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"Se Portugal quer ter futuro,
ciência tem de continuar a crescer"
FILOMENA NAVES

sta distinção é para ainvestigadora
Maria Mota, mas é também um
prémio para a investigação
em Portugal?

i Este prémio é para toda uma geração
e mostra que a aposta que foi feita na ciência
em Portugal valeu a pena. O prémio é tam-
bém um sinal para a sociedade portuguesa,
para que olhe para o que foi feito e perceba
que é preciso continuar a apoiar a ciência.
É isso que está a acontecer? A investigação
em Portugal ainda pode crescer?
Não se trata de poder crescer. Se Portugal
quer ter futuro, a ciência tem mesmo de cres-
cer, esta tem de ser uma aposta forte. Claro
que temos de pensar sobre como queremos
que a ciência cresça, é preciso planear, es-
pecialmente num contexto de recursos li-
mitados no País. Estas são alturas perigosas
porque há a tendência para dividir o pouco
que temos por todos. Penso que é necessá-
rio fazer opções, que passam necessaria-
mente por apostar nas pessoas de qualida-
de. No atual contexto é ainda mais premen-
te planear estratégias para o futuro.
Qual é, então, a sua mensagem para os polí-
ticos, para esta área?
A minha mensagem para os políticos é a de

que é necessária uma estratégia de futuro e,
sobretudo, que não ponham os ovos todos
no mesmo cesto. Há muito a ideia de que a
ciência aplicada, já com um objetivo de obter

algo, é o futuro. Mas temos de ter a noção de

que muitas vezes as grandes descobertas

não foram feitas dessa forma e, portanto, é

errado, e pode ser muito estrangulador, co-
locarmos esse objetivo como estratégia única
para o futuro.
Acha que isso está a acontecer em Portugal?
Acho que há muita tendência, não só em
Portugal, mas em toda a Europa, para pen-
sar que, sendo os recursos muito limitados,
temos de identificar os problemas que exis-
tem e resolvê-los. Claro que temos de o fazer,
mas é preciso ter a noção de que é necessá-
rio dar espaço à criatividade, porque é daí,
do que não se está à espera de encontrar, que
surgem em geral as grandes descobertas para
a humanidade.
Neste momento há uma aposta em progra-
mas doutorais, mais do que em concursos
individuais de doutoramento, para a for-

mação avançada de recursos humanos em
Portugal. Concorda com esta estratégia?
Acho que foi bom para o País o sistema das
bolsas individuais, mas as instituições estão
cada vez mais maduras e provavelmente
podem escolher os seus grupos e criar uma
coesão entre alunos que entram todos numa
mesma altura. Vejo esses programas douto-
rais com muito bons olhos.
O dinheiro do prémio [70 mil euros] vai

para a investigação no seu grupo?
Não. O que pode fazer a diferença é atrair jo-
vens investigadores para Portugal. Estou a
pensar na criação de um fundo para isso no
IMM [Instituto de Medicina Molecular] .

É só

o início, porque é pouco para isso. Veremos
como pode ser feito.

Dirige grupo de investigação
de referência, a nível mundial,

em inalaria, no IMM

a
A minha mensagem para

os políticos é a de que é

necessária uma estratégia
para o futuro na área

da ciência"
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Maria M. Mota, directora executiva do Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lisboa, recebe esta segunda-feira o Prémio Pessoa 
2013, numa sessão que teve lugar no Grande Auditório da Culturgest. 
Com 43 anos, Maria Manuel Mota é uma das maiores autoridades mundiais no estudo da 
malária e o mais jovem vencedor do Prémio Pessoa, uma iniciativa conjunta do Expresso 
e da Caixa Geral de Depósitos. Na fundamentação da decisão para atribuição do Prémio 
Pessoa, tomada em Dezembro de 2013, o júri lembrou que a malária é hoje "uma das 
causas principais de mortalidade a nível mundial", salientando que o trabalho liderado por 
Maria Manuel Mota "tem desenvolvido investigação fundamental com vista a esclarecer os 
mecanismos pelos quais o parasita se desenvolve no hospedeiro humano." 
No seu discurso de agradecimento, a premiada alertou para as dificuldades que a Ciência 
defronta perante a expectativa de aplicabilidade directa por parte dos decisores políticos 
aquando da aprovação de projectos. E sublinhou: “É asfixiar a criatividade, é estrangular o 
génio, é matar a Ciência”. 
 Maria Mota afirmou ainda sentir “um enorme privilégio” por trabalhar para satisfazer a 
curiosidade, que denomina de “uma das mais básicas necessidades humanas”. “Sinto-me 
grata por poder viver o prazer da descoberta e retribuo, partilhando com a sociedade o 
fruto do meu trabalho e dos muitos membros marcantes que foram integrando a minha 
equipa nos últimos 12 anos. Porque a Ciência é de todos, para todos”, concluiu. 
Nascida em Vila Nova de Gaia em Abril de 1971, licenciou-se em Biologia e obteve o grau 
de Mestre em Imunologia, na Universidade do Porto, em 1992 e 1994, respectivamente. 
Doutorou-se em Parasitologia Molecular, na University College of London e mais tarde fez 
pós-doutoramento no New York Medical Center. De regresso a Portugal foi investigadora 
principal no Instituto Gulbenkian da Ciência e desde 2005 que lidera o laboratório do IMM 
para a investigação da malária. É ainda professora da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa e recentemente foi eleita directora executiva do IMM. 
O Prémio Pessoa tem um valor de 60 mil euros e visa destacar personalidades da 
Cultura, Artes ou Ciência cuja obra tenha obtido destaque no panorama nacional. 
O júri desta edição foi constituído por Francisco Pinto Balsemão (presidente), Faria de 
Oliveira (vice-presidente), António Barreto, Diogo Lucena, Eduardo Souto Moura, João 
Lobo Antunes, José Luis Porfírio, Maria de Sousa, Mário Soares, Rui Magalhães Baião, 
Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho Marques. 
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Prémio Pessoa pede
estratégia que não
asfixie a Ciência

Valor do prémio pode
iniciar um fundo para
investigadores que
venham para Portugal

Leonor Paiva Watson
leonorpaiva@jn.pt

A CIENTISTA Maria Manuel
Mota, que tem vindo a desen-
volver investigação sobre a

Malária, recebeu ontem das
mãos do presidente da Repú-
blica, Aníbal Cavaco Silva, e
do presidente do Grupo Im-
presa, Pinto Balsemão, o Pré-
mio Pessoa, no valor de 60
mil euros. No discurso de
agradecimento, deixou claro

que é preciso uma estratégia
que não asfixie a Ciência.

"Quando se coloca como
condição esta ideia da Ciên-
cia aplicada, da Ciência já com
o objetivo de obter algo, po-
demos estar a asfixiar a pró-
pria Ciência, porque, muitas

vezes, as grandes descobertas
não foram feitas dessa for-
ma", argumentou. Maria Ma-
nuel Mota apelou assim aos
decisores políticos para que
"não ponham os ovos todos
no mesmo cesto".

Um discurso apaixonado
mas muito objetivo, caracte-
rísticas, aliás, que Pinto Bal-
semão apontou à cientista.
Para o presidente da Impresa,

Maria Manuel Mota "é al-
guém que transmite entu-
siasmo às pessoas com quem
trabalha, que tem uma lin-
guagem acessível a quem não

faz Ciência, que valoriza o
trabalho de equipa, tendo
ideias próprias, uma cidadã

preocupada com as desigual-
dades sociais".

A vencedora desta 27. a edi-

ção do Prémio Pessoa - anun-
ciado em dezembro passado -
licenciou-se em Biologia,

tem mestrado em Imunolo-
gia e doutorou-se depois em
Parasitologia Molecular. Em
Portugal já foi investigadora
principal no Instituto Gul-
benkian da Ciência, e, desde

2005, é investigadora princi-
pal do Instituto de Medicina
Molecular. Ainda não tem a
certeza do que vai fazer com
o prémio, mas equaciona "a

criação de um fundo para in-
vestigadores que venham fa-
zer Ciência para Portugal". •

Maria Manuel Mota, 42 anos, é a vencedora mais jovem do Prémio Pessoa



CIÊNCIA

Prémio Pessoa

¦ Maria Mota, diretora
do Instituto de Medici-

na Molecular da Facul-

dade de Medicina da

Universidade de Lisboa,

recebeu ontem o Pré-

mio Pessoa 2013.



Maria Mota.
Depender de verbas
é "matar a ciência"

LISBOA A cientista do Instituto
de Medicina Molecular Maria
Mota recebeu ontem o Prémio
Pessoa. A especialista em malá-

ria denunciou que condicionar
o financiamento científico à exis-

tência de aplicação "é asfixiar a

criatividade, estrangular o génio,

e matar a Ciência." Mota lem-
brou que é preciso identificar e

resolver problemas da socieda-

de mas com margem para des-

cobrir. "Não ponham os ovos
todos os mesmo cesto", disse.
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