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Lisboa, 
17/03/2021	

 
Assunto: Petição nº 179/XIV/2ª 

 

Relativamente ao pedido de pronúncia sobre a Petição acima identificada, que tem 

por lema: Por um investimento urgente em Ciência em Portugal, da iniciativa de Luísa Lopes, e 

que se encontra em apreciação na Comissão Parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e 

Desporto, oferece-se ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas dizer o seguinte: 

 
1. A petição, de um conjunto alargado de investigadores, apela ao reforço do investimento em 

Ciência e na Comunidade Científica em Portugal, tendo por base: 

a. o reconhecimento do seu papel na sociedade (de que a resposta à COVID-19 é 

exemplo recente);  

b. o baixo valor do investimento público e privado em C&T (1.41% do PIB em 2019); 

c. as baixas taxas de sucesso nos concursos promovidos pela FCT (projetos 5,3%; 

emprego científico 8,2%);  

d. a imprevisibilidade do financiamento; e  

e. a falta de condições para uma carreira científica estável. 

 

2. A petição preconiza a adoção de 3 medidas que consideramos merecedoras do nosso apoio, 

designadamente: 

a. Reforço do apoio financeiro ao desenvolvimento dos projetos de investigação; 



 

 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) 

Av. 5 de Outubro, n.º 89, 2º andar, 1050-050 Lisboa 
Tel: 213 602 950 / 213 602 952 Fax: 213 640 011 

 

b. Fixação de um valor para a taxa de aprovação das candidaturas em sede de 

programas de financiamento de projetos próximo dos 15%, que reduza a 

aleatoriedade da decisão; 

 

c.  Estabelecimento de um pacto que permita definir uma estratégia para a ciência 

para a próxima década com um reforço do financiamento estrutural regular do OE, 

complementado com financiamento europeu e empresarial, que garanta alcançar a 

meta de 3% do PIB em 2030. 

 
 

3. Adicionalmente, entende-se que o reequipamento científico deveria constituir uma 

prioridade do País. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

___________________________ 
António de Sousa Pereira 
Presidente do CRUP  
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