
"Nós gostaríamos de ver mais doutorados nas empresas
e em Portugal já há alguns exemplos que vale a pena
salientar, o mais comum é a Bial Eháa Hovione, que é

uma outra grande empresa da área das biotecnologias que
tem um número muito substancial de doutorados. E esta

interligação entre a academia e a indústria é fundamental"

"O papel
das empresas
na ciência
é fundamental
ejá há exemplos
bem-sucedidos"

JOÃO
MARCELINO

PAULO
BALDAIA

Pelo seu contributo para o desenvolvimen-
to e a projeção da cultura científica em
Portugal, venceu o Prémio Universidade de
Lisboa2ol3.Asua vida ligada à ciência valeu-
lhe também o Prémio Pessoa, em 1996. É mé-
dico no ativo e conselheiro de Estado. Foi
mandatário nacional da campanha de
Cavaco Silva e tinha dado o mesmo apoio ao
anterior presidente Jorge Sampaio. Neste
ciclo de entrevistas, para fazer um retrato do
estado da Nação, pedimos a cada um dos
convidados que escolha três temas de que
quer falar. João Lobo Antunes fala de ciên-
cia, universidade e saúde.
Os doutoramentos triplicaram nos primei-
ros anos do século XXI, aumentou o núme-
ro de artigos científicos publicados, temos
também bons números no ensino supe-
rior. Até que ponto é que a crise pode mexer
com todos estes sinais positivos?
O que interessa em relação à ciência é se de
facto o progresso que foi conseguido nessas
áreas tem consistência. Ou seja, se a fragili-
dade de uma crise faz que aquilo que foram

conquistas muito importantes e colocaram

Portugal num outro patamar cultural, se
assim podemos dizer, vai voltar atrás.
Evai?
Acho que não. Em primeiro lugar, porque os

atuais responsáveis da área da ciência se-

guem uma linha e uma tradição de gente
muito conhecedora. A secretária de Estado
é uma cientista que esteve envolvida nos pro-
cessos de avaliação e de submissão de pro-
jetos de investigação e, portanto, eles sabem
o que representa para o País uma boa ciên-
cia cada vez mais competitiva e mais inter-
nacional. Ou seja, hoje não há nenhum país
que possa só por si financiar todo o esforço
de investigação, de projetos, de carreiras, etc.
É evidente que há preocupações, porque em
todos esses países que nós chamamos avan-
çados houve um decréscimo do financia-
mento da ciência, vai-se mais para uma ciên-
cia de aplicação mais visível.

Apesar dos cortes, não está preocupado?
É claro que me preocupa e estamos a 1,4, 1,3

por cento do PIB, a meta ideal seria três por
cento, mas é inatingível, a não ser para al-

guns países. Agora temos de ser mais con-
sistentes, mais seletivos no financiamento
de programas que são, de facto, excelentes
e competitivos. É evidente que gostaríamos
de ter mais, mas, por outro lado - e eu sou
presidente do Instituto de
Medicina Molecular [IMM] gue_
é uma das grandes institui-



ções de ciência na área da bio-
medicina -, temo-nos aguen-
tado porque aumentámos o
financiamento internacional.
Esteve muito envolvido no

processo de junção das duas

grandes universidades de

Lisboa, a Clássica e a
Técnica. Até que ponto essa

concentração vem no senti-
do de ajudar ao investimen-
to na ciência?
Na universidade chamada
Clássica, foi-me dada a opor-
tunidade de liderar isto.
Obviamente, os grandes res-

ponsáveis foram os dois reito-

res, o professor António Nóvoa

e o professor Cruz Serra, da parte da
Universidade Técnica. Eu, digamos, coorde-
nava uma parte da Universidade Clássica. E
interessou-me particularmente todas as es-
colas que se dedicavam a ciências da vida, e
vida num sentido mais lato, não é só a medi-
cina, a veterinária, a agronomia, a biologia; a
ciência da vida, se assim podemos definir, está

em muitos campos: na alimentação, no clima,
na ecologia em geral, está naturalmente na
saúde, na energia. Abiologia é a grande ciên-
cia e, cada vez mais, àbiologiadeve juntar-se

a física e a engenharia. É o novo
conceito da convergência.
E eu andei pela minha
Faculdade de Medicina, que
conhecia bem, Farmácia,
Medicina Dentária, Veterinária,

Agronomia, o Técnico, a
Faculdade de Ciências, e a
grande aspiração que via nos
meus colegas era juntarmos
mais programas na área da
ciência e da investigação.
E pode haver mais concen-

tração ainda das universida-
des em Portugal?
Aconcentração tem vantagens
e desvantagens. A nossa polí-
tica tem sido desconcentrar,
neste sentido: dar aos grupos
de investigação individuais
cada vez mais autonomia.

Deixá-los pensar livremente, com sucesso,
sem sucesso, mas dar-lhes liberdade nas áreas

que escolhem para investigar, nas tecnolo-
gias que usam, nos instrumentos que apli-
cam. Hoje, a ciência é uma atividade coleti-
va. Já há muitos anos, o Claude Bernard, o
chamado "pai" da medicina experimental,

dizia que
" I'art c'est moila science c'est nous"

["a arte sou eu, a ciência somos nós"] . Isto já
no século XIX, e, de facto, é cada vez mais. Por

que razão 2
. Porque há técnicas que uns do-

minam e outros não, porque há metodolo-
gias que se aplicam e, portanto, a ciência é

cada vez mais uma atividade em rede. O su-
cesso da fusão das duas universidades será
medido pelo sucesso que iremos ter, parti-
cularmente, na área da ciência.
Falava há pouco da ciência pura. A ciência

para evoluir não tem de estar necessaria-
mente ao serviço da economia, mas é ver-
dade, hoje, que ela não evoluirá se não fizer
uma parceria com as empresas?
O papel das empresas é fundamental e em
Portugal já há exemplos bem-sucedidos.
Parcerias da Siemens e da Universidade de
Aveiro e outras neste género. Dos laborató-
rios de investigação estão a sair spin-offs ou

start-ups, para usar os termos americanos, ou

seja, investigadores que fazem uma desco-
berta significativa e que depois tentam paten-
teá-la, torná-la uma pequena empresa cujos
dividendos, muitas vezes, revertemafavorda
instituição de investigação. Queria chamar a

atenção para um ponto histórico: o grande
progresso da investigação nos Estados Unidos
nasceu de uma medida de dois senadores, a
chamada Lei Bayh-Dole, que significava que
mesmo com dinheiro do Estado aplicado à

investigação, os benefícios financeiros que
resultariam dessa investigação reverteriam a
favor da instituição universitária. Isso foi uma
medida de extraordinária visão. Na área da
medicina, por exemplo, dependemos da in-
dústria farmacêutica, enfim, áreas de inves-

tigação, de progresso, e também, naturalmen-
te, no investimento em educação que fazem.
Portanto, a interdependência com a indús-
tria é absoluta. Nós gostaríamos de ver mais
doutorados nas empresas, e em Portugal já
há alguns exemplos que vale a pena salientar,

o mais comum é a Bial, que tem gente a tra-
balhar. E há a Hovione, que é uma outra gran-
de empresa da área das biotecnologias que
tem um número muito substancial de dou-
torados. E esta interligação entre a academia
e a indústria é fundamental.
Portugal está a perder cérebros para o es-

trangeiro, isso é um mito, é real?
A fuga de cérebros, para mim, que trabalho
no cérebro, é qualquer coisa como se o nosso
miolinho adquirisse duas pernas e de repen-
te fugisse. Eu não lhe sei responder com rigor.
O que nós temos visto, no IMM, tem sido o

oposto: temos brain gain e não brain drain.
Atraindo pessoas de outros países?



Ainda agora contratámos três. A carreira de

investigação é muito ingrata. Se olharmos

para a idade que tinham os cientistas quan-
do fizeram a investigação que veio a merecer-
-lhes o Prémio Nobel, ela anda à volta dos 35
anos. A área de maior imaginação, de maior
criação, é uma idade relativamente nova e,

portanto, o cientista tem de se manter na cris-

ta da onda. Havia um físico inglês a quem per-

guntaram porque é que ele estava sempre na
crista da onda e ele respondeu "porque eu faço
a onda". O estar na crista da onda implica qua-
lidades pessoais, entusiasmo, a capacidade
de recrutar gente nova. A certa altura, a car-
reira de investigação é medida pelo sucesso

que se tem e este é aferido pelas publicações
em revistas de chamado impacte e também
pela capacidade de angariar fundos.

PERFIL

JOÃO LOBO ANTUNES
> 69 anos
> Neurocirurgião
> Nascido em Lisboa, é um dos mais re-
putados médicos portugueses. Além
das centenas de artigos científicos, tem
quatro livros de ensaios. Foi ainda man-
datário nacional das candidaturas de

Jorge Sampaio e de Cavaco Silva à
Presidência da República. Atualmente,
é um dos conselheiros de Estado.



"Havia muito aluno que estava
a comprar gato por lebre'

Voltemos ao caso da junção da Clássica
com a Técnica, em Lisboa. Portugal tem
apenas duas universidades no ranking
das 400 melhores: Porto e Minho.
As coisas não são bem assim! Já vi rankings
de várias naturezas.
Mas qual é a expectativa de lisboanesse
particular campeonato dos rankings'?
Pela adição das duas universidades, passa
a número um dos rankings.
Isso é em quantidade. E em qualidade?
Não, é um puro exercício matemático, se

for avaliar as publicações de um lado e de
outro. É isso realmente importante? Acho

que não é tão importante como isso. Porque
nós estamos tão longe, tão longe das pri-
meiras do ranking que isso nem vale a

pena... o que vale a pena é: qual é o objeti-
vo desta universidade, que agora vai ter um
orçamento de 3 17 milhões de euros? E vale
a pena, eu tenho aqui números, acho que
é importante, este orçamento inclui quase
50 por cento de receitas próprias, o que é

um dado muito importante. E dessas re-
ceitas próprias, os projetos internacionais

já são 12 por cento.
O aumento de receitas próprias deverá
ser conseguido maioritariamente com
parcerias com as empresas?
Isto é um tempo mau para ir buscar dinhei-
ro às empresas. E, por outro lado, uma das
coisas mais tristes em relação a este País é

que, de facto, os ricos não são generosos.
Nos anos em que estive em Nova lorque,
na Universidade de Columbia, constatei a
existência de mecenas, e amaior parte das
universidades americanas vive do apoio
dos seus antigos alunos, chamados alum-
ni. Em Portugal não há essa tradição. Por
outro lado, os tempos não são fáceis e as

empresas darão em parcerias se acharem

que isso dá benefícios aos seus acionistas.

Agora, se nós evoluirmos para uma inves-

tigação e parceria com a indústria... O
Instituto Superior Técnico, que é umapeça
fundamental na nova universidade, tem
uma posição de destaque nessa área. Mas
tambémhá áreas do Técnico que estãocom

alguma dificuldade, nomeadamente a
Engenharia Civil, porque as obras pararam.
Há uma racionalização a fazer das uni-
versidades e institutos superiores País
fora?

Claro que sim.
Temos instituições a mais?
Esta rede do ensino superior é irracional.
Isto avalia-se pela diversidade de cursos.

Alguns sem vagas preenchidas.
Faz falta avaliação. Embora eu tenha um
conflito de interesses porque fazia parte
dos curadores da Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior, essa agên-
cia, que foi criada no anterior Governo e é

absolutamente autónoma em relação ao
Estado, avalia os cursos e declara aqueles
que têm a qualidade suficiente para pode-
rem receber alunos. É presidida pelo pro-
fessor Alberto Amaral, antigo reitor da
Universidade do Porto, talvez o mais pro-
fundo conhecedor do ensino universitá-
rio em Portugal e um homem de uma enor-
me independência de espírito, portanto,
com a capacidade de tomar decisões difí-
ceis e ser inatacado. O que foi feito foi ex-

purgar os cursos que não tinham qualida-
de e havia muito aluno que estava a com-
prar gato por lebre.
Há uma oferta desadequada?
Faria sentido algumas universidades ten-
tarem o exercício que nós tentámos, cer-
tamente que as alianças com os politécni-
cos teriam outra racionalização.
E adaptarem os cursos à economia do
País?

Do ponto de vista político, exige uma enor-
me coragem. A mesma coragem que exige
encerrar hospitais em certas zonas do País.

Mas houve universidades que fecharam.
Fecharam de morte natural, à fome, diga-
mos. Isto a gente percebe. Agora, há muito
a fazer, e esse muito exige racionalidade,
exige a revisão do regime jurídico do ensi-
no superior, que está prometida mas cujo
destino ainda não sabemos qual é. Vai exi-

gir uma certa coragem política.
Comparando com o que estava a falar há
pouco, das maternidades e dos politécni-
cos, muitas maternidades foram fecha-
das porque não tinham qualidade, não
faziam partos suficientes. Acha que pode
ser traçado um paralelismo com os poli-
técnicos que existem? Falta qualidade?
Nalguns casos, acho que sim. Se olharmos
criticamente, esse é um dos problemas. O

outro que também tem de ser tratado com
enorme delicadeza é a desadequação entre

a oferta que temos, ou seja, as profissões
que ensinamos e a capacidade que o mer-
cado tem de absorver.
Como é que os governos de forma geral
têm olhado para esta problemática?
Têm olhado para o lado. Uma das coisas

que perturbam em relação à situação po-
lítica em Portugal nos últimos anos é uma
falta de estratégia a médio e alongo prazo.
As pessoas, o que é que querem?
Querem fazer política também, com as
universidades.
Posso dar-lhe um exemplo, era o profes-
sor Marcai Grilo ministro da Educação,
com quem hoje tenho excelente relação
de amizade e de respeito. Criou-se uma co -

missão para estudar as necessidades de fa-
culdades de Medicina no País. Essa comis-
são, que eu integrava, era presidida pelo
professor Diogo Lucena, e fizemos um tra-
balho profundo. Uma das coisas que pro-
pusemos era que se fizesse um concurso,
que se abrisse às cidades, e havia várias que
o queriam, Aveiro, Évora, Covilhã... Esse
trabalho foi entregue ao Governo, erapri-
meiro-ministro o engenheiro Guterres, e

digamos que foi entregue à sexta-feira e na
segunda foi- nos comunicado que tinham
sido escolhidas Covilhã e Braga. Eu agora
posso contar isto,eoprofessorMarçal Grilo
não me leva a mal, com certeza, telefonou-
-me e disse. "Olhe, sabe que as coisas não
são sempre como a gente gosta, é preciso
ter em conta que é a política."
Há pouco de racional na decisão política?
E mais! Quando a comissão foi formada,
eu fui logo avisado, "você nem sabe o que
é que vai acontecer, você vai ter as pressões
mais extraordinárias". Mas eram pressões
transpartidárias, ou seja, na força que fa-
ziam para que a Faculdade de Medicina
fosse para a sua terra juntavam-se todos!



? E não é importante que sejam portugueses
ou de outra nacionalidade qualquer?
Volto ao exemplo da minha instituição. Temos
a trabalhar no IMM cerca de 500 cientistas, de
20 países. Porquê? O que é que um jovem cien-
tista procura? Obviamente, financiamento
para os seus instrumentos, para o material que
usa. Mas, igualmente importante, é o ambien-
te, é ter um sujeito no laboratório ao lado que
está a trabalhar numa área afim, que tem ideias
diferentes. E Portugal e os seus laboratórios de

investigação já proporcionam este livre co-
mércio de ideias. É um ganho que é intangí-
vel, mas que foi o grande progresso, ou seja,
um cientista português numa instituição ame-
ricana chega cá e repara, "afinal há uns tipos
tão inteligentes como eu, e eu não me impor-
to de vir para cá porque tenho com quem con-
versar". Eu próprio estive nos Estados Unidos
13 anos, vim por circunstâncias pessoais e es-
tava confortável lá.
Para a ciência ter um papel ainda de maior
destaque falta um plano de divulgação, do

que se faz em Portugal e da importância que
tem para o desenvolvimento no País?
Acho que a ciência tem sido bem tratada e há
de facto jornalistas especializados em ciência,
mas falta jornalismo especializado, precisa-
vam de aprender ciência, porque senão há si-

tuações em que se fazem programas televisi-
vos sobre o avanço da cura do cancro que tor-

nam isso um fenómeno nacional sem consis-
tência, sem uma análise rigorosa. Às vezes fico

surpreendido: vamos supor que uma revista
de prestígio, a Science ou a Nature, diz que
"houve um avanço na cura da demência" e de-

pois tenho telefonemas de j ornalistas, a maior
parte deles impreparados. Mas a ciência é

muito bem tratada. Há uma simpatia natural,
todo o programa da Ciência Viva foi admirá-
vel, tem persistido e feito um excelente traba-
lho de divulgação nas escolas. Eu próprio, sem-

pre que sou convidado a ir a uma escola se-
cundária falar, nunca nego. Estive há tempos
numa escola de Braga em que havia uma com-
petição de ciência entre alunos dos 1 1 .° e 12.°

anos, portanto há o gosto natural pela ciên-
cia.Apulsão da ciência é a curiosidade. Estamos
bem em Portugal sob esse aspeto.

a
O que é que um jovem cientista
procura? Obviamente
financiamento para os seus
instrumentos. Mas igualmente
importante é o ambiente, é ter um
sujeito no laboratório ao lado que
está a trabalhar numa área afim"

ii
Há o gosto natural
pela ciência.
A pulsão da ciência
é a curiosidade.
Estamos bem
em Portugal
sob esse aspeto"

ii
A fuga de cérebros,

para mim, que
trabalho no cérebro,
é qualquer coisa
como se o nosso
miolinho adquirisse
duas pernas e de

repente fugisse"

ii
Uma das coisas
mais tristes em
relação a este país
é que de facto
os ricos não são

generosos"



"Qualquer Serviço Nacional de
Saúde é uma conquista moral!"

Acha que a crise está a refletir-se nos cui-
dados de saúde que os portugueses têm.
Temos de ter em consideração duas coisas:
não é possível medir ainda, tanto quanto eu

pude apurar, e tenho seguido isto, quais são

as consequências na saúde - estamos a fa-
lar de natalidade - que uma crise destas
tem. É uma crise financeira, mas é uma cri-
se social também.
Está a falar dos efeitos que esta racionali-

zação em curso. ..
Não, estou a falar dos efeitos da crise.
Não só no Serviço Nacional de Saúde?

Dos efeitos da crise. A crise tem efeitos psi-
cológicos, tem efeitos sociais, tem efeitos
naturalmente económicos. Nós não sabe-
mos ainda, não há evidência ainda, é pou-
co tempo para saber qual será o efeito a mé-
dio ou longo prazo de uma crise destas,
como uma outra pestilência ou uma crise
de fome, não sabemos. É cedo
demais.
E em relação à qualidade do

serviço prestado pelos hospi-
tais, na Neurocirurgia do

Hospital de Santa Maria, por
exemplo, que é o seu serviço?
No meu serviço, o efeito da
crise tem sido zero. Uma das
coisas que temos de ter em
conta é o muito desperdício
que existe. E há dois ou três
anos já, eu disse à minha en-
fermeira-chefe do bloco ope-
ratório: ponha um cartaz na
parede, para os senhores doutores perce-
berem quanto é que custa cada uma das
coisas que usam. Só para terem uma ideia!

Porque uma das coisas que eu notei, quan-
do vim dos Estados Unidos, depois de lá
ter estado três anos, é que se poupava mui-
to mais num país rico, num hospital rico de
Nova lorque, do que se poupava no Hos-
pital de Santa Maria em 1984, que foi um
ano muito difícil para Portugal. E as pes-
soas tratavam as coisas com enorme des-

respeito.
Está a dizer que a racionalização que está
a ser feita, por enquanto, não tem produ-
zido consequências ao nível dos cuidados
de saúde que são prestados?

Há aqui dois conceitos que muito impor-
tantes: racionalização e racionamento. Há
uma distinção, muitas vezes confundida.
Eu estou a dizer que, no meu serviço - e
nós adquirimos material muito caro, por
exemplo, estimuladores para a doença de

Parkinson, etc. -, não nos foi dito: "Não po-
dem porque não temos dinheiro para pa-
gar." Não temos essa dificuldade. Mas so-
mos cautelosos e gerimos com imenso cui-
dado aquilo que gastamos e a forma como
administramos as coisas. A racionalização
é a aplicação de critérios racionais, ou seja,
fundamentados, com lógica, com infor-
mação, com ciência. O racionamento são
as medidas que decorrem de recursos limi-
tados. Depois, há o racionamento implíci-
to, que é o racionamento de todos os dias.
Por exemplo, eu tenho uma Unidade de
Cuidados Intensivos com 12 camas, a uni-
dade está cheia e eu tenho de dizer quem é

que desce para a enfermaria, quem é que
lá fica, como é que nós vamos gerir essas

camas, e é uma gestão de cuidados finitos,
limitados. E depois há um racionamento
implícito, para vos dar um exemplo, quan-

do há uma epidemia há um
número x de vacinas - a quem
é que vamos dar as vacinas?
Há critérios: são os mais ve-
lhos, são os mais novos? E de-
pois há o racionamento explí-
cito, de regras, não se pode dar
isto, não se pode dar aquilo.
Agora, há uma coisa evidente:
o Serviço Nacional de Saúde
de que eu sou servidor e uten-
te, porque eu trato-me num
hospital público...
E um defensor também.
Absolutamente! Com certeza,

não pode ser de outra maneira! Qualquer
serviço nacional de saúde é uma conquis-
ta moral!
Fica preocupado quando ouve dizer que
o Serviço Nacional de Saúde vai ter de
cortar 500 milhões de euros até 2016?
Se esses 500 milhões forem reduzidos à
custa de poupanças, da racionalização dos

cuidados, da escolha dos medicamentos
mais adequados, da não aplicação de me-

dicamentos muito caros de eficácia duvi-
dosa, do aproveitamento daquilo que se
faz... Não temos números em relação a
Portugal, mas em relação aos Estados Uni-
dos calcula-se que 30 por cento da despe-
sa da saúde é por desperdício ou fraude.
E não há nada que lhe diga que seja dife-
rente em Portugal?
Há muitos médicos que continuam a pen-
sar que são especiais e que Portugal é dife-
rente. Confesso que há muito tempo deixei
de pensar assim. Não somos nem melho-
res nem piores. Somos humanos. Isso de-
corre da natureza humana e também da
cultura. Mas, de qualquer maneira, se esses

cortes forem à custa de uma poupança ra-
cional, não é um corte cego, às vezes há ten-
dência para se cortar e não se percebe o que
é que se está a cortar, não se percebe se cor-
responde à realidade. O Serviço Nacional
de Saúde é, de facto, uma das conquistas do

Portugal democrático, embora- verdade
seja dita, e vale a pena sublinhar isto - o
conceito de Serviço Nacional de Saúde seja
anteriorao 25 de Abril... eraumainevitabi-
lidade. Obviamente, aquela foi uma opor-
tunidade boa de se ter conseguido. É irre-

versível. Agora, há uma coisa que as pes-
soas têm de perceber: os custos de saúde
aumentam de uma forma que não é acom-
panhada pelo crescimento do PIB e, por-
tanto, isso é insofismável. E não vale apena
que aqueles defensores isolados, entusias-

tas, demagógicos, do Serviço Nacional de
Saúde nem sequer queiram considerar e
usem palavras como "a saúde não tem pre-
ço". Claro que tem e é caríssimo! E cada vez
mais caro, porque cada vez as pessoas exi-

gem mais. Exigem mais porque estão mais
informadas, porque vão à internet e desco-
brem que há um medicamento extraordi-
nário e há um tratamento que se faz noutro
país, muitas vezes sem fundamento, e o exi-

gem! Mas também é preciso salientar que
aos direitos à saúde correspondem, corre-
lativamente, deveres em relação à saúde. E
há muita coisa que nós ainda não sabemos.
Gasta-se muito dinheiro em medicamen-
tos, é verdade. E depois, qual é a taxa de
adesão à terapêutica? Quantos desses me-
dicamentos ficam na gaveta, tomam uma



pastilha e deitam o resto fora? Há coisas que
já começamos a perceber e, portanto, o pri-
meiro ataque tem de ser necessariamente
ao desperdício.
Está convencido de que a poupança que é
necessário fazer nos gastos com a saúde

pública pode ser feita sem prejudicar de
forma significativa a qualidade do serviço
que é prestado?
O que é a qualidade? O conceito de qualida-
de é muito interessante e nós percebemos
qualidade de várias maneiras. Quando se diz

qualidade dos cuidados, em relação ao Ser-

viço Nacional de Saúde, a minha grande
preocupação é o acesso, é equidade no aces-
so. É as pessoas não estarem meses e meses
à espera de uma consulta especializada
como ainda acontece em muitas circuns-
tâncias. É as pessoas, quando têm uma coi-
sa urgente, poderem ser imediatamente
atendidas, é não se adiarem cirurgias cuja
oportunidade é fundamental para definir
depois um processo de recuperação e even-
tualmente de cura. O meu problema em re-
lação ao Serviço Nacional de Saúde é garan-
tir a justiça no acesso, a justiça nos cuidados

que são atribuídos. Porque se fala muito nos
princípios éticos, em relação à saúde, eu te-
nho para mim que mais importante do que
a autonomia dos doentes e da beneficência
dos médicos é a justiça, que, aliás, está sub-

jacente aos dois conceitos. E, portanto, o que
nós temos de garantir é que os portugueses
têm igual acesso aos cuidados de saúde.
E até este momento, não tem de haver a

preocupação de o Serviço Nacional de Saú-
de estar a degradar-se em função de orça-
mentos cada vez mais pequenos?
Não estou a dar uma resposta defensiva e,
sobretudo, não posso tomar o exemplo que
tenho no meu serviço por outros.
Porventura, esse seria um bom exemplo.
Isso é uma matéria que necessita de análise
muito cuidadosa, isenta de preconceitos
ideológicos ou políticos. Apenas iluminada
pelos conceitos éticos do que é justiça e do

que é rigor. Muitas das análises que são feitas
estão inquinadas por aquilo que um grande
amigo meu, Fernando Gil, um filósofo que já
morreu, chamava "antolhos ideológicos". Va-

mos olhar para isto criticamente, com espí-
rito aberto, vamos corrigir aquilo que preci-
sa de ser corrigido. Os custos da saúde cres-

cem, com a alteração da população, com o
envelhecimento da população, com o facto
de termos cada vez mais velhos - eu sou um
deles, cheguei à fase em que só pago meio bi-
lhete e qualquer dia chego a uma em que não

pago bilhete nenhum - que têm, de facto,
múltiplas doenças, que tomam uma média
de sete ou oito medicamentos diferentes por
dia, tudo isto são custos importantes. Há
uma grande preocupação em Portugal que
eu não vejo reforçada, pelo menos pelos po-
líticos, com a ênfase que devia ser, que é o

problema trágico da baixa da natalidade em
Portugal, nós não estamos a renovar as gera-
ções, o que trará problemas para a Seguran-
ça Social e para a economia do País.

ii
No meu serviço, o efeito
da crise tem sido zero.
Uma das coisas que temos
de ter em conta é o muito
desperdício que existe"



"O compromisso está na natureza das
democracias, não há outra maneira"
É difícil haver em Portugal compromis-
sos que estabeleçam linhas de coerência
nas políticas para além de vários gover-
nos. É essa a sua ideia da realidade?
É uma das coisas mais trágicas deste país.
Portugal tem um capital de conhecimento,
há economistas, há académicos, há gente
que pensa sobre estas matérias. De um modo

geral, a audição dessas personalidades é um
exercício de cortesia do qual não corre nada.
É só! Lipservice, diz-se naAmérica, e portan-
to não passa disso.

E isso é culpa dos partidos?
Dos partidos, de muitas das suas personali-
dades que não têm cultura, não têm educa-

ção. Uma das coisas mais dramáticas dos úl-
timos tempos, é um fenómeno que não é só

nacional, foi a desvalorização da educação,
da preparação técnica, científica, académi-

ca, de experiência de vida de muita gente
que está na política!
Está desiludido com os políticos que
temos?
Eu não estou desiludido...

Porque nunca se iludiu, é isso?
Nuncafui político porque, de facto, não está

na minha maneira de ser, e tive alguns con-
vites para lugares importantes. Agora, que
oiçam, que auscultem a sociedade e, sobre-

tudo, que oiçam a voz daqueles que não têm

voz, que é uma coisa que a democracia mo-
derna parece ignorar.
Quando o Presidente lançou o desafio ao
PS, ao PSD e ao CDS para se entenderem
sobre o pós- troika, estava à espera de que
tudo terminasse sem nenhum acordo?
Eu acho que o Presidente da República es-

perava que fosse possível, de outra forma
não o teria sugerido. Pessoalmente, esperei
que sim, porque uma das coisas que não po-
demos fazer, nem em medicina nem na go-
vernação de um país, é assassinar a esperan-
ça. Eu escrevi um ensaio em relação à medi-
cinamas que se aplicaàpolítica. Aliás, houve
um famoso alemão que disse que a política
era medicina em larga escala. E, de facto, é,

porque implica o diagnóstico, a terapêuti-
ca, o prognóstico, portanto, os atos são os
mesmos. E eu junto quatro coisas, que é o

erro, a incerteza, o risco e a esperança. Se

pensarem, na atividade políticahá estas qua-
tro coisas. Houve erros colossais nesta crise.

erros à escala cósmica, não foi só cá. E a pró-
pria União Europeia reconheceu isso, por
exemplo, em relação aos riscos de contágio,
com as crises americanas, e, a partir daí, aqui-
lo foi tudo um trambolhão. Depois, algumas
coisas implicam incertezas, não são previ-
síveis. Outras coisas implicam assumir ris-
cos. E há uma enorme aversão ao risco.
Finalmente, a esperança. Uma das coisas

que tem acontecido é aforma como a espe-
rança é comunicada, que é constantemen-
te desmentida e desmantelada. Voltando ao
Presidente, acho que ele tinha uma esperan-
ça genuína de que fosse possível. O que me
preocupa é o pós- troikal Porque a troika em-
prestar-nos-o quê, 78 mil milhões de euros?
É um número assim extraordinário, um nú-
mero de Monopólio, aquele jogo que a gente
jogava. E, de facto, o compromisso foiforça-
do pelo cumprimento daquela obrigação. O

compromisso esboroou-se entre os vários

partidos e não vejo como é que, no pós- troika,

Portugal possa ser governado sem o com-
promisso dos partidos!
Sem um Governo de bloco central?
Sem um Governo de pessoas que possam
assumir compromissos. E o compromisso
implica perderem qualquer coisa e ganha-
rem outra, mas quem ganha é o País. Se é o

bloco central ou se não é...

O Presidente também tem razão quando,
no culminar dessa crise e da proposta que
fez, disse que os partidos, mais cedo ou
mais tarde, vão ter de se entender? E ele,
obviamente, estaria a pensar no progra-
ma cautelar que vai ter de existir no pós-
-troikaou mesmo na eventualidade de
ser necessário um segundo resgate.
Acredita que os partidos vão ser nova-
mente obrigados a entender-se e a assu-
mir esse compromisso?
Espero que sim. Mas isso sou eu, que sou um
otimista. Tenho de ser otimista, certamente
não queria um neurocirurgião pessimista
para si. Tenho de ser otimista, até por razões
de pura racionalidade. Já não sou eu a olhar

para isto emocionalmente, não? Há outra
maneira de resolver isto? Não tenho visto pro-
postas objetivas, "não é assim porque pode
ser de outra maneira", não tenho visto. Se ca-
lhar, existem. Agora, há outramaneira dere-

solver isto, semhaver compromissos dos par-
tidos? Será que um Partido Socialista, ou maio-
ritário, ou tendo de fazer alianças com outro
partido, será o pode fazer sem um compro-
misso que implica abdicar de algumas coi-

sas, que eles acham que têm razão, mas ao
mesmo tempo ganhar outras, de ambos os

lados? Não vejo que isso seja possível. Aliás,
não vejo que isso hoje seja possível em ne-
nhuma democracia! O que se está a passar
nos Estados Unidos agora é um fenómeno
absolutamente extraordinário! Eu tenho um
genro que trabalhano MH [National lnstitute
of Health] , que está em casa há duas sema-
nas! E não recebe! E estão à espera de quan-
do é que o Estado americano começa a fun-
cionar. Isto é os Estados Unidos, uma das eco-
nomias pujantes do mundo! O que vai acon-
tecer em França? A senhora Merkel está àpro-
cura de compromissos e teve uma vitória elei-

toral estrondosa! O compromisso estánana-
tureza das democracias modernas, não há
outra maneira. O que não se pode é viver em
eleições contínuas, ou seja, todos os dias, para
os partidos políticos, são dias eleitorais, são
dias em que têm de estabelecer a força, têm
de afirmar, têm de dizer que um mente e o
outro falta àverdade, agora há estes eufemis-

mos extraordinários no tratamento da ver-
dade. Não, nós temos imensos políticos, não
temos é estadistas, ou seja, políticos com sen-
tido de Estado.
Vê no PS e no PSD militantes que pode-
riam fazer esse lugar de estadistas?
Não vai arrancar- me nomes!
Não quero nomes, quero que diga se os vê.
Eu vejo, de umlado e de outro, pessoas de es-

tatura. Algumas estão no ativo, em cargos de
outra natureza. E tenho muito respeito pelo
primeiro-ministro. Eu trato de coisas muito
difíceis, que me preocupam muito, e não é

nada fácil serprimeiro-ministro numa situa-

ção destas. Não sei quantas vezes lhe passou
pela cabeça dizer "vou-me embora, não sou

capaz, não estou para aturar isto", isto exige
alguma qualidade de resiliência que eu não

posso deixar de admirar. Independentemente
do juízo quepossafazer, se está certo, se está

errado. E também tenho respeito, natural-
mente, por alguns líderes da oposição. Nós

precisamos é de estadistas, pessoas que co-

loquem o interesse do Estado acima de tudo.



Isso é que eu acho que é importante. E, repa-
re, isso é uma coisa que o Presidente da

República tem procurado fazer. Na última
semana, fui à procura dos papéis que tinha
das campanhas presidenciais. E uma coisa

extraordinária é que encontrei um editorial,
de um grande jornal, assinado pelo diretor
da altura, porque havia críticas em que se

dizia que o professor Cavaco Silva, no discur-

so quetinhafeito, estavaapegarno Sócrates,
não sei se se lembram disso!

Logo ao princípio, sim. Primeiro ano e

meio, dois anos.

Logo ao princípio. Mutatis mutandis, é aqui-
lo que se diz agora. Há uma enorme consis-

tência, do ponto de vista da interpretação
dos seus poderes, do professor Cavaco Silva

ao longo destes anos todos. Eu sei que vive

genuinamente preocupado, até por uma
outra razão! Porque ele tem uma prepara-
ção, como economista, que lhe permite ter
uma visão da interdependência que o País

vive, naturalmente com uma diminuição da
soberania, que é uma enorme dificuldade

que nós temos a perceber. A nossa sobera-
nia está, logicamente, diminuída, como es-

teve no passado em relação aos impérios que
fomos criando e que fomos destruindo.
Façam o exercício - mesmo estes políticos
-, subamum bocadinho a outras altitudes a
ver se conseguem aproximar-se da figura do
estadista que consegue ver mais longe, que
tem uma visão total do que é o País, do que
é o povo português.

ii
Uma das coisas mais
dramáticas dos últimos tempos
foi a desvalorização da
educação, da preparação
técnica, científica, académica,
de experiência de vida de muita
gente que está na política"

ii
Nós precisamos é de estadistas,

pessoas que coloquem o
interesse do Estado acima de
tudo. Isso é que eu acho que é

importante. E, repare, isso é

uma coisa que o Presidente da
República tem procurado fazer"




