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Exmo. Senhor 
Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura   
 
 
Lisboa, 28 de novembro de 2012 
 
 
Assunto: Audição da Senhora Secretária de Estado da Ciência e do 
Senhor Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia 
 
 
O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem vindo a 
acompanhar a situação das instituições de Investigação e 
Desenvolvimento e a alertar o Governo para os efeitos da política de 
desmembramento das instituições, tanto pública, como privadas. A 
aplicação de uma política orçamental asfixiante tem vindo a provocar 
consequências que comprovam a justeza dos alertas lançados pelo PCP. 
 
A política para os laboratórios de estado, caracterizada essencialmente 
pela ausência de estratégia clara e definida e pela sucessiva 
desvalorização das suas missões e funções públicas de I&D, mas também 
de outras funções no campo das OAC&T (outras actividades de Ciência e 
Tecnologia) tem vindo a provocar uma crescente debilidade do Sistema 
Científico e Tecnológico Nacional. Da mesma forma, o grave 
desinvestimento anunciado para os laboratórios associados (que em 2013 
atinge em algumas unidades os 50%) poderá vir a perigar a actividade 
regular e a capacidade de produção destes laboratórios. Toda a situação é 
profundamente agravada pelo sistemático atraso nas transferências da 
FCT para as instituições de I&D, nomeadamente para as unidades 
associadas e universidades que assim se vêem forçadas a assumir custos 
de estrutura, overheads e custos dos próprios projectos que deveriam ser 
integralmente financiados. 
 
Pelo papel que estas estruturas representam, pela sua importância no 
SCTN, também pelo potencial científico e tecnológico que encerram e pelo 
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conjunto vasto de investigadores e técnicos que albergam, importa 
confrontar o Governo com os custos das opções de depauperação 
orçamental.  
 
Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, 
requeiro a V. Exa se digne solicitar a presença da Senhora Secretária de 
Estado da Ciência e do Senhor Presidente da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia em reunião da Comissão a que preside no sentido de ser 
possível o debate em torno da política de Ciência e Tecnologia do 
Governo, nomeadamente no que toca ao financiamento do SCTN e à 
política de recursos humanos, recrutamento e investimento em projectos. 
 
 
 
 

 
O Deputado,  

 
 
 
 
 

Miguel Tiago  
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