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A actual situação do sistema científico português motivou a elaboração de uma carta aberta a pedir mudanças  

Em ano de eleições, investigadores 
querem dar força política à ciência

Uma carta aberta — assinada por di-

versas associações portuguesas de 

várias áreas das ciências — reivindica 

mais dinheiro para a investigação, es-

tabilidade no fi nanciamento, o fi m da 

precariedade no emprego científi co e 

a participação nos processos de ava-

liação. A carta foi divulgada anteon-

tem durante o Encontro de Cientistas 

2015, no Instituto de Ciências Sociais 

(ICS) da Universidade de Lisboa.

O documento refl ecte a reacção de 

uma parte da comunidade científi ca 

às políticas do Ministério da Educa-

ção e Ciência, liderado por Nuno 

Crato, que tem insistido na retórica 

da “excelência”. A Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia (FCT) — res-

ponsável pelo fi nanciamento público 

para a investigação e tecnologia — foi 

especialmente criticada pelo proces-

so de avaliação aos centros de inves-

tigação de 2014-2015.

“A busca da ‘excelência’ não pode 

signifi car o recuo para visões unidi-

mensionais da prática científi ca”, lê-

se na carta, que resultou de várias 

reuniões entre as associações. “A 

política científi ca nacional requer 

estabilidade e previsibilidade no 

fi nanciamento. As associações re-

lembram o compromisso assumido 

no Tratado de Lisboa em investir 3% 

do PIB da União Europeia em I&D.” 

No documento, pedem-se carreiras 

fortemente avaliadas, mas estáveis: 

“Assegurar contratos de trabalho e 

fi nanciamento para doutoramentos, 

pós-doutoramentos e jovens investi-

gadores (...) são condições necessá-

rias e imprescindíveis de um com-

promisso sério com os processos de 

pesquisa.”

O dia contou com vários painéis de 

discussão. “Devia-se constituir uma 

plataforma de associações científi -

cas para fazer lobby, para voltarmos 

a pôr a ciência na agenda pública”, 

sugeriu Ana Nunes de Almeida, pre-

sidente do conselho científi co do ICS 

e socióloga, já no fi nal do dia. “Esta é 

a melhor homenagem que podemos 

fazer a José Mariano Gago”, disse, 

referindo-se ao ex-ministro da Ciên-

Encontro em Lisboa de várias 
associações científi cas discutiu o 
estado do sistema científi co português 
e defendeu a importância de mais 
dinheiro para a ciência

cia de governos do PS, que morreu 

em Abril.

“A ideia da plataforma é uma ideia 

boa para ser trabalhada”, disse ao 

PÚBLICO João Teixeira Lopes, pro-

fessor da Universidade do Porto, e 

um dos representantes da Associa-

ção Portuguesa de Sociologia (APS), 

que organizou o encontro. “Outra 

sugestão é fazermos uma ronda no 

Parlamento com as delegações dos 

grupos parlamentares, apresentar-

mos este documento e pedir-lhes 

que tomem uma posição em relação 

a estas questões”, acrescentou o in-

vestigador. O objectivo é obrigar os 

partidos a comprometerem-se com 

uma política científi ca durante a 

campanha para as eleições legisla-

tivas, em Outubro.

Além da APS, as outras organiza-

ções que se unirem para a elaboração 

deste documento foram a Associa-

ção dos Bolseiros de Investigação 

Científi ca (ABIC), a Associação Na-

cional de Investigadores em Ciência 

e Tecnologia (ANICT), a Associação 

Portuguesa de Antropologia (APA), 

a Associação Portuguesa de Ciência 

Política (APCP), a Associação Portu-

guesa de Demografi a (APD), a As-

sociação Portuguesa de Linguística 

(APL), a Associação Portuguesa de 

Profi ssionais em Sociologia Indus-

trial, das Organizações e do Traba-

lho (APSIOT), a Ordem dos Biólogos 

(OBio) e a Sociedade Portuguesa de 

Ciências da Educação (SPCE).

“Não há um desenvolvimento do 

país sem haver uma aposta séria no 

conhecimento”, considerou João 

Veloso na sessão de abertura, pro-

fessor de linguística da Universidade 

do Porto e presidente da APL. “Esta 

ideia está a ser apagada do discurso 

político. O desinvestimento não é 

só fi nanceiro, é também simbólico 

e retórico.”

Segundo a APS, a carta irá ser en-

viada a várias instituições, como à 

FCT. “Estas associações represen-

tam, no seu conjunto, milhares de 

cientistas”, lembrou João Teixeira 

Lopes. Apesar da transdisciplinari-

dade da iniciativa, no encontro fi -

cou claro a necessidade de a alargar 

a mais associações científi cas.

A manhã arrancou com a confe-

ciência. “Se queremos ter produção 

científi ca, temos de pôr dinheiro”, 

defendeu.

No painel da manhã, sobre o fu-

turo da avaliação e o fi nanciamento 

do sistema científi co, as políticas do 

Ministério da Ciência foram alvo de 

muitas críticas. “As novas equipas 

que chegaram ao poder revelaram 

uma grande incapacidade ou falta 

de vontade para compreender a re-

alidade do sistema científi co portu-

guês”, disse Ana Nunes de Almeida, 

referindo que a avaliação dos centros 

feita pela FCT representou a pior face 

deste problema. “Houve o propósito 

quantitativo de arrasar metade do 

sistema científi co português com o 

lema de concentrar o dinheiro nos 

melhores, numa total insensibilidade 

e falta de preocupação e de equilíbrio 

entre áreas científi cas, disciplinas e 

território.”

Já a olhar para o futuro, Gonçalo 

Leite Velho, arqueólogo e vice-presi-

dente do Sindicato Nacional do Ensi-

no Superior, alertou que “a comuni-

dade científi ca deve ser envolvida e 

ter uma palavra a dizer em relação ao 

fi nanciamento” dos novos projectos 

de investigação até 2020.

Segundo o sindicalista, que esteve 

também no painel da manhã, o pro-

grama Portugal 2020 (que decorre 

do programa comunitário Horizonte 

2020) vai fi nanciar os projectos com 

uma ligação forte entre a investiga-

ção e as empresas. “Quando há ma-

térias que têm que ver com direitos 

de autor e patentes, o lugar dos in-

vestigadores tem de ser assegurado”, 

disse ao PÚBLICO. “Advogamos que a 

FCT faça um acompanhamento dos 

projectos, que verifi que que estão 

lá os investigadores e que os inves-

tigadores têm de facto um papel de 

liderança.”

Ao longo do dia, a sala de confe-

rências nunca se encheu e notou-se 

a ausência de jovens cientistas, que 

Política científica
Nicolau Ferreira

“As equipas que 
chegaram ao poder 
revelaram grande 
incapacidade para 
compreender o 
sistema científi co 
português”, disse 
a socióloga Ana 
Nunes de Almeida

rência do físico italiano Francesco 

Sylos Labini, do Instituto de Sistemas 

Complexos, em Roma, que se tem de-

dicado à divulgação científi ca italiana 

e ao estudo das dinâmicas da ciên-

cia. Um artigo recente publicado na 

revista PLOS ONE, de que é um dos 

autores, mostra que as publicações 

científi cas de um país são proporcio-

nais ao dinheiro que se investe na 
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na política científica 

 SANDRA RIBEIRO

têm sido afectados nos últimos anos 

pela austeridade, num país em que 

um contrato de trabalho na ciência, 

com os direitos laborais associados, é 

quase uma miragem. “Este conjunto 

de associações mostra aos bolseiros 

de investigação científi ca que há pes-

soas que estão a fazer força para ha-

ver uma mudança na situação”, disse 

ao PÚBLICO André Janeco, presiden-

te da ABIC, que esteve no encontro. 

Também João Teixeira Lopes defen-

de que esta iniciativa “pode oferecer 

uma âncora plural, mas sólida” aos 

investigadores precários.

Carlos Fiolhais, físico e divulga-

dor de ciência da Universidade de 

Coimbra, e que deu voz às críticas à 

política científi ca no último ano, está 

preocupado com a próxima geração 

de cientistas. “Os jovens têm a pers-

pectiva de deixar o país, isso é bom 

para eles mas é mau para nós”, disse 

o físico no painel da manhã. “O nos-

so futuro será o futuro deles.”

O físico italiano Francesco Sylos 

Labini, do Instituto de Sistemas 

Complexos de Roma, esteve 

anteontem no Encontro de 

Cientistas no Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa, 

onde desconstruiu a ideia de 

aposta na excelência científi ca. E 

defendeu que a política científi ca 

europeia não está a mitigar as 

desigualdades Norte-Sul.

De onde deve vir o 
fi nanciamento científi co?
A contribuição fi nanceira para a 

investigação vem do Estado e do 

sector privado. O problema é que a 

parte do Estado costuma ser muito 

pequena. Em países como os EUA 

ou a Alemanha, o fi nanciamento 

vindo do Estado é o dobro do do 

sector privado.

Há um problema europeu com 
o fi nanciamento da ciência?
Há pouco dinheiro, especialmente 

para os países que estão num 

estado crítico. Mas também existe 

um problema na distribuição do 

dinheiro e isso é um problema de 

política de ciência. Esta política 

pode determinar se queremos 

mitigar as desigualdades ou 

aumentá-las. Há uma maior 

quantidade de dinheiro da União 

Europeia que vai para o Norte e 

não para o Sul. E mesmo dentro 

da Alemanha, por exemplo, o 

dinheiro é direccionado para 

algumas regiões.

Como se muda isto?
É difícil fazer pressão a nível 

europeu. Enquanto existir uma 

opinião pública ao nível de 

cada país, tanto em Portugal 

como em Itália ou Espanha, não 

existe uma opinião pública que 

possa fazer pressão coordenada 

a nível europeu. Mas pode-se 

organizar uma rede europeia de 

investigadores e cientistas. Os 

países do Sul [com dívida] poderão 

exigir à Europa que o dinheiro para 

pagar a dívida vá para a ciência.

E a nível nacional?
Isso depende. Em Itália, como 

em Portugal, há um problema de 

precariedade. Não há trabalho 

“Uma descoberta feita no 
deserto não ilumina nada”

para os jovens. O dinheiro 

de que estamos a falar aqui é 

uma quantidade relativamente 

baixa. Por isso, acho que, se 

procurarmos, conseguimos 

encontrar esse dinheiro que dá 

condições para o crescimento.

O que está errado na retórica da 
excelência?
Se queremos dar dinheiro a quem 

é excelente, o que se está a fazer é 

dar dinheiro a pessoas que foram 

excelentes no passado. Só depois é 

possível identifi cá-las como sendo 

excelentes. O problema é dar o 

dinheiro a pessoas que vão ser 

excelentes amanhã. Hoje, essas 

pessoas são investigadores iguais 

aos outros. Se olharmos para a 

história da ciência, vemos que a 

maioria das descobertas foram 

feitas graças a fi nanciamento 

estrutural, não foram fi nanciadas 

com muito dinheiro.

Qual é a alternativa?
Um país deve assegurar o 

fi nanciamento estrutural da 

ciência.

Num artigo seu mostra que 
os países mais desenvolvidos 
apostam numa ciência mais 
diversifi cada. Porquê?
Em investigação, pode-se imaginar 

a diversifi cação como muitas luzes 

pequenas. Uma descoberta é um 

pequeno passo que dá uma nova 

luz. Quando há muitas outras 

pequenas luzes, esta descoberta 

revela alguma coisa de novo. Mas 

se fi zermos a mesma descoberta no 

deserto, então não se ilumina nada.

Entrevista
Nicolau Ferreira

Francesco Sylos Labini
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