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Assunto: Estatísticas da Fundaçao para a Ciência e Tecnologia

Destinatário: Min. da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
A informação estatística fiável é fundamental para o processo de tomada de decisão informada
bem como para a discussão das políticas públicas e dos seus resultados. O rigor dos métodos e
dos números é também particularmente relevante na Ciência, e no método científico.
O documento da Fundação para a Ciência e Tecnologia “Visão Global” é um documento útil que
sintetiza informação sobre indicadores relevantes na discussão das políticas públicas de Ciência
e a sua evolução ao longo dos anos, permitindo ter uma visão de conjunto sobre as diversas
opções políticas e comparar níveis de investimento. Desse modo é um instrumento útil, que em
boa hora a Fundação para a Ciência e Tecnologia decidiu fornecer ao público em geral.
O documento permite ainda perceber a origem das fontes de financiamento e o seu peso no
financiamento da fundação, o nível de investimento e a execução de despesa por área de
atuação. Condensa, portanto, informação relevante para o Parlamento e para os agentes do
setor.
Infelizmente, a atualização dos dados, que ocorre anualmente, está este ano atrasada. Recordese que a última atualização ocorreu a julho de 2017.
Pelo exposto, os deputados abaixo identificados, ao abrigo das disposições constitucionais,
legais e regimentais aplicáveis, solicitam ao Governo que, por intermédio do Senhor Ministro da
Ciência e Tecnologia, lhe sejam fornecidas e atualizadas, em tempo útil à preparação do
OE2019 as estatísticas da Fundação para a Ciência e Tecnologia “Visão Global” reportadas a
julho 2018 ou, no mínimo a 31 dezembro 2017.
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