
SAUDAÇÃO 
 
Agradeço, em nome da OTC-Organização dos Trabalhadores Científicos, 
o convite para participar nos trabalhos desta 4ª Conferência Nacional do 
Ensino Superior e Investigação convocada pela FENPROF. O nosso 
relacionamento com a FENPROF vem de longe e tem sido profícuo. 

 
REFLEXÕES 

Neste momento em que se prepara o OE para 2020, propomo-nos 
partilhar convosco algumas reflexões sobre o SNCT, onde está e para 
onde caminha,  
A estrutura e organização do SNCT, os mecanismos e regras de gestão 
dos recursos humanos e financeiros adoptados pelas entidades 
financiadoras e seguidos pelas instituições que desenvolvem actividades 
de I&D, são questões cruciais no que toca à vitalidade do sistema e ao 
seu impacto nos planos científico, económico e social. 
Os fundos para a I&D são canalizados a partir de várias origens e para 

variados destinos e propósitos. Nomeadamente captados como impostos 
e taxas, fundos de programas Europeus, ou, ainda, provenientes de 
entidades de direito privado. Os critérios de aplicação desses recursos 
devem ser clarificados e tornados púbicos. 
Entre nós as entidades gestoras públicas ou semi públicas dos fundos 
captados são no essencial a FCT, a ANI e o IAPMEI. Importa explicitar 
as respectivas fontes de financiamento, interno e externo, as áreas alvo 
da sua intervenção e identificar as entidades executoras receptoras dos 
fundos. 
A marca dos nossos dias, para que não se avista remédio nas políticas 
de sucessivos governos, é o subfinanciamento crónico das instituições 
e a limitada autonomia de gestão de recursos. Departamentos 
universitários, centros e unidades de investigação, laboratórios do Estado 
ou com outro estatuto, dificilmente podem definir orientações próprias 
para o trabalho que desenvolvem, o que deveriam poder fazer 
salvaguardando naturalmente a função social específica de cada um. 
A investigação no sector público vive há muitos anos na dependência da 
obtenção de financiamentos competitivos pela via de concursos de 
projectos. Importa assentar ideias sobre se esta deve ser fonte de 
financiamento exclusiva ou quase exclusiva da actividade de 
investigação científica das instituições de I&D, centros e unidades de 
investigação universitárias e mesmo dos laboratórios do Estado, 
aberração última, neste caso, dada a natureza destes e a sua missão 
específica. Sem excluir a via do financiamento competitivo, julga-se 
consensual a necessidade de estabelecer como norma para todas as 



instituições executoras de actividades de I&D um programa de 
financiamento plurianual para suportar a continuidade operacional das 
infra-estruturas especializadas e da contratação de um quadro de pessoal 
de I&D e técnico permanente. 
Importa também assentar ideias sobre as condições da gestão dos 
recursos humanos das instituições de I&D, designadamente, se estas 
devem ter total autonomia de gestão de recursos humanos, com 

respeito pelos limites orçamentais atribuídos e pela legislação das 
carreiras em que, normalmente, todo o pessoal deve estar inserido, 
pondo cobro à chaga da precariedade laboral. 
No que respeita aos Laboratórios do Estado, parece dever sublinhar-
se a necessidade de esclarecer o âmbito e as atribuições dos vários 
laboratórios existentes; completar a rede actual e conferir-lhes 
sustentabilidade e plena operacionalidade. 
Por sua vez, o Sector do Ensino Superior, na vertente I&D, não parece 
dever estar confinado aos critérios e ao financiamento no quadro da FCT. 
Em que medida a associação Ministerial de ES e C&T opera o 
distanciamento das instituições de ES face às outras reais e potenciais 
fontes de financiamento? 
Importa, finalmente, assentar ideias sobre a necessidade de esclarecer, 

ordenadamente, a tutela, relevância, conteúdo, e natureza das entidades 
executoras de programas de I&D, Inovação e Demonstração, cobrindo 
todos os ramos sociais e económicos (minimizando omissões e 
sobreposições). Isto remete para a assunção colectiva de uma Política 
Científica e Técnica do país pelo Governo, e a sua supervisão pela 
Assembleia da República. Uma evolução sistémica com adequada 
amplitude, parece impor-se, da qual não ficaria ausente a consideração 
da manutenção da actual FCT ou da sua substituição por uma ou mais 
agências públicas gestoras de fundos, por exemplo, por domínios 
científicos como acontece em outros países.  
Nenhuma das questões colocadas encontra resposta credível no 
pacote documental que acompanha o OE para 2020. 
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