
Guerra aberta na
ciência portuguesa
Bolseiros, investigadores, ava-
liadores, laboratórios, Parla-
mento e Governo estão a radi-
calizar posições sobre a nova
política de financiamento da
ciência. No último concurso
da Fundação para a Ciência e

Tecnologia foram concedidas
menos 1344 bolsas do que no
ano passado. P2O



Guerra aberta
entre dois modelos
para a ciência



Extremos Bolseiros, investigadores, Laboratórios Associados, Parlamento
e Governo radicalizam posições sobre nova política de financiamento da ciência
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"'^V hegou a hora do con-
* \ fronto aberto entre dois

I modelos de desenvolvi-
mento da ciência em
Portugal: o que foi cria-
do por Mariano Gago,

¦ ministro da Ciência de

k J Guterres e Sócrates, eS que prevaleceu nos últi-
mos 20 anos, sendo responsável pelo
grande crescimento do sector; e o que es-
tá a afirmar-se com as novas políticas do

Governo, que pretendem reduzir a de-

pendência do investimento na ciência do

Orçamento do Estado, apostando menos
na quantidade e mais na qualidade. São
dois caminhos divergentes, porque o pri-
meiro dá prioridade à massificação e ao

papel do Estado e o segundo quer ser
mais seletivo e reduzir o apoio estatal.

As posições extremaram-se nos últimos
dias, depois de conhecidos os resultados
do concurso da Fundação para a Ciência
e Tecnologia (FCT) de atribuição de bol-
sas individuais de doutoramento e pós-
-doutoramento, onde há um corte de

40% e 65% em relação ao ano anterior.
No movimento associativo dos bolseiros
de investigação, até a Associação Nacio-
nal de Investigação Científica, que habi-
tualmente tem posições moderadas,
acha que o corte nas bolsas "é uma péssi-
ma medida". Ao mesmo tempo, a Plata-
forma em Defesa da Ciência resolveu

avançar para os tribunais com a impugna-
ção do Concurso Investigador FCT de de-
zembro de 2013, dirigido às instituições
científicas, que reduziu drasticamente o

número de candidaturas financiadas.
A radicalização de posições não se confi-

na ao movimento associativo e à concen-

tração nacional convocada pela Associa-

ção dos Bolseiros de Investigação Científi-
ca na terça-feira à tarde que, apesar da
chuva intensa, juntou centenas de bolsei-
ros e investigadores de todo o país em
frente à sede da FCT, em Lisboa, onde
"Demissão!" e "Seabra escuta, os bolsei-
ros estão em luta!" eram as palavras de

ordem mais gritadas.

A SECRETÁRIA
DE ESTADO DA
CIÊNCIA DIZ QUE
OS CANDIDATOS
EXCLUÍDOS NOS
CONCURSOS DA
FCT PODERÃO TER
OPORTUNIDADES
DE EMPREGO NO
NOVO PROGRAMA
QUADRO DA UE

Críticas duras de 26 laboratórios

Os protestos já passaram para o nível ins-
titucional. Na quarta-feira, a Comissão
Executiva do Conselho dos Laboratórios
Associados (CLA), que reúne 26 laborató-
rios de investigação científica classifica-
dos como excelentes em avaliações inter-
nacionais, e que tem como secretário-ge-
ral o biólogo Alexandre Quintanilha, pro-
fessor catedrático da Universidade do

Porto, divulgou uma carta aberta onde
afirma que o corte na atribuição de bol-
sas pela FCT nos dois últimos concursos
demonstra "uma absoluta falta de conhe-
cimento das regras elementares do de-
senvolvimento científico". O CLA subli-
nha que "reduzir drasticamente a forma-
ção avançada de recursos humanos e

mandar embora grande número de cien-
tistas qualificados tem como consequên-
cia imediata reduzir a capacidade científi-
ca do país e conduz à quebra da capacida-
de tecnológica do tecido empresarial por-
tuguês, atrasando a sua renovação e pe-
nalizando a sua competitividade".

Os laboratórios associados, onde traba-
lham 4300 doutorados, não acreditam
"que estas medidas tenham sido aprova-

das pelo primeiro-ministro ou pelo Go-
verno no seu conjunto", nem que tenham
"a concordância do Parlamento ou o

apoio do Presidente da República". Por
isso, apelam "de forma veemente a todos

os responsáveis para a urgentíssima in-
versão das medidas tomadas".

Como se não bastasse, nesse mesmo dia
a coordenadora do júri do painel de ava-
liação da área de Sociologia do concurso
de bolsas de investigação individuais de
doutoramento e de pós-doutoramento,
Beatriz Padilla, apresentou o pedido de
demissão à FCT, dois dias depois de os 12

membros do júri terem enviado uma car-
ta aberta a Miguel Seabra, presidente da

Fundação, acusando a instituição de falta
de transparência e de quebra de confian-

ça, por ter introduzido "alterações irregu-
lares na ordenação dos concorrentes por
classificação", que tinha sido "discutida e

consensualizada durante a reunião final
do júri". A FCT justificou que foram "de-
tetados e corrigidos erros grosseiros nos
elementos métricos de 3% das candidatu-

ras, em todos os painéis de avaliação do

concurso", mas adiantou que nunca inter-
feriu na avaliação de carácter científico
ou técnico das propostas dos candidatos.

Na quinta-feira, o Conselho Nacional de
Ciência e Tecnologia reuniu-se em Lis-
boa para discutir a situação do sector. O
Conselho integra cientistas muito influen-

tes, como António Coutinho (coordena-
dor), Elvira Fortunato, Maria Mota ou
Mónica Bettencourt Dias. E ontem o mi-
nistro da Educação e Ciência, Nuno Cra-

to, e a secretária de Estado da Ciência,
Leonor Parreira, foram chamados ao Par-
lamento para dar explicações sobre as no-
vas medidas. O debate foi muito polémi-
co e as intervenções dos deputados da

oposição mostraram que, também a ní-
vel político, as posições estão extrema-
das. Nuno Crato negou que tivesse havi-
do um desinvestimento na ciência e disse

mesmo que "a partir de 2011 o Governo

conseguiu que fosse investido mais di-

nheiro", tendo revelado que "a FCT
apoia mais de 12 mil investigadores".

"A realidade não é só rosas"



Leonor Parreira explicou ao Expresso
que "todas as fases de crescimento da
ciência são de grande expansão, de acele-

ração rápida em números, mas temos de

reforçar a seletividade e exigência da qua-
lidade". É preciso "mais cientistas e insti-

tuições capazes de projetar ainda mais

Portugal no mundo e ajudar ainda mais o

país a sair da crise, porque sem investiga-
ção de grande qualidade não há desenvol-
vimento económico".

A secretária de Estado lembra que a Co-
missão Europeia, as estatísticas da OC-
DE e do Eurostat mostram que a ciência

portuguesa enfrenta diversos riscos. "Há
um indicador que é fácil de compreen-
der: o aumento enorme no número de in-

vestigadores nos últimos seis ou sete

anos, sem equivalente crescimento de fi-
nanciamento, tem de se traduzir fatal-
mente na baixa despesa por investiga-
dor". Analisando a evolução das dota-

ções totais iniciais para a FCT ao longo
dos últimos anos, "verificar-se-á que,
após o rápido crescimento de 2006 a
2009, houve uma diminuição de 25% en-
tre 2009 e 2011". Mas, entretanto, o siste-

ma científico continuou a crescer. "Pior,
nos anos com maiores dotações orçamen-
tais, a execução esteve longe de alcançar
o total aprovado." Juntando a isso a dimi-
nuição da despesa em investigação nas

empresas, que se verifica desde 2008, e

que já então estava longe da média euro-
peia, "a realidade não é só rosas".

Daí que o Governo "tenha introduzido
mecanismos de maior competitividade e

exigência qualitativa em todos os concur-
sos FCT, para que os melhores possam
ser mais incentivados", esclarece Leonor
Parreira. E garante: "Estamos a traba-
lhar para reter no país e atrair do estran-
geiro investigadores competitivos". O

Programa Investigador FCT "foi dese-
nhado para isso: é muito exigente, apro-
vando apenas uma pequena fração dos

candidatos, mas nos dois primeiros con-
cursos foram contratados 367 investiga-
dores de topo, 48 dos quais vieram do es-

trangeiro". Por outro lado, "a regularida-
de anual destes concursos é uma garan-
tia de entrada de gente nova no sistema,
enquanto os contratos a cinco anos, reno-
váveis, asseguram uma estabilidade que
nunca existira".

Entretanto, os fundos provenientes do

novo quadro financeiro da UE — o Pro-

grama Horizonte 2020 — "poderão e de-
verão dar oportunidades de emprego a

curto prazo aos doutorados e pós-douto-
rados que ficaram de fora nos últimos
dois concursos nacionais da FCT". Mas
esses fundos terão de ser obtidos em pro-
jetos "de elevadíssima qualidade" e mui-
to competitivos. "Há muitos fundos na
Europa à nossa espera — é o maior finan-
ciamento à ciência de sempre — mas não

podem ser obtidos com projetos simples-
mente bons, só com projetos excecio-
nais."
vazevedo@expresso.impresa.pt

CARREIRA DE INVESTIGADOR

SISTEMA RÍGIDO
Em Portugal só há uma carreira
de investigação nos nove Laboratórios
do Estado. Nas universidades existem

poucos lugares disponíveis, "o sistema
é muito rígido e por isso é grande
a dificuldade em absorver doutorados",
explica Ana Delicado, do Instituto
de Ciências Sociais, que tem estudado
o sistema científico nacional.
Nos 26 Laboratórios Associados
há contratos de trabalho, "mas não
existe propriamente uma carreira
e os contratos são renovados até haver
dinheiro". O mesmo sucede
com os bolseiros dos concursos

Investigador FCT e com os contratos
Ciência 2007 e 2008.

ESTRUTURA CENTRAL
Em França e em Espanha os centros
de investigação estão integrados
nas universidades, mas os cientistas
têm uma carreira semelhante
à dos Laboratórios do Estado
em Portugal e são pagos
pelo Orçamento do Estado através
de estruturas centralizadas: o CNRS
em França e o CSIC em Espanha.

MERCADO ABERTO NA UE
A maior parte dos países da UE
"tem um mercado académico mais
aberto do que Portugal, com mais

oportunidades de emprego
para os cientistas nas universidades,
mas também há muito mais doutorados
a trabalhar nas empresas",
salienta Ana Delicado.



CONTRATO SEM TERMO
Nesses países, se a avaliação de um
cientista for positiva, há um contrato
sem termo, conhecido por "tenure
track", que não existe em Portugal.
Também há precariedade e doutorados

que não seguem a carreira científica
e vão trabalhar para a Administração
Pública, as ONG ou as empresas.

Maria da Graça Carvalho Ex-ministra
da Ciência em governos do PSD

"Mudança
foi feita na
altura errada" "Mesmo numa altura de crise tem

de haver dinheiro para as bolsas"

Maria da Graça Carvalho, ex-minis-
tra da Ciência nos governos de Du-
rão Barroso e de Santana Lopes, foi
relatora do Parlamento Europeu pa-
ra o programa específico Horizonte
2020, o novo quadro financeiro de

apoio à ciência e tecnologia da UE
para os próximos sete anos. A euro-
deputada do PSP defende que o no-
vo modelo de financiamento da
ciência em Portugal "está certo,
mas foi aplicado na altura errada,
porque estamos em crise e há mui-
to desemprego qualificado". Mas as

perspetivas abertas pelo Horizonte
2020 são boas: a deputada diz que
Portugal pode ir buscar ao progra-
ma 200 milhões de euros por ano,
que permitirão contratar 10.000
cientistas.

? Concorda com o novo modelo de
financiamento da ciência aplicado
pelo Governo, que reduz as bolsas
atribuídas pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT)?
? Há uma mudança de critérios em
relação ao modelo dos últimos anos,
porque a atribuição de bolsas vai ser
feita mais através de programas dou-

torais nas universidades e de proje-
tos de investigação financiados pela
FCT. É mais interessante porque
um bolseiro estará a trabalhar em
equipa num projeto e não individual-

mente, apenas acompanhado por
um supervisor. O novo modelo está

certo, mas foi aplicado na altura er-
rada e de forma errada.

? Porquê?
? Porque Portugal está em crise e as

bolsas atribuídas através de projetos
de investigação vão demorar mais

tempo a concretizar-se, já que o con-
curso ainda não abriu, ao contrário
dos outros dois. Por outro lado, a
FCT não explicou aos concorrentes,
antes de saírem os resultados dos

concursos, que estava a atribuir ape-
nas uma pequena parte dos lugares
disponíveis. Numa altura em que há
tanto desemprego qualificado, a mu-
dança do modelo de financiamento
devia ser gradual e não brusca, ou

seja, deviam ser atribuídas mais bol-
sas de investigação diretas.

? Mas há restrições orçamentais?
? As mudanças não se devem a uma

crise orçamental, porque o orçamen-
to da FCT só teve uma pequena redu-

ção. Em todo o caso, numa altura de
crise pode não haver dinheiro para
mais nada, mas tem de haver dinhei-
ro para as bolsas. E não estamos a
falar de muito. Quando fui ministra
da Ciência (de 2003 a 2005) eram
atribuídas por ano 1500 bolsas de
doutoramento e 500 de pós-doutora-
mento que custavam 25 milhões de

euros, o que não é muito num orça-
mento da FCT que é hoje superior a
400 milhões de euros por ano.

? Isso significa que criar emprego
científico através das bolsas é bara-
to para o Estado?
13 E o modelo mais barato para dar

emprego a doutorados e pós-douto-
rados que não pertencem ao quadro
das instituições, porque através dos

programas doutorais há despesas
adicionais das universidades na sua

organização. E através dos projetos
das instituições de investigação ain-
da é mais caro, por causa dos equipa-
mentos e dos consumíveis, embora
com vantagens para o trabalho e a

formação dos bolseiros.



? A entrada em vigor, a 1 de janeiro,
do Horizonte 2020 pode melhorar as

perspetivas de emprego científico
em Portugal?
? A minha expectativa é que pode-
mos ir buscar ao orçamento comuni-
tário 200 milhões de euros por ano

para a ciência, o que deverá envol-
ver a contratação de 10 mil cientis-
tas (20% do total), a maior parte de
fora das instituições de investigação.

? Mas em 2013 Portugal só foi bus-

car 111 milhões de euros e ainda é

um contribuinte líquido para a ciên-
cia europeia, porque esse valor cor-

responde a um retorno de 95%.
13 E verdade, só a partir dos 115 mi-
lhões é que deixamos de ser contri-
buintes líquidos, mas há várias mu-
danças muito positivas para Portu-
gal no Horizonte 2020. Primeiro,
tem um orçamento global de 79 mil

milhões de euros para os próximos
sete anos, quando o programa ante-
rior (o FP7) tinha um orçamento de

52 mil milhões. Depois é muito mais
simples e o modelo de financiamen-
to é mais favorável a Portugal, por-
que não exige uma comparticipação
nacional de 50% nos projetos, paga
todas as despesas, tem um overhead

(financiamento extra para custos ge-
rais dos projetos de investigação) de

25% e o IVA de 23% passa a ser
reembolsado.

? E quanto à criação de emprego?
? No programa-quadro anterior, o fi-
nanciamento do pessoal podia ser

justificado pelas horas de trabalho
permanentes dos cientistas, o que
significava que a maior parte dos

centros de investigação não contra-
tava pessoas de fora. No Horizonte
2020 isso não é possível, o financia-
mento só pode ser justificado com

horas de trabalho de pessoal adicio-
nal, contratado fora. Ou seja, há um
modelo desenhado para contratar
cientistas fora dos quadros das insti-
tuições de investigação.

? Com tantas vantagens adicionais
a nível da UE, Portugal pode reduzir
o investimento nacional na ciência?
13 De modo nenhum. O apoio euro-

peu é altamente competitivo e tem
de haver a nível nacional uma base
estável de financiamento para as ins-

tituições de investigação que concor-
rerem. Está provado que quem vai
buscar mais dinheiro à UE é quem
tem uma base nacional mais estável,
forte e sustentável, que é importan-
te para pensar e inovar na ciência. O
Horizonte 2020 pode ser muito
bom para Portugal, mas não é um
substituto direto do financiamento
nacional.



Ciênciassociais

lançadasao inferno,

dizeminvestigadores
Diagnosticam uma catástrofe
devido aos cortes nas bolsas
atribuídas pela FCT



Ciências sociais

ia nçadas ao
inferno
Investigadores da área das ciências sociais e humanas
diagnosticam catástrofe, depois de 20 anos de evolução.
Falam da tendência nos últimos anos de corte nesta área e das
suas especificidades, que nem sempre se podem medir a metro

Ana Cristina Pereira

Talvez

tenha sido Diogo
Ramada Curto, inves-

tigador integrado no
Centro de Estudos
de Sociologia da
Universidade Nova
de Lisboa, a lançar o
mote num artigo pu-
blicado nas páginas
do PÚBLICO: "Este

ano, o Inverno chegou à investiga-
ção das humanidades e ciências
sociais com a força de uma heca-
tombe." Hecatombe é palavra usa-
da por cientistas sociais de norte a
sul do país.

Olham todos para trás, para ga-
nhar perspectiva. Durante a dita-
dura, o país atrasou-se nas ciências
em geral e nas ciências sociais e hu-

manas em particular, porque essas

"eram objecto de suspeita", lem-
bra, por exemplo, Boaventura Sou-

sa Santos, do Centro de Estudos So-
ciais da Universidade de Coimbra.

Após o 25 de Abril de 1974, seguin-
do uma tendência global, foram as-
sumindo um lugar de pleno direito
ao lado das outras. O avanço dos
últimos 20 anos parece-lhe "extra-
ordinário". Agora, diz, a Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
e a sua tutela do Ministério da Edu-

cação e Ciência "estão a destruir o
trabalho feito".

Não se pode dizer que tenham
sido apanhados de surpresa. Lo-

go no início, a nova gestão da FCT
anunciou que a área das ciências
sociais e humanas estava "sobre-
financiada". E Moisés Martins, do
Centro de Estudos de Comunica-

ção e Sociedade da Universidade
do Minho, já se perguntava, em
público, se seria possível o país
aprovar, como fez durante o Es-
tado Novo, "a exclusão das ditas
ciências moles, em nome de uma

ideologia utilitarista, produtivista
emercantilista".

Esta frase, há muito escrita, nun-
ca fez tanto sentido para o seu autor,
o mesmo Moisés Martins: "Verdadei-
ramente assombradas por uma força
que nunca interrogam nem desejam
ver interrogada, as políticas do país
elevam ao céu as ciências operativas
e produtivistas e lançam no inferno
as ciências sociais, como se em Por-

tugal 'o crescimento económico e
o desenvolvimento integrado e sus-
tentável' precisassem apenas das

primeiras, podendo dispensar as

segundas como um luxo desneces-
sário e dispendioso de mais para um
país em crise."

Encolheu o orçamento das uni-
versidades. Encolheu o número de
bolsas de doutoramento e pós-dou-
toramento nas ciências sociais nos
últimos anos (no concurso relativo
a 2013, cujos resultados foram divul-



gados na semana passada, tiveram à
volta de 30% das bolsas de doutora-
mento e pós-doutoramento atribuí-
das, o que equivale, respectivamen-
te, a 90 e 66 bolsas). Já se prevê que
encolha o orçamento dos centros de

investigação, que ao longo deste ano
estão em processo de avaliação.

A primeira consequência, óbvia,
destes cortes? "Há muitos jovens
excelentes, que deviam fazer dou-
toramento ou pós-doutoramento,
seguir carreira académica, que
não podem", indica Maria Johanna
Schouten, do Departamento de So-

ciologia da Universidade da Beira
Interior. "Sem bolsa, desistem ou
vão para fora."

Concepção mercantilista
Sofia Aboim, do Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa,
observa esse êxodo: "As universida-
des não têm capacidade de contra-
tar. Os investigadores não podem
contar com o sistema, que se tem
pautado pela precarização, pela falta
de lugares no quadro. Muitos contra-
tos acabaram, muitas bolsas acaba-

ram. Ainda não se nota, mas já há
um número significativo de pessoas
que saíram e isso reduz a qualidade
do trabalho que se faz."

"O mundo académico é inter-
nacional", resume Maria Johanna
Schouten. "As fronteiras em si não
são importantes." Acredita, mesmo
assim, que o país ficará triste quando
perceber o alcance do movimento
de saídas do território nacional de

gente em quem muito investiu.
O orçamento minguado deixa sem

apoio financeiro projectos avaliados

pela FCT com excelente ou mesmo
fora de série. Moisés Martins dá um
exemplo: em 2012, o Centro de Estu-
dos de Comunicação e Sociedade, o
único a que a FCT atribuíra a nota de

excelente, apresentou 15 projectos:
dois foram avaliados com excelen-
te e dois como fora de série, só um
destes últimos foi financiado. É um
gasto de energia que, em seu enten-
der, deveria poder ser reaproveitado
no ano seguinte.

Não é só o corte no financiamento
público. Outros aspectos contribuem

para esta sensação de achaque.
A comunidade torceu o nariz à

remodelação do conselho científico
das Ciências Sociais e das Humani-
dades, no qual entrou a mulher do
ministro da tutela. "Parte daquelas
pessoas não são os melhores cien-
tistas do país", diz Moisés Martins,
ressalvando que "as ciências da co-

municação têm representante ade-
quado". Vieram à tona, escreveu
Diogo Ramada Curto, no já citado
artigo, "possíveis escolhas arbitrá-
rias, algumas distorções parciais e,
sobretudo, uma enorme incapaci-
dade para fazer reconhecer como
legítimos critérios de avaliação que
não são uniformes".

Na busca de uma lógica, um factor

emerge. Boaventura Sousa Santos
chama-lhe "concepção mercantilista
da ciência". Que quer isto dizer? "A
FCT segue o modelo neoliberal das
ciências, um modelo que procura
ligar a investigação e a universidade
às necessidades do mercado. É uma
forma míope de ver a ciência."

Não é uma originalidade portu-
guesa. O investigador passa boa
parte do ano nos EUA e por lá con-

fronta-se com o mesmo. "Por que
isto é mais grave em Portugal?",
pergunta. "Por que não temos uma
base forte da qual partir. Estávamos
ainda a construí-la. Houve um traba-
lho notável, mas não estava ainda
consolidado."

A orientação está longe de ser
inócua. "Muita da melhor ciência

que se faz não tem aplicação ime-
diata; a ciência é lenta, a investiga-
ção pode ser importante para acu-
mular conhecimento", corrobora
Sofia Aboim. "Há o perigo de as

pessoas fazerem o que tem finan-
ciamento e não o que é relevante."

Onde se vai estudar língua e lite-
ratura portuguesa?, pergunta Boa-
ventura Sousa Santos. Como se vai
conhecer a realidade portuguesa
para lá dos negócios, da inovação
tecnológica, do desenvolvimento de

transportes? "Portugal é um país ca-
da vez mais invisível para si próprio",
responde. As ciências sociais e hu-
manas desempenham um papel. E o
catedrático de Coimbra explica-o as-

sim: "Através delas pensamos o mun-
do cada vez mais interdependente e

competitivo. São importantes para
saber qual o nosso lugar, conhe-
cer o passado, confiar no futuro."

Na mesma linha, outra queixa se le-

vanta: a quase redução dos critérios
de avaliação do grau de internacio-
nalização à publicação de artigos em
revistas com factor de impacto, uma
medida que reflecte o número mé-
dio de citações de artigos científicos
num dado período. "Não é um cri-
tério neutro", sublinha Sofia Aboim.
"Dá uma quantificação da ciência,
falta uma medida de qualidade."

"Procurou-se importar o mo-
delo de avaliação da física", ex-

plica Fernando Diogo, do Depar-
tamento de História, Filosofia e
Ciências Sociais da Universidade
dos Açores. E não é igual. "Nós fa-
zemos artigos de 20 páginas com
um autor, na física fazem artigos
de três páginas com 20 autores."

Luís Fernandes, do Centro de
Comportamento Desviante da Uni-
versidade do Porto, tem levantado
a voz contra os critérios bibliomé-
tricos. "Esta espécie de obsessão

pelo paper científico obriga a pu-
blicar mesmo quando é ainda pro-
vável que se tenha pouco para di-

zer", escreveu no Diário de Notícias.
Tudo isto lhe parece contrapro-

ducente. "Há produtos que podem
ser apresentados mais rapidamen-
te do que outros", comenta com o
PÚBLICO. "Se me pressionam, se o
critério for o da publicação, se eu for
um chico-esperto, opto por objec-
tos de investigação que facilmente
se convertem em artigos: faço fast
science".

O modo aprofundado de fazer ci-
ência exige tempo, trabalho árduo.
O especialista em comportamento
desviante cita, a este propósito, uma



entrevista dada por Peter Higgs, o

prémio Nobel da Física de 2013, ao

jornal britânico The Guardian, na
qual este declara que hoje não teria
lugar na academia: "Não creio que
fosse considerado suficientemente
produtivo."

Sente outro drama. Uma mera
síntese bibliográfica, refere, pode
"transformar-se num trabalho insa-
no". Hoje, há muito "lixo". E essa

"poluição" gera um "efeito de másca-

ra". "É muito difícil distinguir o que
é interessante do que não interessa.
Muita informação é redundante. Diz-
se o que já está dito e redito."

Extermínio do português
Por força desta tendência, que já
considera uma espécie de "patolo-
gia", Luís Fernandes julga que "os

investigadores são hoje menos cul-
tos": "Com tanto que andamos todos
a escrever, não há tempo para ler o

que escrevem os outros. Como não
há tempo para ler, gera-se um em-
pobrecimento da cultura científica.
A ciência precisa de muitas horas de
silêncio mergulhado em livros."

Não conta publicar em qualquer
sítio. Dois índices pesam mais do

que outros: o Institute for Scientific
Information (ISI) e o Scopus. Pre-
dominam revistas do Canadá, dos
Estados Unidos e do Reino Unido.
"As ciências sociais trabalham em
função destas agências de rating",
critica Moisés Martins.

"Os editores internacionais de
revistas de língua inglesa não estão
muito interessados na realidade lo-
cal e isso tem consequências na qua-
lidade da investigação que se faz e no

conhecimento que temos do país",
lembra Fernando Diogo. A demoli-

ção do Bairro do Aleixo, no Porto,
exemplifica Luís Fernandes, não lhes

desperta interesse. Interessa-lhes al-

go mais geral, por exemplo, sobre
a propagação das doenças infecto-

contagiosas.
Para Moisés Martins, o "extermí-

nio do português como língua de

comunicação científica, em nome
da internacionalização, significa dar
cabo de um dos principais recursos

que o país tem para a internaciona-
lização: a força da sua língua". Mi-
riam Tavares, do Centro de Inves-
tigação em Artes e Comunicação,
da Universidade do Algarve, tam-
bém não entende por que não usa
a FCT o Latindex, que acolhe revis-
tas científicas publicadas em Por-

tugal, Espanha, América Latina.
A hegemonia do inglês não se

detecta apenas na publicação de

artigos, também em congressos e
reuniões. Não vai há muito, Miriam
Tavares foi a uma reunião na Fun-
dação Calouste Gulbenldan, em Lis-

boa, que decorreu em inglês apesar
de todos falarem português excep-
to um, que era francês. "Achei mui-
to estranho, mas acho que as ou-
tras pessoas acharam normal", diz.

Com as torneiras nacionais
quase fechadas, os investigadores
viram-se para o financiamento ex-
terior. "É preciso ter uma estrutura
de suporte para ganhar projectos
internacionais de grande complexi-
dade", enfatiza Boaventura Sousa

Santos, que conquistou uma bolsa
de 2,4 milhões de euros do Conse-
lho Europeu de Investigação (ERC)

para o projecto "ALICE - Espelhos
estranhos, lições imprevistas: defi-
nindo para a Europa um novo mo-
do de partilhar as experiências do
mundo", que envolve investigado-
res de Portugal, França, Itália, Rei-
no Unido, Bolívia, Brasil, Equador,
África do Sul e índia.

Não podia estar mais de acordo
Sofia Aboim, que acaba de ganhar
uma bolsa de 2,7 milhões do ERC

para o projecto TRANSRIGHTS -
Cidadania de género e direitos se-
xuais na Europa: vidas transgénero
numa perspectiva transnacional",
que inclui investigadores de Portu-

gal, França, Reino Unido, Holanda
e Suécia. É preciso contar com ges-
tores, contabilistas, informáticos,
ir a Bruxelas a entrevistas.

"As instituições científicas estão

sujeitas a enorme burocracia, a re-
correntes avaliações, o que torna
por vezes impossível fazer o nosso

trabalho", critica Boaventura Sousa
Santos. Mas o pior mesmo, a ava-
liar pelo que diz Fernando Diogo,
é a escassez de meios. Na Univer-
sidade dos Açores, por exemplo,
há muito quem dê mais quatro
horas de aulas do que o máximo
previsto por lei por não haver no-
vas contratações. E dar mais aulas

implica, por certo, menos tempo
para investigar. Contratar alguém
para fazer a mera inserção de da-
dos pode ser o cabo das tormentas,
como sabe Ida Lemos, investigado-
ra em psicologia da Universidade
do Algarve. Tudo parece incerto,
sobretudo o destino dos precários
da ciência.





Cortes nas bolsas atacados no
Parlamento e em conferência
Críticas Ministro da Educação foi chamado ao Parlamento para responder à exclusão de 5000
investigadores no último concurso da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Argumentou que
não havia desinvestimento e que opção se deve à diversificação dos apoios. Também em
Lisboa, Paul Nurse, Nobel da Medicina, lembrou que a crise pode justificar cortes nesta área

Nuno Crato rejeita
desinvestimento
"É um mito que é preciso refutar.
O Governo não desinvestiu na
ciência, nem na formação avança-
da." Foi desta forma que o ministro
da Educação respondeu aos depu-
tados da oposição que o questio-
naram, ontem de manhã no Parla-
mento, sobre o corte nas bolsas in-
dividuais.

Nuno Crato pediu ainda à opo-
sição que não confundisse as bol-

sas individuais com o
total de bolsas em
execução e deproje-
tos. Às críticas de de-
sinvestimento na
ciência e na investi-
gação, o governante
respondeu com nú-
meros: disse que a
Fundação para a
Ciência e Tecnologia
(FCT) apoia neste momento mais
de 12 mil investigadores e que o fi-
nanciamento científico efetivo au-
mentou de 410 milhões de euros
em 2011 para 424 milhões em
2013. A estes dados, Rita Rato, do
PCE respondeu lembrando que os
cortes no Orçamento do Estado
para a ciência tinham sido de "82
milhões de euros desde 201 1".

O ministro respondeu que os
seus números dizem respeito à

execução efetiva e não ao Orça-
mento. Nuno Crato não respon-
deu, no entanto, às questões sobre
o futuro dos 5000 candidatos
excluídos nos últimos concursos

individuais nem às suspeitas de ir-
regularidades nos concursos. "O

presidente da FCT vai estar cá hoje
[ontem] à tarde e terá oportunida-
de de explicar essas questões", res-

pondeu Nuno Crato.
E à tarde, o presidente da FCT,

Miguel Seabra, negou qualquer ir-
regularidade nos concursos, de-
fendendo que a alteração de resul-
tados nas candidaturas se deveu à



"forte pressão" e a
"defesa dos interesses
dos candidatos". Mi-
guel Seabra reconhe-
ceu que a FCT "devia
ter informado atem-
padamente todos os
membros dos pai-
néis" de avaliação das

alterações efetuadas,

mas invocou "forte
pressão e os compromissos assu-
midos com os bolseiros".

Alegou ainda que a instituição
procurou assegurar que nenhuma
candidatura fosse aprovada com
"base num erro aritmético" e, de-
fendeu Miguel Sebara, se não fos-
sem feitas imediatamente essas

correções, a FCT demoraria "mais

um mês a publicitar os resultados".

Já a redução das bolsas indivi-
duais de doutoramento e pós-
-doutoramento ficaram a dever-se
à "necessidade de diversificar" o

apoio à investigação, já que o Go-
verno quer apostar mais em insti-
tuições. A. B. E, com Lusa

Nobel adverte que
ciência é pilar social

Mesmo com a crise, não pode nem
deve haver cortes no sector cientí-
fico, porque a ciência é um dos pi-
lares em que assenta o desenvolvi-
mento das sociedades modernas e
democráticas. É desta forma dire-
ta e cristalina que o Prémio Nobel
da Medicina e atual presidente da
Royal Society (congénere britâni-
ca da Academia de Ciências) , Paul
Nurse, vê o atual momento euro-
peu e português.

O geneticista britâ-
nico esteve ontem em
Lisboa para falar so-
bre "o papel essencial"

que a ciência tem no
mundo moderno, no
âmbito da conferên-
cia "Ciência, Cultura e
Inovação", promovida
pela Fundação Fran-
cisco Manuel dos Santos e pela Uni-
versidade de Lisboa (UL) . Ao DN,
afirmou que "cortar nas verbas do
sector científico é também dar a

mensagem errada aos jovens, di-

zendo-lhes que no seu próprio país
não poderão prosseguir uma car-
reira científica".

O financiamento da ciência em
Portugal foi, aliás, uma das ques-
tões presentes nas várias interven-

ções, ao longo do encontro.
O mote foi dado logo de início

pelo reitor da Universidade de Lis-

boa, António Cruz Serra. "Este é

um momento muito complicado
para as universidades, para a ciên-



cia e para o País , afirmou o reitor
da UL, sublinhando que Portugal
"só sairá da crise com riqueza e só

terá riqueza se tiver boa ciência e

universidades de excelência com
as verbas necessárias para o seu
bom funcionamento". E criticou:
"O que vemos é que em relação a
2006 temos menos 50% das verbas.
Em 20 14, as universidades perdem
mais 30 milhões de euros e a Uni-

versidade de Lisboa,
oito milhões."

Já a eurodeputada
do PSD e ex- ministra
da Ciência, Maria da
Graça Carvalho, reco-
nheceu na sua inter-
venção, depois de
questionada sobre os

cortes drásticos na
atribuição de bolsas

de doutoramento e de pós-douto-
ramento no último concurso indi-
vidual de bolsas, que "falhou o de-
bate com a comunidade científica
sobre a mudança de modelo de fi-
nanciamento do sector, que foi
muito abrupta".

"Os números mostram que as
verbas da FCT [Fundação para a
Ciência e Tecnologia] não diminuí-
ram, mas houve uma transição
muito brusca. Passaram a ser fi-
nanciados mais projetos e bolsas
em programas doutorais, e isso de-
via ter sido discutido e comunica-
do, pelo menos com um ano e

meio de antecedência, e não foi."

OPINIÃO

O método é tudo

VIRIATO
SOROMENHO-
-MARQUES
Professor
universitário

•~~n em aviso prévio, a FCT
reduziu substancial-

K-s mente as bolsas atri-
buídas nos concursos de
doutoramento e pós-dou-
toramento. Se a política de
ciência fosse um ramo da
doutrina militar ofensiva,
o ministro Nuno Crato po-
deria juntar-se ao general
Heinz Guderian na galeria
dos criadores de opera-
ções-relâmpago, fulminan-
tes e destrutivas. Habituá-
mo-nos a pensar que Por-
tugal, apesar de todas as
suas insuficiências estrutu-
rais, é um país civilizado.
Um país que distingue a po-
lítica pública {policy) da
política mundana e tática
(politics) . Se há um domí-
nio em que importa pensar
o uso dos fundos públicos,
sempre escassos, de modo
estratégico, é na área da
ciência. A ciência e o conhe-
cimento, de um modo ge-
ral, permitem construir os
instrumentos de navegação

de nações inteiras num
mundo cada vez mais in-
certo, complexo e perigoso.
Isso implica consensos
construídos para gizar ru-
mos que devem ser porfia-
damente perseguidos para
produzir frutos. O tempo
no conhecimento não se
mede em ciclos eleitorais,
mas em gerações. Para tan-
to, importa rever a literatu-
ra, comparar políticas
internacionais, avaliar
indicadores, ouvir especia-
listas, discutir demorada-
mente no Parlamento os

princípios e os objetivos.
Cortar a ligação ao país de
mais de um milhar de jo-
vens cientistas - através da
privação sem alternativa
viável do financiamento -
é mau. Mas justificar essa
brutalidade com uma mu-
dança de "paradigma" na
política de ciência é ainda
pior. Significa que os res-
ponsáveis por estas deci-
sões abusam do conceito
de "paradigma" (apesar de
T. S. Kuhn o ter transporta-
do para a ciência há 50
anos) , e ainda menos per-
cebem que uma política
pública não deve nem pode
ser forjada impulsivamen-
te, de cajado na mão.
Na ciência como na políti-
ca: diz-me qual o teu méto-
do, dir-te-ei quem és.
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