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C_Direx_CONFIES_188_2020 

Brasília, DF, 06 de abril de 2020 

Ao senhor Diretor-Geral 

José Gutmam 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis – ANP 

 

Aos cuidados do senhor 

Alfredo Renault 
Superintendente de P&D da ANP 

 

Assunto: Regulamento Técnico ANP nº. 03/2015 

 

Prezado Senhor, 

 

O CONSELHO NACIONAL DAS FUNDAÇÕES DE APOIO ÀS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E DE PESQUISA CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA - CONFIES, representando as 94 (noventa e quatro) fundações 

afiliadas e que apoiam aproximadamente 140 instituições Científicas e Tecnológicas, que 

compõem o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – SNCTI, vem, por 

meio desta, expor nossa preocupação com a ameaça de perdas de   equipes dos projetos. 

 

O momento que vivemos é especial no sentido de que as instituições necessitam 

de umas das outras para se manterem íntegras, especialmente as ICts e suas Fundações de 

Apoio que são extremamente frágeis para enfrentar sozinhas este tsunami que acometeu 

a toda sociedade, em especial os projetos em curso. 

 

Assim, vimos, solicitar que essa Agência Reguladora, a ANP, busque junto as 

Petroleiras formas de manutenção das obrigações contratuais, particularmente para 

cumprimento daquelas destinadas a manutenção das equipes técnicas que sustentam os 

laboratórios, sob pena de vermos desintegradas inúmeras equipes importantíssimas para 

nossa pesquisa no país, e que para recompô-las demandará da sociedade mais tempo e 

mais recursos até hoje investidos. 
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De nossa parte, tenham a certeza e o compromisso que estamos envidando 

esforços para mitigar tais despesas, reduzindo custos, de acordo com a realidade de cada 

projeto tendo como base as orientações legais emanadas pelo Governo Federal 

 

Uma das propostas que emerge e para a qual pedimos sua costumeira atenção e 

mediação é o de restringir o corte às despesas de custeio e capital como afinal vem 

fazendo o Estado brasileiro assim como os empresários para reduzir os danos sociais 

como um todo e em particular a preservação das equipes de alto nível dos projetos de 

P&D.  

 

Nossa motivação vem com total espírito de colaboração, como de praxe, em 

defesa de um patrimônio da sociedade e que neste momento sofre é uma ameaça unilateral 

de perda de capital intelectual e de know how adquiridos ao longo dos anos com muito 

investimento público e esforço de todos, possuindo como norte o interesse público nesta 

área tão fundamental ao desenvolvimento para o país e para sua recuperação econômica,  

 

Protestamos por votos de estima e consideração, nada mais a expor, somos, 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Peregrino 

Presidente do CONFIES 


