
Gente que deu nas vistas Maria Mota
Pertence a uma geração que se formou lá fora, nos melhores laboratórios do mundo, e cujo regresso fez "uma diferença
estonteante no País". Referência mundial na área da malária, com várias descobertas importantes no currículo, Maria
Mota dirige uma equipa de 15 investigadores no Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa. 0 Prémio Pessoa é "uma

responsabilidade", diz, mas também um sinal de que é preciso continuar a financiar a ciência e a formação avançada

Prémio Pessoa "é sinal de
que é preciso apoiar ciência"

FILOMENA NAVES

Já ganhou vários prémios e agora
o Prémio Pessoa Este é diferente?
Os prémios até agora vinham da comunida-
de científica, o que é diferente, porque esta-

va a ser avaliada pelos meus pares. Este pré-
mio é muito transversal e não é só para mim
e para a minha equipa. Premeia toda uma ge-
ração em que Portugal apostou. Tem esse lado

de ser um sinal de que a ciência tem de ser

apoiada. Nesse sentido, sinto aresponsabili-
dade de representar essa geração.
Sente-se representante de uma geração
privilegiada?
Foi o oposto. O País foi privilegiado por ter

alguém como o ministro Mariano Gago [teve

a pasta da Ciência entre 1995 e 2002, e entre
2005 a 201 1], que teve esta visão e soube usar
os milhões que vinham da comunidade eu-

ropeia da melhor maneira, na formação de

pessoas, conseguindo ainda atrair os pri-
meiros para Portugal. Isso fez uma diferen-

ça estonteante no País. Mas temos de per-
ceber que estamos a fazer um caminho e o

perigo da crise, agora, é começar a haver
tantas barreiras que o caminho começa a
ficar bloqueado.
Quais são os perigos?

A falta de dinheiro é um perigo enorme e real,

porque há cortes, e estamos a come-

çar a notar isso na ciência. Este

ano houve menos bolsas e um
abrandamento nas verbas e

começa a haver um declínio.

Mas isso pode ser acelerado

pelo pânico, quer da comu-
nidade científica quer de

quem está à frente da distri-

buição dos fundos da FCT
[Fundação para a Ciência e a

Tecnologia] . Querem mostrar serviço e

fazem tudo de forma atabalhoada. É tempo
de nos acalmarmos e de vermos que plano
de futuro queremos. Mesmo que haja cortes,
é preciso pensar como vamos fazer bem com
o dinheiro que há.

Quem tem a responsabilidade
dos financiamentos está em pânico?
Penso que sim. Tem de deixar de haver desor-

ganização por parte de quem gere os fundos.

Já estávamos numa fase em que havia con-
cursos sistemáticos e agora estamos de novo

com essas confusões. Estão a faltar regras cla-

ras e é preciso que os financiamentos e a for-

mação das pessoas continuem.
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Gostaria que o nosso

trabalho de investigaçãc
no IMM pudesse encon-

trar respostas que
façam a diferença,

e a façam no
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Voltar a trabalhar fora do País é algo que Maria Mota vê com bons olhos

Nunca teve problemas
de financiamento.

Não é assim. Ando muitas
vezes preocupada As pessoas

podem pensar que temos
muito dinheiro no laborató-
rio mas também temos muita

gente e eu recebo muitas ne-

gativas. Candidato-me a imen-
sas coisas, muitas consigo, outras

não. Em 2010 candidatei-me a um fundo

europeu e não ganhei. Soube quando estava

a caminho do aeroporto, para ir aos Estados

Unidos, e tive de pôr o GimeÁfricaMinha, por
causa das lágrimas. É um misto de não

gostar de um não e de preocupação

por a verba não vir.

O que fez?

Nessas alturas é preciso re-
duzir os gastos, às vezes a

equipa. Comecei logo à pro-
cura de outros concursos.
Nunca concorro só aum, mas

a dois ou três. Candidato-me
a tudo e tentamos publicar en
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Para o País, o meu
desejo é que se encon-

tre uma solução de lon-

go prazo. Neste momen-
to faltam visão e es-

tratégia para lá
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qualidade e em quantidade para garantir vei

bas.

Tem trabalhado na malária e fez algumas
descobertas que abriram novas vias
de trabalho para combater o parasita.
Descobrimos várias coisas que fizeram a di-

ferença e estão agora a ser estudadas por nós

e por outras equipas do mundo para desen-
volver formas de atacar o parasita.
Quando poderá haver um combate mais
eficaz contra malária?
Faltam ainda décadas. Podemos ter a sorte de

encontrar uma vacina que faça a diferença
mas, provavelmente, não haverá uma vacina

universal. Terá de ser uma estratégia mul-
tifacetada, com uma vacina sob vá-

rias formas e fármacos.
As pessoas dizem de si que é

muito criativa. É assim que
se vê?

Penso que sou sobretudo
muito curiosa. A criatividade

vem da curiosidade, e sou cu-
riosa ao ponto de qualquer

coisa não me sair da cabeça. E no

meu trabalho fiz sempre as coi-

sas que me fizeram feliz.

Essa curiosidade estende-se a
outras áreas, além do trabalho?

Sim.Às pessoas, aos livros, onde pro-
curo outras visões sobre as coisas. Tudo

isso me fascina.
Em 2002 voltou para Portugal. Deu certo?
Deu certo. Muito melhor do que imaginei.
Tinha vontade de contribuir para o país, mas
a razão principal por que viemos foi o meu
marido, que não gostava de estar fora. Pensei

na altura que seria por dois ou três anos, não
acreditei muito que conseguíssemos arran-

jar fundos, mas viemos num momento fan-
tástico e hoje penso que foi a melhor opção.

Vim numa época em que, em Portugal, era
fantástico fazer ciência. Estavam muitos a vol-

tar, e com o mesmo entusiasmo, e todos os

dias havia algo de novo a acontecer E aqui, no
IMM [Instituto de Medicina Molecular], ainda

é assim.

Põe a hipótese de voltar a trabalhar fora
do País?

Não neste momento, ou nos próximos cinco

anos. Mas até ao ano passado, durante um
ano, estive em negociações para ir para
Nova lorque. Depois, por razões familiares
não se concretizou. Mas vejo isso com mui-
tos bons olhos, a mudança é importante,
para estar com outras pessoas, com ideias
diferentes.

PERFIL
MARIA MOTA

Cientista e Prémio Pessoa 2013

> Tem oito descobertas na área da malária

"que fizeram a diferença", e cada uma delas

abriu vias de trabalho para procurar novas va-
cinas e fármacos contra a doença. Mas a ma-
lária foi quase um acaso, ainda durante o

mestrado, que continuou depois no doutora-

mento, em Londres, e no pós-doutoramento
em Nova lorque. Fazer ciência é satisfazer a
curiosidade e é isso que a faz feliz. Aos 42

anos, dirige uma equipa de 15 investigadores
no Instituto de Medicina Molecular (IMM), da

Universidade de Lisboa, onde todos estão a
tentar responder a novas perguntas, sempre
na malária. De si própria diz ser muito prag-

mática. Ler fascina-a e as pessoas tam-
bém. É casada, tem duas filhas e

separar muito bem as esferas da

vida é o seu segredo que, diz,
"não é segredo nenhum".


