
 

 

 

Exmo. Senhor 

Deputado Alexandre Quintanilha 

M.I. Presidente da Comissão de Educação e Ciência 

 

Senhor Presidente, 

De acordo com as notícias dos últimos dias acerca do processo de financiamento 

público ao Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE, este 

é um processo envolto em contradições. 

 O Centro de Valorização do Conhecimento e Transferência de Tecnologias 

(CVTT) do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa foi o único projeto da área 

tutelada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) a ser 

apoiado diretamente pela dotação centralizada do Ministério das Finanças nos 

últimos cinco anos.  

Segundo o relatório de execução orçamental do quarto trimestre de 2021, a 

contrapartida nacional para este projeto provém da dotação centralizada do 

Ministério das Finanças e não da do orçamento do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior. 

À época, o cargo era ocupado por João Leão, nomeado vice-reitor da única 

instituição de ensino superior pública beneficiada por este mecanismo de reforço 

orçamental para assegurar a contrapartida nacional em projetos de investimento 

público. 

Questionado sobre o envolvimento no processo de financiamento público ao 

projeto suprarreferido do ex-ministro das Finanças, o gabinete da reitora do 

ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues, informou que “a negociação do contrato 

programa foi feita entre o ISCTE e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 



Superior”, não tendo a instituição tido qualquer “negociação com o Ministério das 

Finanças”.  

Conforme notícia do Jornal Público do dia 20 de abril: 

“Na carta enviada aos homólogos, Maria de Lurdes Rodrigues garante ainda que “o 

responsável pelo acompanhamento do projeto do CVTT é o vice-reitor para a 

investigação e modernização tecnológica, professor Jorge Costa” e não João Leão.  

Não era isso, porém, que se escrevia no site da instituição quando se anunciou a 

nomeação do ex-ministro, relacionando directamente o seu pelouro do Desenvolvimento 

Estratégico com “diversos projectos relevantes em curso, nomeadamente, o futuro 

Centro de Conhecimento e Inovação nas instalações da Avenida das Forças Armadas”. 

Esse texto foi, entretanto, alterado.” 

Nesta conformidade, vem o Grupo Parlamentar do PSD requerer, ao abrigo das 

disposições regimentais aplicáveis, que a Comissão de Educação e Ciência, 

delibere ouvir, com a maior urgência possível:  

1. Prof.ª Doutora Maria de Lurdes Rodrigues, Reitora do ISCTE – Instituto 

Universitário de Lisboa 

2. Prof.Doutor João Leão, ex-ministro das Finanças e atual vice-reitor do 

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 

Palácio de S. Bento, 20 de abril de 2022 

Os Deputados, 

Hugo Carvalho 

Cláudia André 

Carla Madureira 

 


