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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O ex-ministro das Finanças João Leão assumiu recentemente o cargo de Vice-reitor do Instituto

Universitário de Lisboa – ISCTE, onde vai gerir o projeto do Centro de Valorização e

Transferência de Tecnologias, cujo financiamento foi incluído na proposta de OE2022,

apresentada esta semana na Assembleia da República.

Questionado sobre o envolvimento no processo de financiamento público ao projeto

suprareferido 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”.

No entanto, 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.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

Deputados abaixo-assinados, do Grupo Parlamentar do PSD, vêm, por este meio, através de

Vossa Excelência dirigir à Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o envio urgente

dos seguintes dados:

Cópia do processo de financiamento público ao Centro de Valorização e Transferência de

Tecnologias do ISCTE;

1.

Cópia de todas as comunicações entre as partes envolvidas no âmbito detse projeto,

nomeadamente o Ministério das Finanças, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior e o Instituto Universitário de lisboa – ISCTE.

2.
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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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