
Universidade de Lisboa sem dinheiro
para manter patentes internacionais

Crato foi parco nos
esclarecimentos. FCT
assumiu mais que
nova estratégia: corte e
meios limitados
Numa sexta-feira marcada por
debates científicos, com o minis-

tro Nuno Crato e o presidente da

Fundação para a Ciência e Tec-

nologia (FCT) ouvidos no parla-
mento, e um debate dedicado à

ciência na reitoria da Universi-
dade de Lisboa, um exemplo do

choque das ideias. Na Assembleia

Crato não se pronunciou sobre a

polémica em torno das bolsas da

FCT, mas garantiu que não há
desinvestimento e apontou a pre-

paração do sector para a corrida

aos fundos europeus como a estra-

tégia do governo. 'Temos 80 mil
milhões de euros para os inves-

tigadores europeus [até 2020] e

temos de chegar lá a apostar na

grande qualidade", disse. Na aber-

tura do debate promovido pela
Fundação Francisco Manuel dos

Santos, o reitor da Universidade
de Lisboa atestou que é isso que
está em risco com os cortes. Com
um corte no financiamento de 8
milhões de euros no orçamento
da UL para este ano, a que acres-

ceu na semana passada a ordem

para cativarem 15% da verba para
despesas de funcionamento da
reitoria ( o que dá menos um
milhão de euros disponíveis), a

universidade não vai poder arran-
car com a criação de colégios mul-

tidisciplinares que iriam dese-
nhar as candidaturas ao compe-
titivo financiamento europeu.
Além disso, deixaram de ter dinhei-

ro para manter patentes. "Não é

possível inventarmos recursos
onde o Estado não os coloca", dis-

se Cruz Serra.

Rogério Gaspar, vice-reitor, expli-

cou ao i que em causa estão os

processos de patente internacio-
nal de inovações desenvolvidas

na última década. De 13 em que
tinham processos a decorrer no

estrangeiro, oito já tiveram de ser

abandonados. Até Junho, cairão
mais três e dois em 2015. Molé-
culas inovadoras para o trata-
mento da tuberculose e fibrose

quística, numa das quais já havia

interesse comercial, são duas das

inovações em risco, disse Gaspar,

porque mantendo só as patentes
nacionais, nenhuma empresa irá
investir. Num dia em que os depu-
tados esperavam debater com
Crato a estratégia do governo
para o sector (e o ministro reme-
teu para a semana mais declara-

ções) ou o que pensa das suspei-
tas de irregularidades que têm
vindo a ser suscitadas sobre os

últimos concursos, foi na audi-

ção na comissão de Educação que
houve novidades. Além da justi-
ficação antes dada de um novo

paradigma para distribuição mais

equilibrada dos fundos, o presi-

dente da FCT assumiu condições

"conjunturais" para a limitação
nas bolsas atribuídas (algo até

aqui negado), dizendo que "obvia-

mente" não está satisfeito com a

taxa de aprovação de 10% das can-

didaturas a bolsas, taxa que dis-

se não ser "sustentável". Sobre as

alterações na avaliação feitas à

posteriori pela FCT devido à detec-

ção de erros, criticada publica-
mente por alguns avaliadores,
Seabra começou lamentar o ata-

que "de alguns" à credibilidade

do organismo mas assumiu que
"idealmente" a FCT deveria ter
informado os painéis, garantin-
do que estando o curso a fase de

contestação "nada" tem "conse-

quências definitivas." A urgência
em publicar os resultados, pro-
cesso que ouvindo os painéis
demoraria mais um mês, foi a

justificação dada por Seabra, que
acabaria por assumir ainda que
o processo tem de melhorar. "Nós

assumimos a nossa quota de res-

ponsabilidade", disse, apontan-
do recursos limitados para apoio
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Crato não comentou no parlamento a polémica à volta das bolsas miguela. iopesujsa



Por fim, clarificou a estratégia
tocada ao de leve por Crato: o sec-

tor vai ter de se financiar cada

vez mais fora do orçamento do

Estado. "A estratégia é aproximar
Portugal do modelo [dos países

nórdicos], sistema saudável e com-

petitivo, que tem de saber alavan-

car dinheiros públicos com pri-
vados e dinheiros europeus. Há
uma visão claríssima para a ciên-

cia que é essa" Mas assumiu algo

que Crato ainda não fez: está dis-

ponível para o debate. M.FR
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LISBOA. 0 corte de oito milhões de

euros no orçamento da Universidade

de Lisboa trava a concretização de

Droietos e o registo de patentes.
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