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Nova direção da 
FCT promete 
transparência 
e confiança 

CIÊNCIA Divulgada carta de 
princípios para a Fundação 
para a Ciência e Tecnologia. 
Paulo Ferrão e Miguel 
Castanho tomaram posse 

o aumento do financiamento para 
o setor científico, o rejuvenesci-
mento do corpo de investigadores 
e o restabelecimento da relação de 
confiança entre a Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (FCT) e a co-
munidade científica são algumas 
das pedras centrais da carta de 
princípios orientadores da FCT 
que foi ontem apresentada pelo 
ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Manuel Heitor, na 
cerimónia da tomada de posse da 
nova direção da FCT. 

Acarta, assinada pelo ministro e 
pela secretária de Estado da Ciên-
cia, Tecnologia e do Ensino Supe-
rior, Maria Fernanda Rolo, recupe-
ra, no essencial, as recomendações 
do grupo de reflexão sobre° futuro 
da FCT. Este grupo de trabalho foi 
criado em dezembro, por iniciativa 
do ministro, e era formado por 38 
investigadores, incluindo Paulo 
Ferrão e Miguel Castanho, que on-
tem tomaram posse, respetiva - 
mente, como presidente e vice-
-presidente da FCT. 

Entre as recomendações priori-
tárias feitas pelo grupo de reflexão 
constavam, justamente, o apoio ao 
aumento do financiamento para o 
setor, o reforço das bolsas de dou-
toramento, o rejuvenescimento do 
corpo de investigadores, a revisão 
da avaliação feita aos laboratórios, 
e da qual depende o financiamen-
to público da atividade que desen-
volvem, a desburocratização e o 
envolvimento da comunidade 
científica nas atividades e prepara-
ção de estratégias e programas. 

Até agora diretor do programa 
MIT-Portugal, professor e investi-
gador no Instituto Superior Técni-
co, Universidade de Lisboa, Paulo 
Ferrão afirmou, em declarações à 
Lusa, que pretende "aumentar a 
transparência dos processos", esta-
belecer"pontes entre as diferentes 
instituições" e "criar mais confian-
ça entre os parceiros". 

Para isso, Paulo Ferrão propõe-
-se "constituir pontes entre as dife-
rentes instituições", assim como 
"aumentar a responsabilização de 
cada" parceiro e diminuir a buro-
cracia. 

A revisão do sistema de avalia-
ção dos centros científicos e "a uni-
formização de critérios" de avalia-
ção de projetos de investigação, 
bolsas e laboratórios são outros dos 
compromissos assumidos pelo 
novo presidente da FCT. 


