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Coleções Científicas consideradas Infraestruturas de Investigação de interesse 
estratégico para Portugal 

 
O IICT integra o consórcio PRISC - 
Portuguese Research Infrastructure of 
Scientific Collections, recomendado para 
integrar o Roteiro Nacional de 

Infraestruturas de Investigação, na categoria de máximo potencial científico e 
relevância estratégica. Esta informação foi divulgada pela Fundação para a Ciência 
e Tecnologia (FCT), em resultado do Concurso para a Criação de um Roteiro 
Nacional de Infraestruturas de Investigação, que teve propostas avaliadas por 
painéis independentes internacionais e com os contributos de representantes da 
administração central e regional. 
 
O consórcio é liderado pelo MUHNAC - Museu Nacional de História Natural e da 
Ciência (Universidade de Lisboa), e conta com as Universidades de Porto (Museu 
de Ciência, Museu de História Natural) e Coimbra (Museu da Ciência, Jardim 
Botânico), tendo já associadas inúmeras entidades, como unidades de 
investigação, museus e municípios. Tem como objetivos prestar serviços à 
comunidade científica no âmbito da organização, conservação/reserva, 
acessibilidade, exposição, consultadoria e formação em coleções científicas de 
todas as áreas, incluindo as humanidades. O PRISC pretende tornar as coleções 
científicas portuguesas acessíveis à comunidade de investigação, de forma a 
serem utilizáveis na investigação e ensino pós-graduado e na difusão da cultura 
científica. 
 
É a primeira vez que as coleções, museus e património científico são considerados 
infraestrutura de investigação estratégica de um país, em resultado de um 
processo aberto desta natureza, com consulta pública, seguida de uma avaliação 
com as componentes científica e de política e desenvolvimento regional.  
Os avaliadores da proposta PRISC consideram que “as coleções científicas 
incluídas são parte de um património material e imaterial, da maior importância 
para a investigação científica, atravessando quase todas as áreas da ciência, da 
geologia à biologia, e de valor incalculável para as ciências sociais”. É ainda 
destacado o potencial contributo do PRISC para a valorização económica do 
conhecimento e a sua importância para “a internacionalização da investigação 
nacional e, sobretudo, para a preservação, tratamento e disponibilização de dados 
únicos, bem como para a capacitação das equipas nacionais para se afirmarem 
internacionalmente na área da conservação e restauro.” 
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