MANIFESTO

No contexto dos problemas que o país enfrenta nesse
esse momento, é natural que os
estados subnacionais realizem reestruturações organizacionais e institucionais, com
redução de despesas correntes e de investimento, para que possam se adequar a nova
situação e passar esse período mais turbulento.
Entretanto,, é necessário avaliar com muito critério e estratégia onde devem ser
feitos esses movimentos, pois existem instituições que são fundamentais para o
desenvolvimento econômico e social em regiões como o Nordeste e o Norte do país,
especialmente.
Nesse espírito,
rito, a manutenção do funcionamento e da
da política de investimentos no
Sistema de Ciência, Tecnologia
ecnologia e Inovação (C,T&I), mesmo que ajustada às situações
contemporâneas, é crucial para estados com elevada dependência de recursos federais.
Nessas regiões, o fortalecimento
ortalecimento do tecido que une comunidade científica e acadêmica
com os setores produtivos e o campo da educação e formação de jovens,
jovens o Sistema de
C,T&I deve ser vistocomo
como estratégico ao desenvolvimento socioeconômico.
socioeconômico Assim, cortes
em áreas estruturantes como educação, ciência e tecnologia comprometem,
sobremaneira, os grandes avanços que alcançamos até aqui e sobretudo o nosso futuro.
futuro
Nesse sentido,as instituições
nstituições signatárias desse documento mostram grande
preocupação com a possibilidade de extinção da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Amapá – FAPEAP, uma Instituição
nstituição criada no ano de 2010 e que integra o
Sistema Nacional de C,T&I, por meio do Conselho Nacional das Fundações Estaduais
Estaduai de
Amparo à Pesquisa (CONFAP),
(CONF
a qual congrega todas as fundações dos estados
brasileiros. A FAPEAP tem um relevante serviço prestado à comunidade acadêmica e
científica do estado, bem como atende aos
os interesses das principais agências de
financiamento federal no investimento local em educação, ciência, tecnologia e inovação.
Portanto, trata-se
se de uma Fundação estratégica na atração e fixação de professores e
pesquisadores na região.
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