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'Cortar na investigação
é como queimar
a semente do milho'
Vencedor de um Nobel da Medicina e presidente
da Royal Society, o britânico vem a Portugal mostrar

que ciência e bem-estar andam sempre de mãos dadas e que
o investimento nesta área é determinante para o futuro

POR SARA SA

'É preciso lembrar
que a razão por que
a sociedade financia
a ciência num nível
tão elevado é
a sociedade estar
à espera de receber
algo em troca'

A conferência promovida pela
Fundação Francisco Manuel
dos Santos, no dia 24 de janeiro,
na reitoria da Universidade de

Lisboa, está assinalada na agenda de Paul
Nurse há quase um ano. Com um Nobel no

currículo, o inglês, de 62 anos, mantém uma
forte atividade científica que combina com
a presidência da Royal Society (uma espécie
de Academia das Ciências britânica) e im-

põe-se uma gestão rigorosa do seu tempo. A

Portugal, vem falar de ciência, cultura e ino-

vação. Pretexto para uma conversa sobre

política da Ciência, na altura em que foram
anunciados os maiores cortes de sempre no
financiamento de bolsas pela Fundação para
a Ciência e Tecnologia.

> Como vê o financiamento público
da ciência, em Portugal?
Tenho conhecimento de que houve um de-
sinvestimento. É um problema que afeta vá-
rios países, na Europa. O que é algo que me

preocupa. Antes de mais, é preciso lembrar

que a razão por que a sociedade financia a

ciência num nível tão elevado, comparado
com o da cultura, por exemplo, é a sociedade

estar à espera de receber algo em troca. A ci-

ência melhora a nossa qualidade devida, tem

impacto na nossa saúde, ajuda-nos a enfren-
tar desafios, como o aquecimento global, o
fornecimento de água potável ou a alimen-

tação. A solução de todos estes problemas
passa pela ciência e pela investigação. Se

queremos avançar economicamente, temos
de apostar obrigatoriamente nestes setores.
Não podemos ficar-nos pelos baixos salá-
rios para sermos competitivos.

> É preciso algo mais,

no mundo globalizado?
O que pode salvar-nos é a inte-

ligência. Cortar na investigação
é como queimar a semente do
milho. Estamos a cortar no investi-
mento que oferece mais garantias
de retorno a longo prazo.

> A Europa está a ficar para trás,

perdendo para países como a China?

Visitei a China, há uns meses. Tem havido
um investimento incrível, nos últimos tem-
pos. Em dez anos, passou de menos de um

por cento do PIB para mais do que Portugal,
o Reino Unido ou talvez a Europa toda jun-
ta gasta, em percentagem do PIB. Noutros

países, como a índia ou o Brasil, também
tem havido um enorme reconhecimento da

importância deste setor. Dentro da Europa,
há grandes assimetrias. O investimento ale-
mão é praticamente o dobro do português.
É também maior do que o do Reino Unido.
A Alemanha é a economia mais segura da

Europa. Esta pode ser parte da razão.

> Que espera da ciência, neste século?

As verdadeiras descobertas não são previ-
síveis por velhotes de cabelo branco, como
eu (risos). Virão de jovens brilhantes e cria-

tivos, a trabalhar cm áreas marginais das

disciplinas tradicionais. São pessoas que
abrem um novo campo e que devem ser

apoiadas, independentemente da sua área
de trabalho.

> Mesmo assim, gostávamos de conhecer

a sua previsão.
Posso tentar responder... Estamos a acumu-
lar cada vez mais dados, em todo o tipo de

áreas: física de partículas, genómica, pro-
teómica. Recolher os dados é muito impor-
tante. Mas agora precisamos de saber tratar
esta informação, de percebê-la. Há grandes

questões: o que vem depois do Bosão de

Higgs, o que é a energia negra? Em biologia
c medicina, queremos perceber como fun-
cionam os seres vivos - o que é crucial para
uma série de áreas, da agricultura à medici-
na. A grande questão, para mim, permanece
sem esclarecimento: o que é a vida? E ainda:

haverá vida extraterrestre, fora da Terra ou

mesmo na Terra, em ambientes recônditos,
com condições extremas? ?


