
 

Anexo A

Descrição dos Organismos Governamentais para a
Política de IC&DT

Adaptado de: http://www.mct.pt/novo/organi.htm
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Ministério da Ciência e da Tecnologia

Gabinete do Ministro da Ciência e da Tecnologia
Praça do Comércio, Ala Oriental
1194-003 LISBOA CODEX
Tel. 218 819 000
Fax 218 882 434 / 218 874 197
Email: geral@mct.pt
[http://www.mct.pt/actividade/2anos/]
O Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT) foi criado em Outubro de 1995. Um resumo da actividade do
MCT pode ser obtido em http://www.mct.pt/actividade/2anos/.
O Decreto-Lei n.º 144/96, Lei Orgânica do Ministério da Ciência e da Tecnologia, pode ser consultado em
http://www.mct.pt/novo/legislacao/despachos/organica.htm.

Secretaria-Geral do Ministério da Ciência e da Tecnologia
Rua Nova do Almada, 31 - 3º
1200 LISBOA
Tel. 213 224 980
Fax 213 220 010
Email: geral@sec-geral.mct.pt
URL: http://www.sec-geral.mct.pt
[http://www.sec-geral.mct.pt/atribuicoes.htm]
A Secretaria-Geral assegura, no âmbito do Ministério da Ciência e da Tecnologia, o apoio técnico nos
domínios jurídico, da gestão de recursos humanos, financeiros, informáticos e patrimoniais e, ainda, da
informação e relações públicas, ao Gabinete do Ministro da Ciência e da Tecnologia, bem como aos
serviços e estruturas dele dependentes. O Decreto-Lei n.º 185/97, de 28 de Julho, que aprova a Lei
Orgânica da Secretaria-Geral, estabelece como sendo suas atribuições, designadamente :

− Elaborar pareceres e informações técnicas sobre quaisquer assuntos no âmbito da sua
competência, que lhe sejam solicitados pelo Ministro da Ciência e da Tecnologia;

− Elaborar estudos e definir, coordenar e realizar acções relativas ao desenvolvimento, formação e
gestão de recursos humanos;

− Coordenar a elaboração dos projectos de orçamentos anuais do Ministério da Ciência e da
Tecnologia e acompanhar e coordenar a sua execução;

− Assegurar e coordenar as actividades relativas à informação, relações públicas e protocolo que
lhe sejam cometidas, e

− Tomar a seu cargo a guarda, a conservação e a administração dos imóveis ocupados pelo
Ministério da Ciência e da Tecnologia, à excepção daqueles atribuídos a outros serviços.

Auditoria Jurídica do Ministério da Ciência e da Tecnologia
Av. António Augusto Aguiar, n.º 9, 1º Esq.
1000 Lisboa
Tel. 213 574 983 / 213 574 231
Fax 213 150 185
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Conselho Superior da Ciência e da Tecnologia
De acordo com http://www.mct.pt/novo/legislacao/despachos/csct.htm:

1. O Conselho Superior da Ciência e da Tecnologia é um órgão com funções consultivas que
proporciona a participação das comunidades científica e tecnológica, bem como das várias
forças sociais, culturais e económicas, na definição da política da ciência e da tecnologia.

2. Compete ao Conselho, por sua iniciativa ou a solicitação de outras entidades, emitir opiniões,
pareceres e recomendações sobre todas as questões de política científica e tecnológica,
designadamente:

a) Bases da política científica e tecnológica;
b) Planeamento plurianual da política de investigação e desenvolvimento a incluir nas

Grandes Opções do Plano;
c) Orçamento de Ciência e Tecnologia;
d) Medidas relativas ao sistema científico e tecnológico nacional;
e) Política científica e tecnológica europeia e coordenação das políticas nacionais no

contexto da União Europeia;
f) Cooperação científica e tecnológica internacional.

Compete ainda ao Conselho:
a) Promover a publicação de relatórios, pareceres, estudos, recomendações e quaisquer

outros trabalhos produzidos no âmbito das suas competências;
b) Aprovar o plano anual de actividades e respectivo relatório;
c) Aprovar o projecto de orçamento;
d) Aprovar o seu regimento.

Organismos centrais, tutelados e estruturas de Missão do MCT

Observatório das Ciências e das Tecnologias
R. das Praças, 13-B, R/C
1200 LISBOA
Tel. 213 926 000
Fax 213 950 979
Email: geral@oct.mct.pt
URL: http://www.oct.mct.pt/
De acordo com http://www.oct.mct.pt/sobre/estat.htm:
O Observatório das Ciências e das Tecnologias (O.C.T.) é um organismo público - tutelado pelo Ministério
da Ciência e da Tecnologia - cuja principal missão consiste na recolha, tratamento e produção de
informação sobre o sistema científico e tecnológico nacional e é o órgão delegado do Instituto Nacional
de Estatística para a área da ciência e tecnologia.
Os seus trabalhos, conduzidos e produzidos com independência técnica e profissional, têm por objectivo
disponibilizar informação útil junto da comunidade científica, dos agentes e decisores públicos e
privados, bem como da sociedade em geral.
São atribuições do OCT:

− Recolher, tratar e analisar a informação relativa ao sistema científico e tecnológico nacional
bem como às redes de informação internacionais, susceptíveis de ser utilizada por diversos
actores, sejam eles as próprias instituições científicas e técnicas, as empresas, a administração,
as escolas e os cidadãos;



 

a.4

− Produzir conhecimento quantitativo e qualitativo revelador quer da dimensão e crescimento do
sistema, quer das suas dinâmicas, fraquezas e potencialidades, em diferentes escalas - nacional e
regional - e nos diferentes domínios científicos;

− Apoiar a preparação do Orçamento de Ciência e Tecnologia;
− Colaborar na elaboração e acompanhar a execução dos planos anuais e plurianuais do fomento

das actividades de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico;
− Elaborar relatórios e análises prospectivas susceptíveis de servirem de suporte a acções de

planeamento;
− Contribuir para o desenvolvimento de domínios científicos, como a economia e a sociologia da

ciência, bem como das metodologias de inquirição e de construção de indicadores de C&T;
− Contribuir para a formação de técnicos e investigadores que possam ser absorvidos pelas

unidades integrantes do Sistema de C&T.

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
Av. D. Carlos I, 126 -1º e 2º
1200 LISBOA
Tel. 213 979 021/7
Fax 213 907 481
Email: webmaster@fct.mct.pt
URL: http://www.fct.mct.pt
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Delegação Norte
Av. da Boavista, 1311 - 6º
4100 - 130 PORTO
Tel. 226 078 200
Fax 226 078 909
Email: fct.norte@fct.mct.pt
De acordo com http://www.fct.mct.pt/, a Fundação para Ciência e a Tecnologia:

− Promove a realização de programas e projectos de investigação científica e desenvolvimento
tecnológico e acompanha a execução dos mesmos;

− Atribui bolsas e subsídios de investigação científica a pessoas singulares e instituições;
− Financia programas, projectos e actividades de formação avançada e de qualificação de

investigadores;
− Promove a difusão do conhecimento científico e técnico;
− Avalia a actividade científica e tecnológica nacional sob todas as formas.

Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional
Av. D. Carlos I, 126 - 6º
1200 LISBOA
Tel. 213 979 021
Fax 213 975 144
Email: iccti@mail.telepac.pt
URL: http://www.iccti.mct.pt
De acordo com http://www.iccti.mct.pt/:

− Apoia a participação da comunidade científica nacional em projectos ou realizações conjuntas,
integrados em acordos e convénios de cooperação científica e tecnológica ou ainda em acordos
culturais de natureza bilateral;

− Apoia e acompanha a participação da comunidade científica e tecnológica nos programas-quadro
da União Europeia;

− Assegura a recolha e circulação das informações referentes à implementação destes programas;
− Prepara as propostas de nomeação de delegados nacionais e peritos nos grupos constituídos no

quadro da UE;
− Apoia a representação nacional nestes grupos;
− Apoia e acompanha a participação da comunidade científica e tecnológica nas organizações

internacionais de que Portugal faz parte, nomeadamente em grandes laboratórios internacionais
e em redes internacionais de cooperação científica;

− Assegura a representação nacional nos órgãos de gestão das instituições internacionais e
promove e acompanha o processo de adesão a estas organizações;

− Acompanha a cooperação internacional com os países da CPLP (Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa) e com os países em via de desenvolvimento;

− Fomenta e acompanha a cooperação da comunidade científica e tecnológica portuguesa com
estes países. Promove o apoio à formação avançada neste âmbito.

Gabinete de Gestão do PRAXIS XXI
Av. D. Carlos I, 44 - 2º
1200 LISBOA
Tel. 213 970 664
Fax 213 970 080
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Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica
Ed. Green Park - Av. dos Combatentes, 43-A, 10º-B
1600 LISBOA
Tel. 217 270 228
Fax 217 271 733
Email: ciencia@ucv.mct.pt
URL: http://www.ucv.mct.pt
De acordo com http://www.ucv.mct.pt, o Programa Ciência Viva pretende contribuir para a divulgação da
ciência e da tecnologia e, muito especialmente, para a melhoria da educação científica nas escolas
portuguesas, mobilizando os esforços das comunidades científica e educativa para, de uma forma
articulada, proporcionar aos alunos dos ensinos básico e secundário condições para uma aprendizagem
viva das ciências, através do reforço do ensino experimental das ciências na escola.

Unidade de Apoio à Rede Telemática Educativa (UARTE)
Ed. Green Park - Av. dos Combatentes, 43-A, 10º-B
1600 LISBOA
Tel. 217 220 260
Fax 217 220 264
Email: info@uarte.mct.pt
URL: http://www.uarte.mct.pt
De acordo com http://www.uarte.mct.pt/uarte/objectivos.html, a UARTE - Unidade de Apoio à Rede
Telemática Educativa - tem como função assegurar o acompanhamento do Programa Internet na Escola
através da promoção: da produção de conteúdos científicos e tecnológicos a disponibilizar na Rede; do
desenvolvimento de actividades telemáticas nas escolas; de formas de interacção e parceria entre os
vários parceiros educativos.

Missão para a Sociedade da Informação
Ed. Green Park - Av. dos Combatentes, 43-A, 10º-C
1600 LISBOA
Tel. 217 210 910
Fax 217 271 733
Email: secretariado@missao-si.mct.pt
URL: http://www.missao-si.mct.pt
De acordo com http://www.missao-si.mct.pt/objectivo.html, a Missão para a Sociedade da Informação
procura:

a) Promover um amplo debate nacional sobre o tema Sociedade da Informação, tendo em vista a
elaboração de um Livro Verde que, nomeadamente, contenha propostas de medidas a curto,
médio e longo prazos, a ser presente à Assembleia da República;

b) Preparar, em estreita colaboração com todos os Ministérios, as medidas globais e sectoriais
adequadas à concretização do Programa do Governo no domínio da Sociedade da Informação;

c) Acompanhar e mandar avaliar o efeito das medidas tomadas pelo Governo no mesmo domínio;
d) Identificar prospectivamente cenários internacionais, nos planos tecnológico e societal, com

impacto previsível nas condições de desenvolvimento da sociedade da informação em Portugal;
e) Assegurar, a coordenação da informação e a preparação das posições dos delegados nacionais

nos diversos programas científicos e tecnológicos de investigação da União Europeia
directamente orientados para as políticas relevantes para a sociedade da informação.
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Agência de Inovação
Ed. Green Park - Av. dos Combatentes, 43-A, 10º-C
1600 LISBOA
Tel. 217 210 910
Fax 217 271 733
Email: webmaster@adi.pt
URL: http://www.adi.pt

Delegação Norte
R. de Sagres, 11
4120 PORTO
Tel. 226 197 230
Fax 226 103 361
Email: webmaster@adi.pt
De acordo com http://www.adi.pt/adi.pt/apresent/welcome.html, a Agência de Inovação é uma empresa de
serviços que visa a promoção da inovação empresarial, nomeadamente a de natureza tecnológica e o
aproveitamento económico dos resultados da investigação científica e do desenvolvimento tecnológico
feitos no País. O seu objectivo principal é ser um parceiro privilegiado de instituições e empresas
inovadoras, ou com desejo e potencial para o virem a ser.

Academia das Ciências de Lisboa
R. da Academia das Ciências, 19 - 1º
1200 LISBOA
Tel. 213 219 730
Fax 213 420 395

Centro Científico e Cultural de Macau
Rua da Junqueira, n.º 30
1300 - 343 LISBOA
Tel. 213 619 256
Fax 213 627 859
Email: cccm@mail.pt
URL: http://www.cccm.pt
De acordo com http://www.cccm.pt/intro.html, o Centro Científico e Cultural de Macau é uma instituição
vocacionada para o estudo e a divulgação da história, da cultura e da sociedade de Macau.

Instituto de Investigação Científica e Tropical
R. da Junqueira, 86
1300 LISBOA
Tel. 213 645 071 / 213 645 518
Fax 213 631 460
Email: dcci@iict.pt
URL: http://www.iict.pt
De acordo com http://www.iict.pt/Estrutura/Index1.htm, os objectivos principais do Instituto de
Investigação Científica e Tropical são: promover e realizar a investigação científica e técnica no âmbito
das regiões tropicais, cooperando com os países dessas áreas, em particular com os Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa (PALOP), na resolução de problemas de carácter científico e/ou técnico e na
definição e execução de planos de preparação de pessoal investigador e técnico.
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Instituto Tecnológico e Nuclear
Estrada Nacional 10
2685 SACAVÉM
Tel. 219 550 021
Fax 219 550 117
Email: rmcs@itn1.itn.pt
URL: http://www.itn.pt

Instituto de Meteorologia
Rua C ao Aeroporto
1700 LISBOA
Tel. 218 483 961
Fax 218 402 370
Email: informacoes@meteo.pt
URL: http://www.meteo.pt
De acordo com http://www.meteo.pt/, o Instituto de Meteorologia é responsável a nível nacional pelas
actividades nos domínios da Meteorologia, da Sismologia e da Qualidade do Ar.

Museu Nacional da Ciência e da Técnica
Colégio das Artes
Largo D. Dinis
Rua dos Contenhos, 23
3000 COIMBRA
Tel. 239 851 140
Fax 239 851 148

Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN)
Av. do Brasil, 101
1799 Lisboa Codex
Tel. 218 481 906, 218 479 507
Fax 218 472 167
Email: info@fccn.pt
URL: http://www.fccn.pt
De acordo com http://www.fccn.pt/fccn.htm, a FCCN tem como principal actividade o planeamento,
gestão e operação da Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS). A RCTS compreende uma rede de alto
desempenho para as instituições com maiores requisitos de comunicações, constituindo-se assim uma
plataforma de experimentação para aplicações e serviços avançados de comunicações. A RCTS é uma rede
informática que usa os protocolos da Internet para garantir uma plataforma de comunicação e
colaboração entre as instituições do sistema de ensino, ciência, tecnologia e cultura.


