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Assunto: Petição nº 179/XIV/2ª - Pedido de Comentários 

 

Exmo. Senhor 

Prof. Doutor Firmino Marques 

Ilustre Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto / Assembleia da 

República 

 

Satisfazendo o solicitado por V. Exa. relativamente ao pedido de comentários ao teor da Petição em 

referência, vem a APESP emitir as seguintes considerações: 

 

É com manifesto agrado que se acolhe o exposto contido na Petição apresentada junto dessa Comissão 

Parlamentar. 

 

A APESP partilha da acentuada preocupação ali considerada, não só pelo que é sentido no seio das 

Instituições e das unidades de investigação mas, também, considerando a qualidade e o perfil dos 

peticionários (signatários) que, em última instância, são os intervenientes/agentes que desenvolvem aquelas 

atividades, os quais integram e constituem-se como uma forte representatividade junto das atividades que 

envolvem  Ciência e a Comunidade Científica. Sendo, assim, indiscutível a legitimidade dos peticionários ao 

divulgarem o “estado” da Ciência e das Atividades de I&D no nosso País, dado o contexto da 

inexpressividade dos apoios e dos resultados que lhes dizem respeito. 

Considera-se que a exposição se caracteriza como um alerta, uma chamada de atenção e de protesto, 

politicamente adequados, sustentando-se na descrição objetiva e real, identificando registos e referências 

qualitativas, quantitativas e estatísticas que decorrem, assaz redutores, das incertezas e dos apoios a 

conceder pela FCT, por todos sentidas. 

Embora se aceite que os Governos têm vindo a adotar medidas para ultrapassar alguns daqueles 

constrangimentos identificados na exposição têm-se revelado, no entanto, medidas de eficácia relativa e de 

curto prazo. 

As Instituições associadas da APESP identificam-se com os mesmos condicionalismos descritos na Petição 

revendo-se, genericamente, na necessidade da implementação de soluções quanto ao incremento de apoios 

e adoção de procedimentos que promovam a garantia da estabilidade quantos aos respetivos 

financiamentos. 

Concluindo, as Instituições associadas da APESP, manifestam o louvor pela iniciativa e pelas propostas 

contidas na Petição, acolhendo-as aproveitando esta Associação, para propor a criação de um Grupo de 



Trabalho que reúna um consenso alargado no contexto do quadro parlamentar, para a criação de uma 

proposta de Lei de Bases da Ciência e Tecnologia ou do seu financiamento. Esta iniciativa permitira 

estabelecer um “pacto de regime para a Ciência dedicada ao enquadramento de uma estratégia para a 

Ciência para os próximos anos, bem como contribuiria para a definição das competências de qualquer 

governo para a área da Ciência e Tecnologia. 

 

APESP, 15 março de 2021 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da APESP 
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