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FINANÇAS E PLANEAMENTO  

Gabinetes do Ministro do Planeamento e da Secretária de Estado do Orçamento 

   

Despacho 

 

O XXII Governo Constitucional, no seu programa, estabelece como prioridade reforçar o 

compromisso com a ciência e a inovação para dotar Portugal de maior capacidade para 

enfrentar os desafios de uma economia cada vez mais assente na ciência, no desenvolvimento 

tecnológico e na inovação com o objetivo claro de aumentar a investigação, desenvolvimento 

& inovação realizada no nosso país. 

 

A investigação científica constitui uma valência estratégia do Instituto Superior de Ciências 

do Trabalho e da Empresa - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), que potencia o 

desempenho científico nacional e internacional, procurando o avanço do conhecimento e a 

sua aplicação às instituições, à economia e à sociedade. 

 

Neste âmbito, o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) pretende reunir num edifício único, renovado, 

requalificado e modernizado, os vários centros e grupos de investigação, recursos 

tecnológicos, laboratórios e parcerias existentes, de forma a melhorar significativamente as 

condições para o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar e colaborativo e, 

simultaneamente, libertando espaço para as atividades letivas.  

 

Para tal efeito, necessita o ISCTE-IUL, no âmbito da recuperação dos edifícios adquiridos 

ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT), de proceder à execução da 

empreitada «construção do futuro centro Iscte conhecimento e Inovação – Centro de 

Valorização do Conhecimento e Transferência de Tecnologias (CVTT). 

 

Considerando que o projeto de execução da empreitada em causa tem candidatura aprovada 

com uma comparticipação financeira do FEDER, pelo Programa Operacional Regional de 

Lisboa, com fundos europeus no valor de (euros) 3.919.745,63, e uma contrapartida nacional 

de (euro) 5.879.618,37, correspondendo a uma taxa de financiamento comunitário de 40%.    
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Considerando ainda o parecer emitido pela Direção-Geral do Orçamento (DGO) quanto à 

inviabilidade de acomodação da despesa total com a contrapartida nacional no orçamento do 

ISCTE-IUL, e o facto de, através da Portaria n.º 405/2020, de 18 de maio, estar prevista a 

utilização de receitas próprias do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - 

Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) no valor de (euro) 644.711,20. 

 

Assim, o Ministro do Planeamento e a Secretária de Estado do Orçamento, nos termos do 

artigo 8.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, na sua atual redação, determinam o 

seguinte:  

 

1 – Fica autorizado, nos termos do n.º 4 do artigo 8.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 

dezembro, na sua atual redação, o reforço do orçamento do Instituto Superior de Ciências 

do Trabalho e da Empresa - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), no montante 

de (euro) 5.234.907,00, por contrapartida da dotação centralizada para cofinanciamento 

nacional. 

 

2 – Fica autorizado, pela Secretária de Estado do Orçamento, o aumento de fundos 

disponíveis no montante de (euro) 5.234.907,00. 

 

3 – O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.  

  

  

O Ministro do Planeamento,  

 

   

Ângelo Nelson Rosário de Souza 

  

    

 

  A Secretária de Estado do Orçamento,  

  

  

Cláudia Sofia de Almeida Gaspar Joaquim  
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