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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

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. Recorde-

se 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.

Palácio de São Bento, 28 de setembro de 2018

Deputado(a)s

MARGARIDA MANO(PSD)



Deputado(a)s

PEDRO PIMPÃO(PSD)

ÁLVARO BATISTA(PSD)

NILZA DE SENA(PSD)

ANA SOFIA BETTENCOURT(PSD)

MARIA GERMANA ROCHA(PSD)

LAURA MONTEIRO MAGALHÃES(PSD)

MARIA MANUELA TENDER(PSD)

PEDRO ALVES(PSD)

AMADEU SOARES ALBERGARIA(PSD)

CARLOS ABREU AMORIM(PSD)

DUARTE MARQUES(PSD)

JOANA BARATA LOPES(PSD)

JOSÉ CESÁRIO(PSD)

MARGARIDA BALSEIRO LOPES(PSD)

RUI SILVA(PSD)

CRISTÓVÃO SIMÃO RIBEIRO(PSD)

SUSANA LAMAS(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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