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Ciência é a chave para
a saída da crise do País
Debate. Empresários e investigadores analisam hoje o impacto que a
crise económica tem no investimento em investigação em Portugal

HELDER ROBALO

"A Ciência é, de alguma forma, a
chave para a saída da crise." A ga-
rantia é de Carlos Fiolhais, coorde-
nador do Programa "Ciência e Ino-
vação" da Fundação Francisco Ma-
nuel dos Santos (FFMS). O físico
português é também o organiza-
dor do debate que esta tarde junta
no Salão Nobre da Reitoria da Uni-
versidade do Porto cientistas, in-
vestigadores e empresários.

Ao longo da tarde, os cientistas
Carlos Fiolhais e Manuel Sobrinho
Simões, os economistas Daniel Bes-

sa e Manuel Mira Godinho, o em-

presário Luís Portela, o sociólogo
António Barreto, o ensaísta Onési-
moTeotónio Almeida e o físico es-

panhol Pedro Echenique vão anali-
sar os efeitos da crise na aposta em
Inovação e Desenvolvimento em
Portugal. O debate terá transmissão

no sitedo Diário deNotícias.
Ao DN, Carlos Fiolhais recordou

que "os países mais desenvolvidos
são também dos mais avançados
ao nível científico, com o conheci-
mento mais avançado". Salientan-
do que o futuro está a ser feito hoje,
nos laboratórios, o investigador da
Universidade de Coimbra diz que

e preciso manter o investimento
que foi feito em Inovação e Desen-
volvimento em Portugal entre 1995

e 201 1. Nesse período, o investi-
mento passou de 0,5% do PIB, va-
lor inferior ao da média da União
Europeia a 17 países (era de 1,8%
em 1995), para 1,5%, um valormais
próximo da média da UE (2,0%) .

O problema, sustenta, é que, no
terreno, o que se verifica é precisa-
mente um desinvestimento. "Em

Portugal a Ciência está a ser atingi-
da fortemente pela crise", adverte,
acrescentando que "estão a ser fei-
tos cortes cegos e, de certo modo,
estúpidos, quando a chave para



sair da crise está na Ciência".
Uma das consequências desses

cortes é a emigração verificada no
País. "Fala-se de cerca de dez mil
por mês. Muitos são altamente
qualificados, a quem pagamos for-

mação e que vão fazer investigação
para outros países, e estão no seu
direito", refere o investigador.

Barreto continua à frente da FFMS
O sociólogo António Barreto vai
continuar à frente da fundação,
num conselho de administração
que conta com António Lobo
Xavier e Luís Amado. O fundador
Alexandre Soares dos Santos
mantém-se como presidente do

conselho de curadores. Neste
conselho, agora mais pequeno,
mantêm-se ainda João Lobo An-
tunes, o patriarca de Lisboa e o

ex- ministro da Educação Valente
de Oliveira. Entra a física Maria
Helena Nazaré, presidente da
Associação Europeia de Universi-
dades. Com PATRÍCIA JESUS


