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Ouvido pela TSF, o reitor da Universidade de Lisboa disse que o assunto está a ser analisado 

há, pelo menos, dois meses.  

 

O ministro dos Negócios Estrangeiros esclareceu esta terça-feira, no Parlamento, a política do 

Governo em relação ao Instituto de Investigação Científica Tropical tutelado pelo MNE. 

Questionado pelo deputado socialista Pedro Silva Pereira, Rui Machete explicou que o melhor 

será a integração do Instituto na Universidade de Lisboa. 

«A política preconizada é da integração [do IICT] na Universidade da Lisboa. Porquê? Porque 

as instituições universitárias são as mais adequadas para um instituto de investigação, e não 

um ministério como o Ministério dos Negócios Estrangeiros», afirmou Rui Machete, durante 

uma audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. 

O deputado do PS, Pedro Silva Pereira, considerou que este anúncio é «uma bomba», por se 

tratar de «uma novidade para todos, incluindo para quem lá trabalha» e sugeriu mesmo ao 

ministro que «amanhã [quarta-feira] vá lá alguém explicar às pessoas» esta medida. 

Silva Pereira, que pertenceu ao anterior Governo, de José Sócrates, recordou que o IICT 

estava no Ministério da Ciência e que foi «o Governo atual que resolveu mudá-lo para o 

ministério dos Negócios Estrangeiros». 

O Instituto tem sessenta investigadores no quadro e o orçamento deste ano levou um corte 

quase pela metade. 

Ouvido pela TSF, o reitor da Universidade de Lisboa disse que o assunto está a ser analisado 

há, pelo menos, dois meses. 

António Cruz Serra considera que há lugar para o Instituto na Universidade mas deixa um 

alerta: os cortes orçamentais não permitem à Universidade resolver os problemas financeiros 

do Instituto de Investigação Científica e Tropical. 

O reitor entende que a integração é uma mais-valia para a Universidade de Lisboa. Por isso, 

apesar das restrições orçamentais, António Cruz confia que vai ser possível chegar a bom 

porto. 

 


