
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No passado dia 13 de Julho de 2022, uma delegação do PCP, reuniu com a Sra. Directora

Executiva do Centro de Ciência Viva (CCV) do Algarve em Faro, com o objectivo de aprofundar

o seu conhecimento da realidade desta instituição de promoção do conhecimento científico.

No decurso da reunião, a delegação do PCP foi informada de várias situações com profundas

implicações na actividade da instituição. O CCV do Algarve é uma associação privada sem fins

lucrativos, registada em 1998, tendo atualmente cinco membros associados dos quais decorre o

seu principal financiamento, sendo, o Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica

e Tecnológica (ANCCT), a Universidade do Algarve (UAlg) e as Câmaras Municipais de Faro,

Loulé e de Albufeira. A participação da UAlg é feita através da alocação de um professor a 75%

para a direção do centro. Os municípios associados comparticipam com 10 000 euros cada um,

mais as instalações que são disponibilizadas pelo Município de Faro. Acrescia ainda o

compromisso de um apoio financeiro por via do Estado Central, através da Agência Nacional

para a Cultura Científica e Tecnológica de cerca de 75 000 euros anuais, mas cujo valor tem

sido alvo de cortes ao longo dos anos, até corte total no corrente ano.

Neste momento o Centro Ciência Viva do Algarve depende em exclusivo do financiamento dos

municípios associados, que pese embora os apoios adicionais em particular do Município de

Faro, colocam este centro numa situação de absoluta fragilidade financeira, com implicações ao

nível da contratação de pessoal e consequentemente na continuação da sua actividade. No

âmbito dos recursos humanos, este centro integra 6 funcionários no quadro, que não estando

integrados nos quadros da função pública e sem possibilidade de progressão na carreira, só

podem ser contratados mediante concurso público. Para além disso, este CCV viu recusado o

pedido de integração de um terceiro no professor no âmbito dos concursos em mobilidade do

Ministério da Educação, o que impedirá a prossecução de alguns dos projectos como o “Escola

Ciência Viva”.

O PCP considera que estruturas como os Centros Ciência Viva são fundamentais para a

promoção do conhecimento científico e para o trabalho com os jovens e crianças neste âmbito,



cujo trabalho pedagógico tem sido amplamente reconhecido. A ausência de qualquer outro

apoio financeiro que não o das autarquias constitui uma desresponsabilização do Governo face

à promoção da ciência e do conhecimento junto das comunidades.

Pelo exposto, solicita-se ao Governo que, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior, preste os seguintes esclarecimentos:

Quais são os Centros Ciência Viva que integrando a rede da Agência Nacional para a Cultura

Científica e Tecnológica deixaram de receber apoio financeiro desta?

1.

Quais os motivos para o fim do financiamento aos CCV?2.

Como pensa o Governo repor o financiamento entretanto cortado?3.

Quais as medidas que estão em curso para valorizar os profissionais dos Centros Ciência

Viva, bem como, as suas carreiras?

4.

Palácio de São Bento, 28 de julho de 2022

Deputado(a)s

JOÃO DIAS(PCP)

ALMA RIVERA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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