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Como transformar a ciência 
portuguesa em desígnio nacional?

KACPER PEMPEL / REUTERS

Apesar dos enormes avanços, as instituições portuguesas de investigação científica ainda são frágeis

Abrir o acesso à formação científi -

ca a toda a sociedade portuguesa. 

Exigir do Estado que aumente o di-

nheiro que vai para a investigação 

científi ca e o ensino da ciência. Re-

forçar as instituições de investiga-

ção e exigir que elas possam gerir 

de forma desburocratizada os seus 

orçamentos. Formar cada vez mais 

e melhores investigadores em to-

das as áreas do conhecimento, das 

ciências “duras” às ciências sociais 

e humanas, da física e da biologia 

à arquitectura e à história. Acabar 

de vez com a dicotomia ciência 

fundamental/ciência aplicada, que 

não faz sentido. Convencer empre-

sários, políticos e sociedade civil de 

que a ciência deve ser vista como 

um desígnio nacional, sem o qual 

Portugal não poderá sobreviver co-

mo país num mundo globalizado.

Estas foram algumas das ideias que 

estiveram em debate anteontem, na 

Fundação Calouste Gulbenkian, em 

Lisboa, durante um encontro que 

reuniu, ao longo de um dia, várias 

dezenas de cientistas. 

Vindos de todas as áreas do co-

nhecimento e de instituições de 

todo o país e de vários países, os 

participantes tinham por objectivo 

discutir um documento intitulado 

O Conhecimento como Futuro — Uma 

nova agenda política para a ciência, a 

tecnologia e o ensino superior em Por-

tugal. Este “manifesto”, que todos 

podem subscrever, está disponível 

há umas semanas para apreciação 

pela comunidade científi ca e da so-

ciedade civil em http://www.mani-

festo2015.com/.

Como resumiria no fi m do en-

contro Manuel Heitor, director do 

Centro de Estudos em Inovação, 

Tecnologia e Políticas de Desenvol-

vimento do Instituto Superior Téc-

nico de Lisboa — e um dos autores 

do novo manifesto—, o que está em 

jogo é atingir o “desígnio nacional 

de viver num país onde há cientistas 

e onde há ciência”.

Num artigo de opinião no PÚBLI-

CO, em meados de Maio, Manuel 

Heitor e outra co-autora do docu-

mento, Maria Fernanda Rollo (direc-

tora do Instituto de História Contem-

porânea da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade 

brevivência de muitos centros de 

investigação (através de uma ava-

liação contestada por grande parte 

da comunidade científi ca).

O debate organizou-se em torno 

de três vertentes: pessoas, institui-

ções e fi nanciamento. A propósito 

da primeira, falou-se bastante de 

formação científi ca. “O conheci-

mento é um direito inalienável”, 

declarou no início da jornada An-

tónio Cunha, reitor da Universidade 

do Minho, presidente do Conselho 

de Reitores das Universidades Por-

tuguesas (CRUP) e co-autor do no-

vo manifesto. “É preciso tornar esta 

causa [a da ciência] numa causa da 

sociedade portuguesa.”

Também se falou muito do mun-

do empresarial português e do facto 

de a maioria dos empresários não 

terem ainda percebido o potencial 

económico da ciência. “As empre-

sas não percebem para que sirvo”, 

lançou da assistência a historiado-

ra Maria Antónia Pires de Almeida, 

do ISCTE — Instituto Universitário 

de Lisboa. E a seguir, respondendo 

a alguns oradores que tinham de-

fendido, momentos antes, que os 

cientistas deveriam ser empreende-

dores para enfrentar as difi culdades 

de emprego, exclamou: “Vêm-me 

com o discurso do empreendedo-

rismo... Estive dois anos a tentar 

criar emprego [para mim própria] 

e a experimentar a via privada. O 

meu produto tem de ser feito nas 

universidades!”

Relativamente às instituições de 

investigação, António Firmino da 

Costa, do Centro de Investigação 

e Estudos de Sociologia do ISCTE, 

questionou a aposta naquilo que o 

actual Governo qualifi ca como “ex-

celência”. “No domínio da ciência, 

a excelência isolada não chega”, de-

clarou. “É possível desenvolver ci-

Cientistas estão à procura de novas formas de tornar a ciência que se faz em Portugal numa causa 
da sociedade no seu todo. Porquê? Porque um país sem ciência é um país sem futuro, afi rmam

Política científica
Ana Gerschenfeld

Nova de Lisboa), argumentavam ser 

necessário retomar uma iniciativa 

semelhante à que, há 25 anos, Jo-

sé Mariano Gago apresentara publi-

camente com o seu Manifesto para a 

Ciência em Portugal. Para eles, inves-

tir em ciência continua a ser investir 

no futuro de Portugal.

Na reunião de anteontem, todos 

concordaram em dizer que o país 

tinha dado um enorme salto, nas 

últimas décadas, em termos de 

investigação científi ca. Por outro 

lado, ninguém poupou críticas à 

Fundação para a Ciência e a Tec-

nologia (FCT), a agência responsá-

vel pelo fi nanciamento público da 

ciência portuguesa, pela sua acção 

“destruidora” dos últimos anos. Is-

to porque a FCT não apenas pôs 

em causa a renovação geracional 

da comunidade científi ca (através 

do corte maciço de bolsas de dou-

toramento), como também a so-

ência sem instituições científi cas ou 

com instituições fracas? Aposta-se 

em indivíduos, mas por que é que 

isso é incompatível com instituições 

sustentáveis? Os indivíduos traba-

lham em instituições.” E acrescen-

tou: “A excelência isolada é precio-

sa, mas o que faz a diferença é ter 

um tecido denso e abrangente de 

pessoas de qualidade, empresas, 

institutos. O surgimento de casos 

brilhantes depende dessas redes.”

Quanto a formas de fi nanciamen-

to — público, privado, mecenato —, 

foram expressas múltiplas opiniões. 

Mas no fi m, Manuel Heitor disse algo 

que não parece deixar muita mar-

gem para dúvidas: “Em qualquer 

parte do mundo, a questão só se 

resolve com fi nanciamento público. 

As novas formas falharam. E penso 

que a questão não se resolve se não 

nos mobilizarmos para exigir o seu 

aumento.” 


