquisição de equipamentos, apetrechamento de laboratórios e/ou
unidades, protocolos ou acordos de cooperação entre centros do INIC e outras instituições externas,
organização de conferências ou seminários (p.e., «NATO Advanced Study Institute - Chemistry of Ions in
the gas sphere», Vimeiro, setembro de 1982, «Colóquio de estatística Pura e Aplicada», Coimbra, junho
de 1980, «Portugal Workshop on signal processing and its applications», Póvoa do Varzim, setembrooutubro de 1982, ou «6th European Meeting on bacterial transformation and transfection», Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian, agosto-setembro de 1982, entre outros), encontros de trabalho e
entrevistas solicitadas a Dias Agudo no âmbito das suas funções como presidente do INIC. Conservam-se
igualmente documentos sobre as atividades de algumas sociedades científicas, p.e., a Sociedade
Portuguesa de Física e a organização do 3º Encontro Nacional de Física, em Coimbra, em 16-18 de junho
de 1982, ou a «Asociaciòn Española para el progreso de las Ciencias», a propósito da preparação do
XXXIV Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências, a organizar em Portugal em 1981.
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Original numbering
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015

Language of the material

Português (por), inglês (eng), castelhano (spa)
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