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NOTA DE AGENDA 

 

Fulbright e FCT assinam protocolos que intensificam cooperação  

e intercâmbio científico entre Portugal e os Estados Unidos 

 
16 de janeiro, quinta-feira, 11:00, Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Lisboa 

 
 

Lisboa, 15 de janeiro de 2014 - A colaboração entre a Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (FCT) e a Comissão Fulbright vai estreitar-se com a celebração de três 

Protocolos de Cooperação entre as duas instituições, que promovem um programa de bolsas 

conjunto, a cedência de instalações para o funcionamento da Comissão e do Centro de 

Informação Fulbright e a integração do arquivo histórico da Comissão Fulbright no Arquivo de 

Ciência e Tecnologia da FCT. 

Os protocolos serão assinados pela Presidente do Conselho Diretivo da Comissão Fulbright, 

Virginia L. Staab, e pelo Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Miguel Seabra, 

numa cerimónia a ter lugar na Sala da Biblioteca da FCT (Avenida D. Carlos I, 126, Lisboa). João 

Costa, Diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, assinará 

também o protocolo referente à integração do arquivo histórico da Comissão Fulbright na FCT. 

As Bolsas Fulbright para Doutoramentos, para Professores e Investigadores Doutorados e para 

Professores e Investigadores Americanos Convidados contarão assim, em 2014, com o apoio da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

Para além disso, a FCT passa a albergar os serviços da Comissão e o Centro de Informação 

Fulbright, que providencia informação a todos os interessados sobre o sistema educacional dos 

Estados Unidos da América e as oportunidades de desenvolvimento académico, profissional e 

pessoal por ele disponibilizadas. 

A integração do arquivo histórico da Comissão Fulbright no Arquivo de Ciência e Tecnologia 

permitirá a preservação, organização, estudo e divulgação de um acervo de extrema relevância e 

importância patrimonial no âmbito da História da Ciência e da Tecnologia em Portugal, 

possibilitando o estudo do relacionamento luso-americano, na partilha de conhecimento e 

intercâmbio académico e cultural. O desenvolvimento deste projeto conta com a participação do 

Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa. 
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Sobre a Comissão Fulbright 

O Programa Fulbright, administrado atualmente em mais de 150 países, foi criado nos EUA em 1946 por 
proposta do Senador J. William Fulbright com o objetivo de, através do intercâmbio internacional de 
estudantes e professores, promover o entendimento mútuo, a partilha de ideias e a busca de soluções para 
problemas globais. Em Portugal o Programa é administrado pela Comissão Fulbright (Comissão Cultural 
Luso-Americana) desde 1960. A Comissão tem um caráter binacional, estando o Governo dos Estados 
Unidos da América e o Governo de Portugal envolvidos diretamente quer na sua administração quer no 
financiamento da sua atividade. 

Decorrem neste momento diversos concursos para a atribuição de bolsas a estudantes e investigadores 
portugueses que pretendam prosseguir estudos de mestrado e doutoramento ou realizar projetos de 
investigação nos EUA – mais informações em www.fulbright.pt  
 

 

Sobre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), IP é a agência pública nacional para o financiamento da 
investigação em ciência, tecnologia e inovação, tutelada pelo Ministério da Educação e Ciência. A FCT 
promove a excelência e a competitividade internacional em todas as áreas de investigação científica 
através do apoio a investigadores, a projetos de investigação e desenvolvimento e a centros de 
investigação competitivos. Mais informações em www.fct.pt. 

 
 
Para mais informações:  
 
 

Comissão Fulbright 
Tel: 21 799 63 95 
darenga@fulbright.pt 

Gabinete de Comunicação FCT 
Ana Godinho 
Tel: 213 911 546 
ana.godinho@fct.pt 
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