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Audição 
com o objectivo de 

«esclarecer o presente e o futuro do 
Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge» 

(Intervenção introdutória do Presidente da Direcção e Outras Notas) 
 
Agradecendo o convite para participar nesta Audição, cremos ser oportuno 
recordar que o propósito indicado no convite é, e cito, “esclarecer o presente 
e o futuro do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge”. Os Laboratórios do 
Estado, sua especificidade e funções, universalmente reconhecidos como 
um dos três pilares fundamentais dos Sistemas Científico e Técnico dos 
países desenvolvidos, na Europa e no Mundo, são há mais de 3 décadas 
objecto de atenção da OTC, no que toca à governação, e aos recursos 
materiais e humanos. 
 
Em fins da última década do século passado, por iniciativa do Ministro José 
Mariano Gago, surge o chamado International Working Group on the 
Reform of the State Laboratories, cujo mandato se exprimia assim: 
“Redesigning the Governance of the State Laboratories’ System”.  
 
Entre 1997 e 2011 o Grupo de Trabalho produziu cinco relatórios com 
recomendações e propostas de alcance geral, além de análises e propostas 
específicas focadas em cada um dos laboratórios 1. O Grupo foi presidido 
pelo Prof.. Jean-Pierre Contzen, já falecido, personalidade de grande relevo 
no domínio da gestão de ciência e tecnologia. Foi Director-Geral do Centro 
Comum de Investigação da UE.  
O Grupo de Trabalho era integrado também, entre outros, por Pierre Papon, 
que foi Presidente do Observatório francês da Ciência e Tecnologia, 
Director-Geral do CNRS, e Presidente do IFREMER.  
Os relatórios vão ao encontro das nossas próprias preocupações ao porem 
sistematicamente em causa erros fundamentais da governação dos 
Laboratórios do Estado que aliás pouco diferiam e diferem de caso para 
caso. Uma constante das posições defendidas pelo Grupo é traduzida assim 
(Relatório de 2006):  
"Enquanto nas universidades a investigação tem de permanecer livre de 
influências governamentais, uma força de trabalho científica especial é 
necessária. Esta força de trabalho deve ser orientada para os grandes 
desafios que o governo enfrenta (…) e deve ser capaz de fornecer soluções 
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ou orientação de base-científica ao melhor nível dos padrões internacionais 
de ciência e tecnologia. Nessa perspectiva, os Laboratórios de Estado 
devem manter-se como uma pedra angular importante da tomada de 
decisão política moderna (...) ". 
 
Acrescentava que “o sistema (dos LEs) se encontra num estado quase sub-
crítico, tendo experimentado nos últimos anos uma persistente degradação 
de recursos financeiros e humanos e (…) uma quebra significativa dos 
fundos destinados a investimento”. 
 
No caso específico do INSA, o Relatório afirma a importância de manter a 
integridade institucional do Instituto e refere uma questão que toca um 
aspecto fundamental da gestão, comum aliás á generalidade dos 
laboratórios, que é a da persistente dificuldade de receber atempadamente 
o pagamento dos serviços prestados à Administração pública. 
Em 2011, cinco anos passados, o Presidente do Grupo Consultivo 
Internacional, volta a sublinhar que a função primeira dum Laboratório do 
Estado é “acompanhar o Governo (assist, em inglês) na formulação e 
implementação de políticas públicas”, o que pressupõe uma actividade de 
investigação sustentada e a capacidade de prestação de serviços de 
carácter científico ou técnico à comunidade. 
 
(seguiu-se a intervenção do Investigador Doutor João Lavinha que, tal 
como o conjunto das intervenções havidas, pode ser vista no 
site http://www.canal.parlamento.pt/?cid=2007&title=audicao-conjunta-da-organizacao-dos-
trabalhadores-cientificos-e-da-ass) 
    
 
 
Outras notas: 
 
 
Obter fundos pela via de concursos competitivos de projectos é incompatível 
com a prossecução das missões de interesse nacional que devem 
caracterizar e ser o núcleo principal da acção dos LEs. Os Laboratórios 
devem dispor de verbas próprias para investimento e de autonomia na 
selecção e contratação de pessoal. 
 
 
Julgamos importante sublinhar a importância do estabelecimento de 
parcerias público-públicas, designadamente com o antes denominado 
Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, 
agora Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 
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Saúde, e com o Laboratório Militar de Produtos Químicos e 
Farmacêuticos, tirando partido dos recursos materiais e humanos de que 
dispõem e realizando novos investimentos adequadamente concertados 
entre as partes. Deveria apontar-se para a criação no futuro de um 
Laboratório Nacional do Medicamento. 
 
Vem a propósito sublinhar uma das recomendações do Grupo de Trabalho 
presidido pelo Prof. Contzen, a saber: a criação em todas as tutelas 
ministeriais de Laboratórios do Estado, de um Consultor científico (forma de 
ultrapassar a situação reconhecida de ausência de diálogo e indefinição de 
missões dos laboratórios) 
 
Orçamentos do INSA (valores iniciais inscritos no Orçamento do 
Estado).  
2011- 35,8 M€ 
2017- 28,5 M€ 
Tendo em conta a inflação estimada no período 2011-2017 a dotação 
orçamental do INSA deveria ser no corrente ano de 38,7M€. Verifica-
se assim um défice de 10,2 M€ 
 
Lisboa, 24 de Maio de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

1 Nos anos de 1997, 1998, 2001, 2006 e 2011 
                                                 


