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DIÁRIO DA REPÜDLICA

Ministério da Indústria • Tecnologia:

Decreto-Lel n.* 361/78:
Estrutuia o Laboratório Nacional de Engenharia e Tecno-

logia Industrial e define as suas atribuições.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E TECNOLOGIA

Decreto-Lei n.* 361/79
de 1 de Setembro

1. O Laboratório Nacional de Engenharia e Tec-
nologia Industrial, criado pelo Decreto-Lei n.° 548/
77, de 31 de Dezembro, concentra a quase totali-
dade dos laboratórios de investigação e desenvolvi-
mento e de apoio aos diferentes sectores industriais
no âmbito do Ministério da Indústria e Tecnologia.
Em estreita correlação com esses laboratórios, foram
ainda nele integrados os serviços existentes de for-
mação tecnológica e gestão industrial e o de infor-
mação técnica para a indústria.

Deste modo, reuniram-se no LNETI o complexo
correspondente à Direcção-Geral do Laboratório de
Física e Engenharia Nucleares e aos serviços centrais
da Junta de Energia Nuclear, todos os serviços do
Instituto Nacional de Investigação Industrial, com
excepção dos relacionados com economia e produ-
tividade, e ainda os laboratórios da Direcção-Geral
dos Combustíveis, da Direcção-Geral dos Serviços
Eléctricos e da Inspecção-Geral dos Produtos Agrí-
colas e Industriais.

Acresce que o moderno desenvolvimento tecnoló-
gico exige a criação de novos serviços. É o caso das
novas tecnologias relacionadas com a energia, o apro-
veitamento de recursos naturais e indústrias de van-
guarda.

Existe, pois, a clara e manifesta intenção de coor-
denar e planificar a investigação aplicada, o desen-
volvimento experimental e a assistência tecnológica
nos sectores da tecnologia, energia e indústria.

Para este fim criou-se, através do Decreto-Lei
n.° 548/77, um organismo de dimensão, atribuições
e competências com características singulares na Ad-
ministração Pública.

2 . A fim de realizar uma eficiente coordenação do
valioso potencial científico e técnico integrado no
LNETI, quer em meios humanos, quer em equipa-

mento, estabelece-se neste diploma uma estrutura
dinâmica e actualizada capaz de dar resposta a di-
versos problemas do desenvolvimento c de maximizar
a participação nacional neste domínio. Tal estrutura
permite ainda um controle eficiente da qualidade de
produtos e equipamentos e contribui para a forma-
ção de técnicos altamente especializados.

Por outro lado, a organização de um sistema in-
dustrial agressivo e competitivo que possibilite ao
nosso país ocupar o seu lupar próprio no Mercado
Comum Europeu exige de laboratórios desta natu-
reza a criação, assimilação e transformação de tec-
nologias e, bem assim, uma participação no processo
inovativo através de uma modema especialização
industrial.

3 . A estrutura do LNETI orienta-se também para
uma utilização racional de infra-estruturas comuns
c para uma maior rendibilidade do respectivo equipa-
mento, nomeadamente nas actividades de informação
e documentação, no sector oficinal e nos estudos e aná-
lises industriais. Ao mesmo tempo, criam-se condições
para se desenvolver uma investigação interdisciplinar
c para se comparticipar de maneira relevante em
projectos de investigação de vanguarda, em coope-
ração com centros nacionais e estrangeiros.

Aponta-se ainda para uma estreita colaboração com
as empresas e associações industriais, designadamente
através da criação de centros tecnológicos, cami-
nhando-sc para uma correcção das assimetries do
desenvolvimento regional e para a melhoria de qua-
lidade de vida dos cidadãos.

4 . São estes os princípios orientadores consignados
neste diploma para o LNETI, o qual, nas áreas de
investigação, desenvolvimento, assistência e apoio
tecnológicos e de formação e informação técnica,
se organiza em serviços de apoio ao desenvolvimento
nacional e em órgãos participativos capazes de defi-
nir prioridades em ligação com o sistema produtivo.

Para se atingir estes objectivos, as estruturas
criadas apontam cambem para um planeamento cui-
dado e simultaneamente para uma avaliação do
mérito científico, técnico e social dos trabalhos leva-
dos a efeito pelos serviços do LNETI.

5. À semelhança do que acontecia com a Junta
de Energia Nuclear, é o LNETI dotado de largo
grau de autonomia, não apenas para despender pro-
gramadamente as dotações do Estado, mas, essen
cialmente, para incentivar um esquema de receitas
próprias, que será um índice da capacidade e do
sucesso em certos domínios da sua actividade. Para
esse fim criam-se órgãos destinados à promoção e
comercialização das tecnologias e organizam-se, de
forma adequada, os Serviços de Apoio Técnico e
Administrativo.

6. O LNETI aparece, assim, como uma instituição
crucial para o nosso país no momento em que se
prepara a integração européia, se intensificam as nos-
sas relações sócio-económicas com os países do Ter-
ceiro Mundo, com particular atenção para os de
expressão portuguesa, e se estabelece uma coopera-
ção mais eficiente com os organismos internacionais
congêneres.
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Assim:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do

n.° I do artigo 201.° da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I

Natureza e atribuições

Artigo 1.° O Laboratório Nacional de Engenharia
e Tecnologia Industrial, abreviadamente designado
por LNETI, é um serviço de investigação e desen-
volvimento tecnológico (I & D) e de apoio técnico e
laboratorial aos diferentes sectores industriais, no
âmbito do Ministério da Indústria e Tecnologia, tal
como este foi estruturado pelo Decreto-Lei n.° 548/
77, de 31 de Dezembro.

Art. 2." — 1 — O LNETI é um organismo dotado
cie autonomia administrativa e financeira, com perso-
nalidade jurídica e patrimônio próprio.

2 — O LNETI goza ainda de autonomia científica
e técnica, sem prejuízo das orientações gerais que
vierem a ser estabelecidas pelo Ministro da Indústria
e Tecnologia.

Art. 3.° O LNETI tem sede em Lisboa e organi-
zará estruturas regionais, tendo em conta o melhor
aproveitamento dos meios humanos e de equipamento
locais e as potencialidades científicas e técnicas de
outros organismos públicos ou privados, estabelecendo
convênios e contratos-programa com as empresas,
associações industriais e instituições congêneres.

Art. 4." São atribuições do LNETI:
a) Promover e realizar investigação e desenvol-

vimento experimental, de acordo com os
objectivos fixados no Plano para os secto-
res industrial e energético;

b) Contribuir para a formulação e para a exe-
cução da política industrial e energética do
País a estabelecer pelo Governo;

c) Contribuir para o desenvolvimento tecnoló-
gico e industrial, tendo em vista o aumento
da competitividade das nossas produções;

d) Desenvolver acções de inovação, assistência
e apoio tecnológico conducentes à criação,
melhoria e desenvolvimento das empresas e
dos produtos industriais;

e) Promover e realizar o apoio técnico aos pro-
cessos de transferência de tecnologia, vi-
sando a maximização da componente na-
cional;

f) Assegurar a realização de acções de forma-
ção, com vista ao melhoramento contínuo
dos conhecimentos técnicos dos quadros de
empresas dos diferentes sectores industriais,
do Ministério da Indústria e Tecnologia e
de outros organismos com responsabilidade
no desenvolvimento industrial;

g) Organizar e coordenar a informação técnica
com interesse para as empresas industriais
e para os diferentes serviços do Ministério
da Indústria e Tecnologia.

Art. 5.° Na prossecução das atribuições definidas
no artigo anterior, incumbe ao LNETI, em especial:

1) No âmbito da investigação c desenvolvimento
experimental:

a) Coordenar e executar programas e projectos
de investigação e de desenvolvimento ex-

perimental, visando os objectivos fixados
pelo Ministério da Indústria e Tecnologia;

ft) Promover e realizar projectos de investigação
directamente relacionados com o desenvol-
vimento industrial, nomeadamente através
de contratos-programa com as empresas,
por si ou em associação com outros orga-
nismos I ft D, nacionais e estrangeiros;

c) Colaborar em projectos de investigação de
ponta, em associação com organismos na-
cionais, estrangeiros e internacionais, de
forma a assegurar uma contínua aquisição
e aplicação prática de conhecimentos com
utilidade para a inovação na indústria;

d) Promover e executar projectos de investiga-
ção cooperativa, nomeadamente em cola-
boração com pequenas e médias empresas,
contribuindo para uma regionalização har-
mônica do desenvolvimento;

2) No âmbito das transferências de tecnologia:

a) Estudar a constituição de «pacotes tecnoló-
gicos», promovendo a inventariação das suas
componentes e a adaptação, absorção ou
eventual substituição das tecnologias;

b) Inventariar os processos tecnológicos nacionais
susceptíveis de, por si ou integrando «paco-
tes tecnológicos», serem exportados e pro-
mover a sua transferência;

3) No âmbito da assistência e do apoio tecnoló-
gicos:

a) Prestar assistência tecnológica ás empresas in-
dustriais, promovendo a utilização mais ade-
quada de matérias-primas, a melhoria dos
processos de fabrico, da qualidade dos pro-
dutos e dos métodos de trabalho e ainda
incentivando a inovação tecnológica, tendo
sempre em vista o aumento da competivi-
dade das empresas;

b) Realizar ensaios e análises correntes de apoio
à indústria e aos serviços públicos;

c) Estudar e promover a construção de protótipos
de equipamento;

d) Prestar apoio à normalização de equipamentos
e de produtos industriais e à qualificação
de laboratórios para controle de qualidade;

e) Prestar apoio analítico i certificação e ao con-
trole da qualidade de produtos;

4) No âmbito da formação:

a) Elaborar e executar planos de formação téc-
nica e organizar cursos e estágios no
LNETI ou em cooperação com centros
estrangeiros e internacionais de reconhecida
idoneidade;

b) Promover a participação de técnicos e inves-
tigadores em reuniões nacionais e interna-
cionais, quando apresentem comunicações
em colóquios, seminários ou conferências
ou nelas colaborem activamente por outra
forma;

c) Patrocinar e fomentar o intercâmbio de téc-
nicos e de investigadores nacionais e estran-
geiros;
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d) Prestar apoio à modernização do ensino tec-
nológico e colaborar em trabalhos relacio-
nados com o ensino de pós-graduação, nos
termos de convênios celebrados com as
Universidades;

5) No âmbito da informação técnica:

a) Promover uma ampla e eficiente difusão da
informação técnica para a indústria;

b) Promover e subsidiar a publicação de revistas
científicas e técnicas, bem como de artigos
em revistas nacionais ou estrangeiras, mono-
grafias e obras resultantes de trabalhos rea-
lizados no LNETI ou com interesse para
as suas aotividades.

*rt. 6." Incumbe ainda ao LNETI:

a) Promover, participar e assegurar a cooperação
com instituições congêneres estrangeiras e
com as agências e comissões especializadas
de organismos e sociedades internacionais
nos domínios da tecnologia, da energia e da
indústria;

b) Participar na preparação e execução de acor-
dos internacionais nos domínios da coope-
ração científica e técnica.

Art. 7.° As actividades do LNETI serão progra-
madas tendo em conta, nomeadamente:

a) As prioridades em investigação e desenvolvi-
mento experimental e em assistência tecno-
lógica nos diversos sectores industriais, esta-
belecidas de acordo com as direcções-gerais
ou organismos equiparados do Ministério
da Indústria e Tecnologia e ainda com
o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas Industriais;

b) As prioridades em investigação e desenvolvi-
mento experimental, estabelecidas no plano
energético nacional, nomeadamente no âm-
bito da economia e da utilização de novas
formas de energia, de acordo com a res-
pectiva direcção-geral;

c) As prioridades em controle de qualidade e
apoio analítico a normalização e certifica-
ção de produtos e equipamentos, de acordo
com a Direcção-Geral da Qualidade;

d) A estreita cooperação com centros de investi- .
gação das Universidades, instituições de in- ••'
vestigação e de ensino superior e a Empresa
Pública de Parques Industriais, bem como
os sectores de I & D de empresas públicas
e privadas, de forma a evitar duplicações
desnecessárias e optimizar o aproveitamento
das potencialidades nacionais em meio: hu-
manos e de equipamento;

e) A adequada cooperação com o Instituto do
Investimento Estrangeiro, o Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial, o Instituto
das Participações do Estado e outros orga-
nismos públicos com responsabilidades em
domínios específicos, designadamente nos
relacionados com a formação, a informação
técnica e as transferências de tecnologia.

CAPÍTULO II

Órgíos e serviços

SECÇAO I

Õtgfcw

Art. 8."—I—São órgãos do LNETI:

a) O presidente;
b) O conselho geral;
c) O conselho administrativo.

2 — Junto do LNETI funcionará o Conselho Supe-
rior de Engenharia e Tecnologia Industrial.

Art. 9.° — 1 — Ao presidente compete:

a) Superintender nos serviços do LNETI e orien-
tar e coordenar as suas actividades, impri-
mindo-Hies unidade, continuidade e eficiên-
cia;

b) Exercer a autoridade administrativa e discipli-
nar sobre todo o pessoal ao serviço do
LNETI;

c) Aprovar as instruções e os regulamentos ne-
cessários à administração e funcionamento
do LNETI;

d) Presidir ao conselho geral e ao conselho admi-
nistrativo;

e) Autorizar a realização de despesas, nos ter-
mos por lei permitidos, aos dirigentes dos
serviços dotados de autonomia administra-
tiva;

f) Submeter a despacho do Ministro da Indústria
e Tecnologia todos os assuntos que exce-
dam a competência dos órgãos do LNETI;

g) Representar o LNETI em juízo e fora dele:
h) Superintender nas relações internacionais do

LNETI e assegurar a sua representação nas
comissões, grupos de trabalho ou activida-
des de organismos estrangeiros ou interna-
cionais relacionados com os sectores da tec-
nologia, energia e indústria.

2 —O Ministro da Indústria e Tecnologia poderá
delegar no presidente competência para despachar
quaisquer assuntos que corram pelos serviços do.
LNETI, bem como autorizar a sua subdelegaçio.

/ Art. 10.*—1—O presidente será coadjuvado por
um vice-presidente, no qual poderá delegar algumas
das suas competências e que o deverá substituir na
suas faltas e impedimentos.

2 — Ao vice-presidente compete, nomeadamente, de
acordo com a orientação do presidente, assegurar o
funcionamento da administração corrente do LNETI
e a execupão das deliberações do conselho adminis-
trativo.

Art. 11.°— 1 —O conselho geral é constituído:
a) Pelo presidente e pelo vice-presidente do

LNETI;
b) Pelos directores dos institutos e dos departa-

mentos não integrados em institutos;
c) Pelos directores dos serviços de relações exte

riores, dos serviços administrativos e dos
serviços de finanças e patrimônio;
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d) Por representantes eleitos de entre pessoal de
investigação e técnico superior, dois por
cada mstitu o e dois pelos departamentos.

2 — A composição do conselho geral poderá ser
alterada por portaria do Ministro da Indústria e
Tecnologia, mediante proposta do presidente do
LNETI.

3 — O conselho geral reunirá ordinariamente cada
dois meses e extraordinariamente sempre que for
convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa JU
a solicitação da maioria dos seus membros.

Art. 12.° Compete ao conselho gorai:
a) Estabelecer normas para a elaboração do pro-

grama anual de actividades e dos projectos
de orçamento e dos pknos de investimento;

b) Aprovar os projectos de orçamento, dos pla-
nos de investimento e do programa anual.de
actividades;

c) Emitir parecer sobre os regulamentos e instru-
ções necessários ao bom funcionamento do
LNETI;

d) Aprovar os critérios gerais de admissão, ava-
liação e selecção do pessoal, bem coma
sobre a respectiva política de formação pro-
fissional;

e) Emitir parecer sobre convênios a realizar com
Universidades ou outros estabelecimentos de
ensino superior e com entidades e organi-
zações nacionais ou estrangeiras de caracter
científico ou tecnológico;

/) Dar parecer sobre con-tratos-programa a cele-
brar com empresas públicas, privadas i-u
cooperativas, e, bem assim, com organiza-
ções empresariais ou sindicais;

g) Propor medidas conducentes ao aumento das
receitas próprias do LNETI e à racionali-
zação das despesas.

Art. 13.°—1—O conselho administrativo é com-
posto pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo direc-
tor de Serviços de Finanças e Patrimônio, por um re-
presentante da Direcção-Geral da Contabilidade Pú-
blica e pelo chefe da Repartição de Contabilidade do
LNETI, que servirá de secretário.

2 — O conselho administrativo reunirá ordinaria-
mente duas vezes por mês e extraordinariamente
sempre que for convocado pelo seu presidente, por
sua iniciativa ou a solicitação da maioria dos seu-,
membros.

3 — O presidente do LNETI poderá delegar a presi-
dência do conselho administrativo no vice-presidente.

4 — O funcionamento do conselho administrativo
será regulamentado por portaria conjunta dos Minis-
tros das Finanças e do Plano e da Indústria e Tec-
nologia.

5 — Ao representante da Direcção-Geral da Con-
tabilidade Pública será atribuída uma gratificação
mensal a fixar por despacho conjunto dos Ministres
das Finanças e do Plano e da Indústria e Tecnologia
e do Secretário de Estado da Administração Pública.

Art. 14.° Compete ao conselho administrativo:
a) Autorizar a realização de despesas, nos termos

permitidos por lei, aos órgãos dirigentes dos
serviços dotados de autonomia administra-
tiva e financeira;

b) Emitir parecer sobre os projectos de orça-
mento e dos planos de investimento e acom-
panhar a sua execução financeira;

c) Decidir sobre a aceitação de heranças, legados
e doações, quando livres de encargos, ou
emitir parecer quando a mesma dependa de
autorização superior;

d) Elaborar instruções relativas à administração
do LNETI e velar pela sua execução;

e) Promover a organização da contabilidade e
fiscalizar a sua escrituração;

f) Promover e fiscalizar a cobrança das receitas
e o pagamento das despesas;

g) Apreciar as contas dos serviços relativamente
às verbas que lhes forem atribuídas;

h) Providenciar pela organização e actualizaçin
do cadastro dos bens pertencentes ao
LNETI;

0 Apreciar as contas de gerência a submeter
anualmente ao Tribunal de Contas.

Art. 15.° — 1 — A composição, atribuições e o modo
de funcionamento do Conselho Superior de Engenha-
ria e Tecnologia Industrial serão estabelecidos por
portaria do Ministro da Indústria e Tecnologia de
modo a garantir-se uma adequada representação da*
seguintes entidades:

a) órgãos cent.ais do Ministério da Indústria e
Tecnologia, Universidades e institutos pú-
blicos cuja actividade se relacione directa-
mente com as atribuições do LNETI;

b) Associações ou organizações empresariais, sin-
dicais, cooperativas, financeiras e outras de
reconhecido interesse para a investigação
e tecnologia industrial.

2 — Farão parte do Conselho individualidades de
reconhecido mérito e competência nos domínios da
energia, iecnolo; :a e indústria a designar pelo Mi-
nistro da Indústria e Tecnologia nos termos que
forem definidos na portaria referida no número ante-
rior.

3 — O Conselho poderá reunir em plenário ou por
secções.

4 — As reuniões plenárias do Conselho Superior
de Engenharia e Tecnologia Industrial serio presi-
didas pelo Ministro da Indústria e Tecnologia.

5 — Os membros do Conselho terão direito a çta-
tificações de montante a fixar de acordo com o
artigo 6." do Decreto-Lei n.° 106/78, de 24 de Maio.

Art. 16." Compete ao Conselho Superior de Enge-
nharia e Tecnologia Industrial:

a) Contribuir para a°- definição da política cientí-
fica e tecnológica nos sectores industrial e
energético;

b) Estabelecer as prioridades a observar no de-
senvolvimento das actividades do LNETI:

e) Dar parecer sobre os .pianos anuais e pluria-
nuais do LNETI ou outros com eles rela-
cionados nos domínios da energia e da tec-
nologia industrial que o Ministério da In-
dústria e Tecnologia lhe submeta e apre-
ciar os relatórios correspondentes i sua exe-
cução;
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d) Emitir parecer sobre os projectos e estudos
realizados no âmbito da actividade do
LNETI, promovendo a análise do seu mé-
rito científico, econômico e social, numa
óptica de gestão por objectivos.

Art. 17.°—1 — Sio criadas desde já as seguinte-,
secções do Conselho Superior de Engenharia e Tec-
nologia Industrial:

a) Investigação, Desenvolvimento e Assistência
Tecnológica;

*) Formaç5o;
c) Informação Técnica para a Indústria.

2 — O número e designação das secções poderão
ser alterados por portaria do Ministro da Indústria
e Tecnologia.

SECÇAO II

Serviço*

Art. 18." O LNETI será estruturado em serviços
de investigação e desenvolvimento e assistência tec-
nológica, em serviços técnico-científicos e em serviços
de apoio técnico e administrativo.

Art. 19.° Os serviços de investigação e desenvolvi-
mento e assistência tecnológica compreendem depar-
tamentos e institutos.

Art. 20.°— 1 —Os departamentos sfio serviços bá-
sicos do LNETI, desenvolvendo actividades relacio-
nadas com um domínio científico ou tecnológico bem
definido ou com sectores industriais específicos.

2—Os institutos resultam da associação de depar-
tamentos que englobem técnicas específicas comuns
ou abranjam uma vocação dominante.

3 — Os institutos podem ainda resultar da associa-
ção de departamentos que agrupem sectores indus
triais afins, de modo a permitir a concentração de
meios humanos e de equipamento e a execução efi-
ciente de acções idênticas sob o ponto de vista técnico
e científico.

4 — A criação dos institutos deve permitir não só
o desenvolvimento de projectos I & D interdisciplina-
res com elevado grau de inovação, mas também de
actividades com directa aplicação tecnológica nas em-
presas ou serviços.

Art. 21.°— I— São criados desde já os seguintes
institutos:

a) Instituto de Tecnologia Industrial;
b) Instituto de Energia.

2 — É ainda criado o Departamento de Protecção e
Segurança Radiologies.

Art. 22.° O Instituto de Tecnologia Industrial com-
preende os seguintes departamentos relacionados com
os sectores industriais:

a) Departamento Central de Estudos e Análises
Industriais;

b) Departamento de Tecnologia das Indústrias
Químicas;

c) Departamento de Tecnologia das Indústrias
Alimentares;

d) Departamento de Metalurgia e Metalomecfi-
nica;

e) Departamento de Electrónica e Equipamento
Eléctrico.

Art. 23.° O Instituto de Energia compreende os
seguintes departamentos relacionados com o sector
energético:

d) Departamento de Energias Convencionais;
b) Departamento de Energias Renováveis;
c) Departamento de Energia e Engenharia Nu-

cleares;
d) Departamento das Ciências e Técnicas Nu-

cleares.

Art. 24.°— 1 — A competência do Instituto de Tec-
nologia Industrial exerce-se através dos respectivos
departamentos:

a) No âmbito da investigação e desenvolvimento
experimental e das transferências de tec-
nologia para os diversos sectores industriais
e para as áreas tecnológicas que lhes cor-
respondem;

b) No âmbito da assistência e do apoio tecno-
lógicos às empresas industrais dos respec-
tivos sectores.

2 — Ao Departamento Central de Estudos e Aná-
lises Industriais compete a realização de análises e
ensaios de produtos, a investigação e desenvolvi-
mento de métodos de análise química, física e ins-
trumental e a assistência e o apoio tecnológicos nos
domínios do controle e tratamento de efluentes fabris,
da corrosão e protecção dos materiais e do aprovei-
tamento de resíduos industriais.

3 — Ao Departamento de Tecnologia das Indústrias
Químicas compete a investigação e o desenvolvimento,
a análise experimental relacionada com as transfe-
rências de tecnologia e a assistência e o apoio tecno-
lógicos para os sectores dos produtos naturais e das
indústrias químicas transformadoras.

4 — Ao Departamento de Tecnologia das Indústrias
Alimentares compete a investigação e o desenvolvi-
mento, a análise experimental relacionada com as
transferências de tecnologia e a assistência e o apoio
tecnológicos para os sectores das indústrias de alimen-
tação, com excepção das que forem afectas ao Minis-
tério da Agricultura e Pescas.

5 — Ao Departamento de Metalurgia e Metalome-
cânica compete a investigação e o desenvolvimento,
a análise experimental relacionada com as transfe-
rências de tecnologia e a assistência e o apoio tecno-
lógicos para os sectores da metalurgia extractiva, da
fundição, outras tecnologias e comportamento dos
materiais e ainda das indústrias de máquinas, de
construção, de equipamentos e de produtos metá-
licos.

6 — Ao Departamento de Electrónica e Equipa-
mento Eléctrico compete:

a) A investigação e o desenvolvimento, a análise
experimental relacionada com as transfe-
rências de tecnologia e a assistência e o
apoio tecnológicos para a engenharia elec-
trónica e de sistemas e, bem assim, para
os sectores dos materiais eléctricos e mag-
néticos e as indústrias dos equipamentos
eléctrico e electrónico;
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b) O apoio especializado a todos os departamen-
tos do LNETI, nomeadamente na manu-
tenção de equipamento e construção de
protótipos destinados a projectos de inves-
tigação.

Art. 25.°— 1 - - A competência do Instituto de
Energia exerce-se através dos respectivos departa-
mentos:

a) No âmbito da investigação e desenvolvimento
experimental e das transferências de tecno-
logia para os sectores das energias tradicio-
nais e renováveis e, bem assim, da energia
nuclear e das suas aplicações;

b) No âmbito da assistência e apoio tecnológicos
para as indústrias do sector energético.

2 — Ao Departamento de Energias Convencionais
compete a investigação, o desenvolvimento experi-
mental e o estudo das transferências de tecnologia
para a produção, substituição e utilização racional de
combustíveis tradicionais, para o aproveitamento de
resíduos e, bem assim, para a assistência e o apoio à in-
dústria, tendo em vista a inovação tecnológica e a
conservação e poupança de energia.

3 — Ao Departamento de Energias Renováveis
compete coordenar e realizar a investigação e o de-
senvolvimento tecnológicos no domínio das energias
solar, eólica, das ondas, marés e de outras energias
livres e promover o apoio e a assistência tecnológica
à industria, tendo em vista a diversificação de fontes
energéticas e a construção das respectivas centrais.

4 — Ao Departamento de Energia e Engenharia
Nucleares compete efectuar e promover a investiga-
ção e o desenvolvimento no domínio da engenharia e
das diversas formas de obtenção de energia nuclear,
assim como a formação e actualização permanente de
técnicos para os diversos sectores da produção e uti-
lização da energia nuclear para fins pacíficos.

3 — Ao Departamento de Ciências e Técnicas Nu-
cleares compete efectuar e promover a investigação,
o desenvolvimento e a aplicação das ciências e téc-
nicas nucleares para fins pacíficos e a formação dos
técnicos correspondentes.

Art. 26." Ao Departamento de Protecção e Segu-
rança Radiológica compete colaborar na segurança
radiológica de instalações e equipamento radioactivo
e nuclear e coordenar os estudos de controle da ra-
dioactividade do ambiente, de radioecologia e, bem
assim, de protecção radiológica.

Art. 27." São serviços técnico-científicos os seguin-
tes departamentos:

a) Centro de Formação Técnica;
b) Centro de Informação Técnica para a Indús-

tria;
c) Gabinete de Planeamento de Engenharia e

Tecnologia Industrial;
d) Departamento de Pré-Investimento, Promo-

ção e Comercialização;
e) Centro de Informática.

Art. 28.° Ao Centro de Formação Técnica compete:

a) Promover e organizar cursos, seminários e
colóquios com vista à formação, aperfei-
çoamento e actualização dos quadros diri-

gentes e técnicos das empresas industriais
e dos organismos do Ministério da Indústria
e Tecnologia, no âmbito da gestão e das
tecnologias;

6) Organizar conferências, congressos e outras
reuniões, especialmente nos sectores da en-
genharia de produção, da gestão e das tec-

- nologias industriais.

Art. 29." Ao Centro de Informação Técnica para
a Indústria compete:

d) Organizar o sistema nacional de informação
técnica para a indústria, em coordenação
com os serviços especializados dos outros
organismos do Ministério da Indústria e
Tecnologia, através da recolha, tratamento
e organização de documentos, livros, publi-
cações e meios áudio-visuais;

b) Coordenar a ligação do sistema nacional de
informação técnica para a indústria com
outras redes de informação nacionais e in-
ternacionais;

c) Divulgar os conhecimentos resultantes das ac-
tividades do LNETI e outros com inte-
resse para o desenvolvimento industrial e
os contidos nas patentes de invenção pelas
empresas industriais e organismos do Mi-
nistério da Indústria e Tecnologia;

d) Organizar a editorial do LNETI e orientar as
suas actividades.

Art. 30.° Ao Gabinete de Planeamento de Enge-
nharia e Tecnologia Industrial compete:

a) Propor medidas que permitam incentivar o
sector I & D das empresas industriais, de
forma que as actividades de pesquisa sejam
orientadas para sectores prioritários do de-
senvolvimento;

b) Coordenar a elaboração de orçamentos-pro-
grama e dos planos de investimento anuais
e plurianuais, a partir das propostas dos
serviços internos;

c) Propor medidas conducentes a uma eficiente
gestão por objectivos;

d) Efectuar estudos relativos às carreiras e esta-
belecer os planos gerais de admissão do
pessoal do LNETI;

e) Pronunciar-se sobre a rendibilidade dos diver-
sos projectos de investimento, de acordo
com indicadores previamente estabelecidos;

f) Estudar, propor, coordenar e acompanhar a
execução de medidas tendentes ao aperfei-
çoamento das estruturas do LNETI.

Art. 31." Ao Departamento de Pré-Investimento,
Promoção e Comercialização compete:

d) Desenvolver um esquema de pré-investimento
e engineering, em cooperação com as em-
presas industriais, que permita uma ligação
eficiente entre a criaçio e o armazena-
mento de conhecimentos e a produção de
bens e serviços;

b) Efectuar estudos de viabilidade industrial de
projectos de investigação e identificar ireas
de desenvolvimento tecnológico;
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c) Coordenar, no âmbito do LNETI, as acçõcs
relacionadas com os problemas inerentes às
transferências de tecnologia;

d) Promover a comercialização de tecnologias e
equipamentos desenvolvidos no LNETI e
de quaisquer outros serviços ou acções de
interesse para as empresas, apoiando a
constituição de unidades industriais, tendo
em vista a utilização de novas tecnologias
e o fabrico de novos produtos.

Art. 32.° Ao Centro de Informática compete:
a) Realizar investigação e desenvolvimento nos

domínios da informática e suas aplicações
com interesse para as actividades I & D do
LNETI e para as empresas industriais;

b) Assegurar o funcionamento dos meios de pro-
cessamento automático da informação e
acompanhar o seu progresso tecnológico;

c) Prestar apoio aos diferentes órgãos do LNETI
nos domínios da informática.

Art. 33.° Os departamentos, sempre que a sua di-
mensão o justifique ou quando as suas actividades
atinjam excepcional relevância na investigação e de-
senvolvimento ou no domínio técnico-científico, po-
dem dar origem a institutos.

Art 34.° O número e designação dos institutos e
departamentos criados por este diploma poderão ser
alterados nos termos do Decreto-Lei n.° 59/76, de
23 de Janeiro.

Art. 35." — 1 — Os departamentos gozam de auto-
nomia científica e técnica, sem prejuízo das orienta-
ções gerais que vierem a ser fixadas pelos órgãos su-
periores do LNETI.

2 — Os serviços de investigação e desenvolvimento
e de assistência tecnológica e os serviços técnico-cien-
tíficos serão autorizados a gerir as verbas postas à
sua disposição, de acordo com as normas e os orça-
mentos de aplicação aprovados pelo conselho admi-
nistrativo.

Art. 36." — 1 — São serviços de apoio técnico e
administrativo:

d) A Direcção de Serviços de Relações Exterio-
res;

b) A Direcção de Serviços Administrativos;
c) A Direcção de Serviços de Finanças e Patri-

mônio;
d) A Direcção de Serviços Oficinais;
e) A Divisão de Instalações.

2 — Junto do presidente do LNETI funcionará
ainda uma assessoria jurídica.

Art. 37.°—1—A Direcção de Serviços de Rela-
ções Exteriores compreende os seguintes serviços:

a) Divisão de Relações Internacionais;
b) Divisão de Relações Públicas.

2 — Compete è Divisão de Relações Internacionais:
a) Acompanhar a execução das actividades de

cooperação do LNETI com instituições es-
trangeiras congêneres e organismos interna-
cionais e dinamizar pelos serviços uma con-
veniente e actualizada informação;

b) Prestar apoio ao intercâmbio de técnicos e de
investigadores, nacionais ou estrangeiros, e
a todas as missões de serviço efectuadas no
âmbito do LNETI.

3 — Compete à Divisão de Relações Públicas:
o) Promover a informação pública sobre as rea-

lizações do LNETI e os problemas da tec-
nologia, energia e indústria relacionados
com o Laboratório;

b) Organizar um boletim de informação e outras
publicações de caracter geral e informativo
sobre problemas científicos e tecnológicos,
nomeadamente os relacionados com o de-
senvolvimento industrial.

Art. 38.° -7-1 — A Direcção de Serviços Adminis-
trativos compreende:

a) A Divisão de Transportes e Comunicações;
b) A Repartição de Administração Geral;
c) A Repartição de Aprovísionamento.

2 — À Divisão de Transportes e Comunicações com-
pete:

a) Superintender e coordenar a utilização dos
meios de comunicação existentes no LNE-
TI;

b) Regular quanto respeite à utilização e manu-
tenção do parque de viaturas, tendo em
conta a orientação do Decreto-Lei n.° 50/78,
de 28 de Março.

3 — A Repartição de Administração Geral com-
pete:

a) Assegurar os serviços de expediente geral e a
organização do arquivo central;

b) Ocupar-se de quanto respeita ao provimento e
movimento do pessoal, seu exercício, abono
e cadastro, na perspectiva de uma correcta
gestão dos recursos humanos em que parti-
cipará;

c) Velar pela segurança das instalações e assegu-
rar o funcionamento de serviços de utilidade
comum.

4 — À Repartição de Aprovisionamento compete:
a) Assegurar as aquisições globais, visando uma

correcta gestão de recursos maieriais e de
equipamento;

b) Superintender no funcionamento dos depósitos
de materiais, regulando as entreis aos ser-
viços.

Art. 39." — 1 — A Direcção de Serviços de Finan-
ças e Patrimônio compreende:

o) A Repartição de Contabilidade;
b) A Repartição do Patrimônio;
c) A Repartição de Tesouraria.

2—Compete è Direcção de Serviços de Finanças
e Patrimônio:

a) Pela Repartição de Contabilidade, assegurar a
execução dos orçamentos, a contabilização
do seu movimento e a organização da conta
de gerência;
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b) Pela Repartição do Patrimônio, elaborar o ca-
dastro de bens do LNETI, atribuir as res-
ponsabilidades pela sua utilização e efectuar
o respectivo controle;

c) Pela Repartição de Tesouraria, arrecadar as
receitas do LNETI, promover o seu depó-
sito e movimento, bem como efectuar os pa-
gamentos autorizados.

Art. 40.° — 1 — A Direcção de Serviços Oficinais
será constituída por oficinas especializadas e de pre-
cisão nos domínios da mecânica, electricidade, vidro,
soldadura e fundição, além de desenvolver actividades
nos sectores de desenho de máquinas, conservação de
equipamento e apoio à Divisão de Instalações.

2 — A Direcção de Serviços Oficinais compete
construir, de acordo com a orientação dos serviços de
investigação e desenvolvimento e assistência tecnoló-
gica, protótipos de equipamento de alta precisão, in-
terfaces para instalações piloto e aparelhagem de vi-
dro e ainda realizar a manutenção e o aperfeiçoa-
mento de equipamento mecânico e eléctrico.

3 — As formas de apoio da Direcção de Serviços
Oficinais aos serviços de investigação e desenvolvi-
mento serão definidas nos diplomas que os estrutura-
rem.

Art. 41.° À Divisão de instalações compete:

a) Coordenai a instalação dos serviços e realizar
pequenas obras de adaptação, remodelação
e conservação dos respectivos imóveis;

6) Ocupar-se de quanto respeita ao estudo de
novas instalações e manutenção das existen-
tes, acompanhando a elaboração de projec-
tos, adjudicação e fiscalização de trabalhos.

Ari. 42." — 1 — À assessoria jurídica cabe:

á) Realizar estudos e formular pareceres de natu-
reza jurídica sobre assuntos de interesse
para o LNETI;

b) Colaborar na elaboração dos regulamentos in-
ternos e dos projectos de regulamentos rela-
tivos à normalização, certificação de equi-
pamentos e produtos e outros relacionados
com o controle de qualidade;

c) Dar apoio jurídico na preparação, celebração
e acompanhamento da execução de convê-
nios, contratos-programa e outros acordos
em que o LNETI seja parte e, bem assim,
acompanhar a evolução do direito interna-
cional no domínio das ciências e tecnolo-
gias.

2 — A assessoria jurídica será orientada por ura
jurista designado pelo presidente.

Art. 43." A estrutura dos serviços de acção social,
higiene e segurança e medicina do trabalho será esta-
belecida em diploma especial, tendo em conta:

a) Os problemas específicos que comportem as
actividades dos diversos serviços;

b) O tipo de instalações industriais piloto, a arma-
zenagem de materiais, a utilização de insta-
lações nucleares e de radiações ionizantes
e a protecção de equipamento;

c) As normas internacionais definidas nesta ma-
téria.

Art. 44." — 1 — Ê criada a Comissão de Segurança
e Acção Social, com a seguinte constituição:

a) O presidente do LNETI, ou seu representante,
e dois dirigentes, por aquele designados;

b) Três representantes eleitos pelo pessoal.

2 — Compete à Comissão de Segurança e Acção
Social dar parecer sobre a organização e estruturas
de acção social, segurança e medicina do trabalho e,
bem assim, sobre os projectos de diplomas e regula-
mentos de instruções internas.

3 — O regulamento da Comissão será aprovado por
despacho do Ministro da Indústria e Tecnologia, me-
diante proposta do presidente do LNETI.

Art. 45.° — 1 — Em cada um dos institutos referi-
dos no artigo 22.° existirá uma repartição administra-
tiva, à qual incumbirá desempenhar as funções dos
serviços de apoio administrativo que se considere con-
veniente descentralizar.

2 — Nos departamentos não integrados em institu-
tos, o apoio administrativo será assegurado por secções
estruturadas de acordo com as necessidades.

Art. 46." — I — A competência, organização, nor-
mas de funcionamento e os quadros de pessoal dos
serviços agora criados, para além do que se encontra
definido no presente diploma, serão estabelecidos por
decreto regulamentar no prazo de cento e oitenta
dias, a contar da data da sua entrada em vigor.

2 — Nos órgãos dos serviços de investigação e de-
senvolvimento e de assistência tecnológica poderão
participar representantes de outras entidades, públi-
cas e privadas.

3 — O regime de docência no Centro de Formação
será estabelecido no respectivo decreto regulamentar,
tendo em conta os princípios definidos para institui-
ções similares.

SECÇAO III

Regionalização d»« actlvldadea

Art. 47.° — 1 — A regionalização das actividades
de investigação e desenvolvimento e de assistência
tecnológica às empresas poderá processar-se através
da criação de estruturas regionais do LNETI, de con-
tratos-programa com outras instituições e da constitui-
ção de centros tecnológicos.

2 — A regionalização será feita de acordo com:

a) O planeamento regional do desenvolvimento
industrial;

b) As necessidades das empresas industriais exis-
tentes, especialmente nas áreas de formação
em gestão e de assistência tecnológica às
pequenas e médias empresas;

c) A existência de recursos e potencialidades hu-
manas e tecnológicas que importe desenvol-
ver.

Art. 48.° A criação de estruturas regionais poderá
revestir a forma de serviços de extensão dos institu-
tos ou dos departamentos, ou a forma de departa-
mentos autônomos com um estatuto idêntico ao dos
restantes departamentos do LNETI.

Art. 49.° Os centros tecnológicos, que gozarão de
personalidade jurídica, serão constituídos em estreita
cooperação com as associações de empresas indus-
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triais do sector e com outros organismos do Ministério
da Indústria e Tecnologia, nomeadamente o Instituto
de Apoio às Pequenas « Médias Empresas Industriais
e a Direcção-Geral da Qualidade.

Art. 50.° A constituição dos centros tecnológicos
será objecto de diploma especial, que definirá o seu
estatuto, atribuições, modos de formação e regras de
funcionamento e gestão, dentro dos princípios a se-
guir enunciados:

a) Os centros tecnológicos devem orientar as suas
actividades para a solução dos problemas
práticos e concretos dos sectores industriais;

b) São funções prioritárias dos centros tecnoló-
gicos a melhoria e o controle de qualidade
dos produtos industriais e do equipamento
e, bem assim, o ensaio de instalações piloto
para novas indústrias, novos produtos ou
processos de fabrico e para inovação tecno-
lógica;

c) Os centros tecnológicos devem contribuir para
a correcção de assimetrias regionais do apa-
relho produtivo e para a sua adaptação e
modernização, através do apoio actiyo às
pequenas e médias empresas industriais;

d) O financiamento e a gestão dos centros tecno-
lógicos serão assegurados conjuntamente
pelo Estado, através do Ministério da Indús-
tria e Tecnologia, e pelas empresas indus-
triais que neles participem.

CAPÍTULO III

Gestão financeira e patrimonial

Art. 51.° —1—O LNETI arrecadará e adminis-
trará as suas receitas e satisfará, por meio delas, os
encargos da sua actividade nos termos do Decreto-Lei
n.° 264/78, de 30 de Agosto.

2 — Além das dotações inscritas no Orçamento
Geral do Estado e no Plano de Investimentos e Des-
pesas de Desenvolvimento da Administração Pública,
constituem receitas do LNETI:

a) As quantias cobradas pelos serviços presta-
dos a entidades públicas « privadas;

b) As subvenções, quotizações, doações e lega-
dos concedidos por quaisquer entidades;

c) Os rendimentos dos bens que possuir ou a
qualquer título fruir, nomeadamente os re-
lativos às suas patentes de invenção;

d) O produto da venda de .patentes de invenção,
de equipamento desenvolvido no LNETI,
de publicações e, ainda, de bens móveis
pertencentes ao seu patrimônio que pos-
sam ser dispensados ou tenham sido inuti-
lizados;

e) Os valores cobrados pela inscrição ou matrí-
cula em cursos de formação;

D Quaisquer outras receitas que, por lei, con-
trato ou a outro título, lhe sejam atribuí-
das.

3 —Compete ao Ministro da Indústria « Tecno-
logia a fixação, por despacho, das tabelas de preços
e taxas a cobrar pelos serviços referidos na alínea a)
do n.° 2 do presente artigo.

4— Serão igualmente estabelecida-, por despacho
do Ministro da Indústria * Tecnologia normas rela-
tivas às inscrições ou matrículas referidas na alí-
nea e) do n." 2, bem como as remunerações a atri-
buir pela prelecção dos cursos nela previstos.

5 — Os saldos anuais das dotações orçamenta is e
as receitas próprias do LNETI podem ser despendidos
nos anos econômicos seguintes àqueles a que dizem
respeito.

Art. 52.° — 1— O LNETI depositará todas as
suas receitas na Caixa Geral de Depósitos, Crédito
e Previdência.

2 — Os depósitos a que se refere o número an-
terior serão feitos em nome do conselho adminis-
trativo e para a sua movimentação, não sujeita a
prêmio de transferência, serão suficientes as assi-
naturas de dois membros daquele conselho.

Art. 53." — 1—O Ministro da Indústria e Tec-
nologia poderá autorizar o conselho administrativo
a constituir fundos permanentes a favor dos insti-
tutos e departamentos não integrados em institutos
ou de outros serviços com necessidade comprovada.

2 — O conselho administrativo emitirá as regras
a que deverá obedecer a movimentação dos fundos
permanentes e fiscalizará a sua aplicação.

Art. 54.° — 1 — Terão preferência no despacho e
poderão ser desembaraçados pelas alfândegas, sem
dependência de formalidades e mediante assinatura
de termo de responsabilidade pelo presidente do con-
selho administrativo, os radioisólopos, matérias-
-primas e aparelhos destinados ao LNETI, fazendo-
-se a liquidação dos direitos que forem devidos, por
declaração apresentada pelo presidente do conselho
administrativo, no prazo de oito dias. As mesmas
facilidades serão concedidas na importação de ra-
dioisótopos realizada por estabelecimentos oficiais de
saúde ou assistência.

2 — As alfândegas poderão, sempre que o enten-
derem conveniente, proceder à verificação das mer-
cadorias a que se refere o n.° 1 deste artigo à sua
chegada aos serviços a que se destinam.

Art. 55."— 1—O patrimônio do LNETI é cons-
tituído pelos bens e direitos recebidos ou adquiridos
para ou no exercício da sua actividade.

2 — Os órgãos do LNETI podem administrar e
dispor dos bens que integrem o -seu patrimônio de
acordo com as normas que regulam o domínio pri-
vado do Estado.

Art. 56.° O LNETI pode directamente promover
a realização de quaisquer obras de conservação e
beneficiação das suas instalações até aos montantes
que vierem a ser definidos por portaria conjunta
dos Ministros da Habitação e Obras Públicas e da
Indústria e Tecnologia.

CAPITULO IV

Pessoal

Art. 57.°—1—O pessoal do LNETI será agru-
pado em:

a) Pessoal dirigente:
6) Pessoal de investigação;
c) Pessoa] técnico superior;
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d) Pessoal técnico;
e) Pessoal administrativo e técnico profissional;
/) Pessoal operário;
g) Pessoal auxiliar.

2 — O quadro do pessoal do LNETI é o constante
dos mapas anexos ao presente diploma.

3 — Ao pessoal administrativo e auxiliar do LNETI
não é aplicável o disposto no artigo 30.°, n.° 2, do
Decreto-Lei n.° 548/77, de 31 de Dezembro.

Art. 58." — 1 — As formas de provimento e os re-
gimes de recrutamento do pessoal dirigente do LNETI
são os seguintes:

a) O lugar de presidente será provido, em regime
de comissão de serviço por tempo inde-
terminado, mediante despacho do Ministro
da Indústria e Tecnologia, de entre perso-
nalidades de reconhecido mérito e compe-
tência nos domínios da investigação cien-
tífica e tecnológica;

b) Os lugares de vice-presidente e de director de
instituto, serão providos, em regime de co-
missão de serviço por tempo indetermi-
nado, por despacho do Ministro da Indús-
tria e Tecnologia, de entre individualidades
de reconhecida competência nos domínios
da ciência e da tecnologia ou da adminis-
tração pública e privada;

c) Os lugares de director de departamento serão
providos, em regime de comissão de serviço
por tempo indeterminado, de entre o pes-
soal de investigação e técnico superior ou
ainda de entre individualidades de reconhe-
cido mérito nos sectores científicos, tecno-
lógicos ou de administração correspon-
dentes;

d) Os lugares de director de serviços e de chefe
de divisão serão providos, em regime de
comissão de serviço por três anos, de en-
tre diplomados com curso superior ade-
quado e de reconhecida competência;

*;) Os lugares de chefe de repartição serão pro-
vidos de entre chefes de secçSo do quadro
do LNETI ou, na falta destes, de outros
serviços públicos, num e noutro caso com
três anos de' bom e efectivõ serviço na ca-
tegoria, ou ainda de entre diplomados com
curso superior adequado.

2 — Ao provimento de lugares de chefe de repar-
tição é aplicável o disposto no artigo 31." do Decreto-
-Lei n.° 548/77, de 31 de Dezembro.

Art. 59." — 1 — Os cargos de presidente, vice-pre-
sidente e director de instituto são equiparados ao de
director-geral.

2 — O presidente receberá ainda uma gratificação,
a fixar por despacho dos Ministros das Finanças e
do Plano e da Indústria e Tecnologia e do Secretário
de Estado da Administração Pública.

Art. 60.* Ao provimento dos lugares do quadro do
LNETI, exceptuando os de pessoal dirigente e de in-
vestigação, é aplicável o disposto no artigo 31.° do
Decreto-Lei n.° 548/77, de 31 de Dezembro.

Art. 61."—1 — O pessoal de investigação é recru-
tado entre indivíduos habilitados com licenciatura

adequada à área científica e tecnológica em que irão
desempenhar as suas funções e da seguinte forma:

a) Ihvestigador-coordenador — por concurso de
provas públicas de apreciação curricular e
discussão de um programa de investigação,
entre investigadores principais com, pelo
menos, quatro anos de bom e efectivõ ser-
viço nessa categoria;

b) Investigador principal — por concurso de pro-
vas públicas de apreciação curricular e dis-
cussão de um programa de investigação,
entre investigadores com, pelo menos, cinco
anos de bom e efectivõ serviço na catego-
ria ou entre professores universitários do
respectivo ramo de investigação;

c) Investigador—por concurso de provas públi-
cas de apreciação curricular e discussão de
um projecto de investigação sobre um tema
ligado à sua especialidade, entre especialis-
tas com, pelo menos, seis anos de bom e
efectivõ serviço na categoria;

d) Especialista — por concurso de provas públi-
cas de apreciação curricular, entre assis-
tentes de investigação com, pelo menos,
três anos de bom e efectivõ serviço nessa
categoria, entre técnicos superiores princi-
pais das carreiras do pessoal técnico supe-
rior dos quadros do Ministério da Indústria
e Tecnologia com, pelo menos, seis anos
de bom e efectivõ serviço no exercício de
funções técnicas ou entre indivíduos com
doutoramento na respectiva área de inves-
tigação;

é) Assistente de investigação — por concurso do-
cumental, entre assistentes de investigação
estagiários com, pelo menos, um ano de
serviço e que tenham revelado aptidão para
o desempenho das funções e entre técnicos
superiores dos quadros do Ministério da
Indústria e Tecnologia com, pelo menos,
três anos de bom e efectivõ serviço e cur-
rículo adequado ao desempenho das fun-
ções de investigação;

f) Assistente de investigação - estagiário — por
concurso documental, entre licenciados que
revelem aptidões para iniciar uma carreira
de investigação.

2 — As nomeações para assistente «stagiário terão
caracter provisório durante um ano, prorrogável por
mais um ano.

3 — Findo este período, o assistente estagiário será
nomeado assistente de investigação se houver reve-
lado aptidão para o lugar, sendo exonerado no caso
contrário. -

4 — Os assistentes de investigação e os especialistas
que completem sete anos nessas categorias podem
transitar para lugar de categoria equivalente do grupo
do pessoal técnico superior, podendo candidatar-se
ao primeiro concurso aberto para a categoria ime-
diata da respectiva carreira, independentemente do
tempo de serviço na nova categoria.

Art. 62.* Ao provimento nos lugares das carreiras
do pessoal técnico superior e do pessoal técnico 6
aplicável o disposto nos artigos 35.*, 37.* e 39.* do
Decreto-Lei n.° 548/77, de 31 de Dezembro.
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Art. 63.° — 1 — O pessoal técnico profissional
abrange carreiras de adjunto técnico, técnico expe-
rimentador, técnico auxiliar, ajudante de experimen-
tadoT, auxiliar técnico, auxiliar de laboratório e téc-
nico auxiliar cfkinal.

2 —Ao provimento nos lugares das carreiras refe-
ridas no número anterior, com excepção da última,
é aplicável o disposto nos artigos 35>, 37.° c 39.° do
Decreto-Lei n.° 548/77, de 31 de Dezembro.

Art. 64." — 1 — A carreira de pessoal técnico au-
xiliar e oficinal dcsenvolver-se-á nas áreas funcionais
de mecânica de precisão; engenharia e electrónica,
computação, montagem de circuitos eléctncos, tec-
nologia do vazio, técnica de soprador de vidro, mol-
dagem e cinzelagem, fotografia e composição gráfica
científicas, construção de protótipos e interfaces e
culturas intensivas.

2 —O provimento nos lugares d» técnico auxiliar
oficinal de 2.m classe far-se-á por concurso de provas
práticas, a que poderão concorrer os profissionais ha-
bilitados com o curso geral do ensino secundário ou
equivalente.

3 — O acesso na carreira de pessoal técnico auxi-
liar oficinal será feito por concurso de provas prá-
ticas de entre os funcionários da categoria imediata-
mente inferior com um mínimo de três anos de bom
e efectivo serviço na categoria.

Art. 65." No provimento do pessoal técnico pro-
fissional:

a) A habilitação do curso complementar do en-
sino secundário ou equivalente poderá ser
suprida pela habilitação do curso geral do
ensino secundário ou equivalente e apro-
veitamento em curso de formação ade-
quado com duração não inferior a dois
anos;

b) A habilitação do curso geral do ensino ss-
cundãrio ou equivalente, para efeitos de
provimento nas carreiras de ajudante de
experimentador ou técnico auxiliar oficinal,
poderá ser suprida pela habilitação da es-
colaridade obrigatória e aproveitamento em
curso de formação adequado com duração
não inferior a três anos.

Art. 66.° Os concursos de provas c os. cursos a
que se referem os artigos 61.°, 64.° e 65." serão
realizados de acordo com os regulamentos .a aprovar
por portaria conjunta dos Ministros da Indústria e
Tecnologia e da Educação e Investigação Científica
e do Secretário de Estado da Administração Pública.

Art. 67." — 1 — Ao provimento dos lugares de pes-
soal administrativo e de pessoal auxiliar é aplicável
o disposto no Decreto Regulamentar n.° 86/77, de
16 de Dezembro.

2 — Os lugares de tesoureiro de 1.* e 2.* classes
são providos por escolha do Ministro da Indústria
e Tecnologia de entre os primeiros-oficiais e segun-
dos-oficiais do quadro do LNETL

Art. 68." Ao provimento nos lugares de pessoal
operário é aplicável o disposto nos artigos 36.°, 38.*
e 39." do Decreto-Lei n.° 548/77, de 31 de Dezembro.

Art. 69." O pessoal do LNETI será distribuído pelos
diversos serviços mediante despacho do presidente.

Art. 70."—1—O Ministro da Indústria e Tecno-»
logia poderá autorizar que, por força de verbas espe-
cialmente inscritas para vencimentos e salários, seja

contratado, além dos quadros, o pessoal destinado a
acorrer a necessidades extraordinárias ou eventuais
de serviço.

2 — Aos contratos previstos no número anterior é
aplicável o disposto no artigo 32.° do Decreto-Lei
n.° 548/77, de 31 de Dezembro.

Art. 71.° O LNETI poderá celebrar contratos de
prestação de serviços com entidades públicas ou pri-
vadas, nacionais ou estrangeiras, para a realização de
trabalhos ou estudos de caracter eventual necessários
ao bom desempenho das atribuições que lhes estão
confiadas.

Art. 72.° O serviço para além dos horários nor-
mais, imposto pela necessidade de satisfação de com-
promissos assumidos através de contratos ou presta-
ção de serviços com entidades públicas ou privadas,
poderá ser remunerado de acordo com normas a es-
tabelecer por portaria conjunta dos Ministros das
Finanças e do Plano e da Indústria e Tecnologia e
do Secretário de Estado da Administração Pública.

Art. 73." — 1 — O LNETI poderá facultar a reali-
zação de estágios de acordo com os regulamentos a
aprovar por despacho do Ministro da Indústria e Tec-
nologia, tendo em conta os convênios estabelecidos
com empresas, instituições de ensino superior e ou-
tros organismos públicos ou privados e, bem assim,
os seus projectos de investigação e desenvolvimento.

2 — Os estágios mencionados no número anterior
poderão ser remunerados por meio de bolsas cujo
pagamento será satisfeito por conta de dotações glo-
bais inscritas no orçamento do LNETI.

3 — Os estagiários referidos no número anterior
não adquirem a qualidade de agente administrativo.

Art. 74.°— 1— O LNETI organizará, através do
Centro de Formação e em colaboração com as asso-
ciações representativas dos seus trabalhadores, cursos
e acções de valorização cultural e profissional.

2 — Os cursos e acções mencionados no número
anterior serão, sempre que possível, organizados em
colaboração com o serviço central que tenha a seu
cargo a formação de pessoal.

Art. 75." As normas de concessão de bolsas de
estudo no âmbito dos planos de formação do LNETI
serão estabelecidas por despacho do Ministro da In-
dústria e Tecnologia, tendo em conta as regras apli-
cáveis cm organismos e instituições similares.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

Art. 76." O LNETI pode instituir, nas condições
que forem aprovadas por portaria conjunta dos Minis-
tros das Finanças e do Plano e da Indústria e Tecno-
logia e do Secretário de Estado da Administração
Pública, prêmios para os servidores que tenham con-
tribuído de forma excepcionai para o progresso dos
conhecimentos, para o prestigio da instituição ou para
o incremento da eficiência da sua acção, bem como
outras formas de estímulo, com o fim de fomentar
o aumento da produtividade.

Art. 77.° Enquanto não for estruturada a carreira
ds investigação no Estado e a fim de fomentar as re-
ciitas, poderão os funcionários do LNETI nela inte-
grados receber remunerações decorrentes da conclusão
de estudos, projscios ou trabalhos espseializados de
manifesto interesse cientifico e inegável projecção so-
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ciaJ, cuja presíação tenha s'do solicitada ao LNETI,
observadas as d:spos:ções sobr: a matéria aplicáveis ao
pessoal doccnts universitário.

Art. 78." O LNETI podsrá efectuar contratos de
seguro contra acidentes em serviço do pessoal que tra-
balhe em instalações nucleares com equipamento pro-
dutor de radiações ou com rad'oisotopos e qualquer
que seja o r:g<ms em qus exerça as suas funções.

Art. 79.° — 1 — O primeiro provimento dos lugares
do quadro de pessoal anexo ao presente diploma será
feito prioritariamente de entre o pessoal actualmente
vinculado a qualquer título ao LNETI ou aos serviços
nele integrados, mediante l:sía nominativa aprovada
pelo Ministro da Indústria e Tecnolog-a e publicada
no Diário da República, após visto do Tribunal de
Contas, num dos seguintes termos:

a) Em qualquer lugar do quadro, com respeito
pelos requisitos habitacionais previstos no
presente diploma;

b) Em qualquer dos lugares do quadro que cor-
responda às funções efectivamente exercidas
pelo interessado.

2 — Sem prejuízo do disposto na alínea 6) do nú-
mero anterior, o acesso a categoria superior ficará de-
pendente da satisfação dos requisitos das habilitações
literárias ou formação complementar fixados no pre-
sente diploma.

Art. 80." Cs lugares do quadro que ficarem vagos
após os provimentos considerados no artigo anterior
serão preenctvdos na medida em que o consintam as
disponibilidades orçamentais e de acordo com as ne-
cessidades dos serviços.

Art. 81."— 1 — A o pessoal provido nos quadros do
LNETI em categora idêntica ou equivalente à que
possuía nos seus anteriores quadros será' contado o
tempo de serviço prestado nesta para efeitos de acesso
na carreira.

2 — Ao pessoal mencionado no número anterior
aplica-ss o disposto no artigo 2." do Dicreto-Lei
n.° 105/78. de 23 de Maio, e nos artigos 1." e 3.* do
Dxreto-Lêi n.° 452/78, de 30 de Dezembro, prorro-
gando-se o respectivo prazo até 30 de Outubro.

Art. 82.° São exf'ntos, com a entrada em vigor deste
diploma, a Junta de Energia Nuclear e o Instituto Na-
cional de Investigação Industrial, considerando-se re-

vogadas as disposições legais aplicáveis a estes orga-
nismos, em matéria de estrutura de quadros e carreiras
de pessoal, mantendo-se em vigor as restantes disposi-
ções até à publicação dos decretos regulamentares pre-
vistos no artigo 46.", n.° 1, para os Institutos de Ener-
gia e de Tecnologia Industrial.

Art. 83." — 1 — Com a extinção dos serviços a que
se refere o art:go anterior, transitam para o LNETI
os seus direitos e obrigações, sem prejuízo da afectação
a outros organismos do Ministério da Indústria e Tec-
nologia, nos termos do artigo 62." do Decreto-Lei
n." 548/77, de 31 de Dezembro.

2 — O disposto no número anterior constitu' título
comprovativo da transferência, para todos os efeitos
legais, incluindo os de registo, sendo bastante, em caso
de dúvida, a simples declaração feita pelo LNETI e
confirmada pela DirecçSo-Geral do Patrimônio de que
os bens se incluem entre os nele referidos.

3 — As obrigações de caracter laborai, nomeada-
mente as resultantes da incapacidade parcial, prove-
nientes'de aerdentes cm serviço ou doenças profissio-
nais do pessoal da Junta de Energia Nuclear, que tran-
sitou para a Empresa Nac:ona! de Urânio, E. P.,
«yisH'u-em encargo desta empresa pública.

Art. 84." As duv'das c casos omissos surgidos na
execução deste diploma serão resolvidos por despacho
do M;n;stro da Indústria e Tecnologia, salvo quando
se tratar de dúvidas ou omissões envolvendo matéra
financeira ou de pessoal, que serão resolvidas, con-
forme os casos, por despacho do Ministro da Indústria
e Tecnologia, conjunto com o Ministro das Finanças
e do Plano ou com o Secretário de Estado da Admi-
nistração Pública, quando estiverem em causa matérias
da respectiva competência.

Art. 85." Este diploma entra em viger no dia ! do
mês «eguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 18
de Julho de 1979. — Carlos Alberto da Mola Pinto —
Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto—Antônio
Jorge de Figueiredo Lopes — João Pinto Ribeiro.

Promulgado em 8 de Agosto de 1979.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÔNIO RAMALHO
EANES.

Quadro do pessoal do Laboratório Naclonnl de Engenharia e Tecnologia Industrial'

Mapa* anexo* a qua *a rafara o n.' 2 do artigo 57.*

MAPA 1

Peanal dirigente

Grupo

t—Pessoal dirigente

Carreira

—

NÚMTO
d*

kitam

I
1
2

(«)15
(» 4
0» 4

7

Cltefori»

Presidente
Vice-presidente
Director de instituto
Director de departamento
Director de serviços
Chefe de divisio
Chefe de reparticlo

Letra

1 
1
 
1
 
1

E

(a) Têm ctlegorte «quipuad* a director 4» icnrlça»,
<í>) O ntmero teMl d» lafUM da director it

I t M l i M, M CM» 4» ama prorldoi 4a w n ImwHI.Unm m m d f H
• da ckaft * 4hMa m l t u * » 4* acento caa • «.• I da wtl» 4*.*
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MAPA II

Pessoal de Investigação, técnico mpcrior c técnico

Grupo

2 —Pessoal de investigação ...

3 — Pessoal técnico mperior ...

4 Pessoal técnico

Cantin

Investigador

Engenheiro e licenciado em
Ciências Exactas

Licenciado em Ciências Sociais
e Humanas

Jurista

Técnico superior

Engenheiro técnico e bacha-
rel em Ciências Exactas ...

Técnico biólogo e farmacêu-
• tico

Técnico de administração

Técnico de laboratório

Técnico

Número -'
de • Cateforia

lutam

9
18
50

100

140

7
10
10
10

4
4
5
5

3

3
3
4
5

20

20

20

2
3
4

4

4

4

2
3
4

3

3

3

1
2
2

1 Invejtigador-coordenador
' Investigador principal

Investigador
Espscial'sla

Assistente de investigação
Assistente de investigação es-

tagiário

Assessor
Técnico superior principal
Técnico superior de 1.* claue
Técnico superior de 2.* classe

Assessor
Técnico superior principal
Técnico superior de I.* classe

j Técnico superior de 2.* classe

Assessor
Técnico superior principal
Técnico superior de 1." classe
Técnico superior de 2." classe

Assessor
Técnico superior principal
Técnico superior de 1.* classe
Técnico superior de 2.* classe

Técnico de laboratório princi-
pal

Técnico de laboratório "de I.*
classe

Técnico de laboratório de 2.'
classe

Técnico principal
Técnico de 1.* classe
Técnico de 2.* classe

Técnico de laboratório princi-
P*l

Técnico de laboratório de 1.*
classe

Técnico de laboratório de 2.*
classe

Técnico principal
Técnico de 1." classe
Técr.iro de 2.* classe

Técnico de laboratório princi-
P*l

Técnico de laboratório de 1.*
classe

Técnico de laboratório de 2.*
classe

Leln

B
C
D
E

F

H

. D
E
F
H

D
E
F
H

D
E
F
H

D
E
F
H

F

H

i

F
H
J

F

H

j

F
H
J

F

H

J

i

Técnico principal ' F
Técnico de 1.* classe j H
Técnico de 2.* clawe | J

5-



MAPA I I I

Pessoal técnico proBsatooal e administraÜTO

Grupo Carre ir.

Técnico experimentador-opera-
dor de reactor

TÉcnico experimentador

Adjunto técnico de formação
e informação técnica

Adjunto técn:co

Ajudante de experimentador...

Técnico auxiliar de formação
e informação técnica

Técnico auxiliar desenhador ...

Tradutor

Fiscal técnico de obrai

Técnico auxiliar oficina! ~

Técnico auxiliar

Auxiiar de laboratório

Niacra
de

lucra

3

3

3

14

14

14

2
3
3

S
S

12

38

3S

38

5
5
5

4
4
4

2

2

1

1

1

20

.25

25

15
19
17

(«)53

25

25

CMaocia

Técnico experimentador-opera-
dor de xeactor principal ...

Técnico experimentador-opera-
dor <fe 1.* clasce

Técnico experimentador-opera-
dor de 2.* classe

Técnico experimentador prin-
cipal

Técnico experimentador de 1.*
classe

Técnico experimentador de 2.*
classe

Adjunto técnico principal
Adjunto técnico de 1.* classe
Adjunto técnico de 2.' classe

Adjunto técnico principal
Adjunto técnico de 1.* classe
Adjunto técnico de 2.* classe

Ajudante de experimentador
principal

Ajudante de experimentador de
1.* classe

Ajudante de experimentador de
2.* classe

Técnico auxiliar principal
Técnico auxiliar de !.* classe
Técnico auxiliar de 2.* classe

Desenhador principal
Desenhador de 1.' classe
Desenhador de 2.' classe

Tradutor- correspondents-intér-
prete

Tradutor-correspondente

Fiscal técnico de obras princi-
pal

Fiscal técnico de obras de 1.*
classe

Fiscal técnico de obras de 2.*
classe

Técnico auxiliar oficina! princi-
pal

Técnico auxiliar oftcmal de 1.'
classe

Técnico auxiliar oficinal de 2.*
classe

Técnico auxiliar principal
Técnico auxiliar de I.* claste
Técnico auxiliar de 2.* classe

Auxiliar de laboratório princi-
pal

Auxiliar de laboratório de I.*
classe

Auxiliar de laboratório de 2.*
classe

Letra

H

J

K

H

J

K

H
J
K

H
J
K

J

L

M

J
L
M

J
L
M

J
L

J

L

M

J

L

M

J
L
M

N

Q

s
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Grupo

5 — Pessoal técnico profissional

6 — Pessoal administrativo

CuRira

Auxiliar técnico

Oficiais de secretaria

Tesoureiro (d)

Escriturário-dacliiógrafo

Número
de

lutam

(6)67
(c)S6

35

15
20
25
30

1
2

35

Calcfijria

Auxiliar técnico principal
Auxiliar técnico de 1.' classe
Auxiliar técnico de 2.* classe

Chefe de secçáo
Prjmciro-oficial
Scgundo-oTicial
Tcrcciro-oficial

Tesoureiro t!c 1.* classe
Tesoure'ro de 2.' classe

EscrJturario-dactilógrafo

Letra

N
Q
S

I
L
N
Q

J
L

S

(a) Serio «Mistos M primeiro» vinte e oito lugans que vagartm apôs o primeiro provimento.
(D) Serio extintos os primclrot IrinU c dote lugares que vagarem após o primeiro provimento.
(c) Serio «tintos ca primeiro! vinte e um lugar» que vaHrem após o primeiro rrovimenlo.
(é) Terlo direito a abono para falhas.

MAPA IV

Pessoal operário e pessoal auxiliar

Grupo .

7 — Pessoal operário

8—Pessoal auxiliar

Carreira

Operária

—

Número
de

lugares

2
4
7
7
7
7

2
25
3

10
20

3
3

14
18

Categoria

Encarregado geral
Encarregado
Operário principal
Operário de ] . ' classe
Operário de 2.* classe
Ajudante
Aprendiz

Encarregado de garagem
Motorista de pesados
Fiel de armazém
Motorista de ligeiros
Telefonista
Fiel. auxiliar
Correio
Contínuo e porteiro
Servente

Lelr»

K
M
O
Q
R
S

N
Q
R
S
S
S
S
T
U

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA M M I M

J


