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Paul Nurse entra no debate
do financiamento científico
Prémio Nobel da Medicina e uma das mais respeitadas
vozes na comunidade científica esteve esta semana em
Lisboa para falar sobre as diferentes formas de injetar di-
nheiro na ciência - sem o qual não serão possíveis quais-

quer descobertas. Um investimento que, pela sua natu-

reza, será sempre a longo prazo. Págs. 16 a 19



A ciência
éum
muestimento
a longo prazo

Numa semana em que se assinalaram protestos contra
cortes na área da investigação científica, o Nobel
da Medicina Paul Nurse falou numa conferência em Lisboa
sobre a necessidade de apoiar esta área
por Filomena Naves
Michael Faraday, o aprendiz de encadernador

que se tornou assistente de um professor de

Química, em Londres, que estudou Física so-

zinho, e depois inventou os geradores e os

motores elétricos, transformando a mera
curiosidade que era então o eletromagnetis-
mo numa poderosa tecnologia que mudou o

mundo, devia ter um refinado sentido de hu-
mor. É isso, pelo menos, que sobressai de
uma pequena história que chegou até hoje e

que, sendo ou não verdadeira, encerra uma
profunda verdade sobre o poder transforma-
dor do conhecimento científico - e as vistas
curtas de alguns políticos. Corria a década de

30 do século XIX e, questionado pelo então

primeiro-ministro britânico sobre a utilidade
das suas invenções elétricas, Faraday terá

respondido: "Senhor primeiro-ministro, um
dia poderá cobrar impostos sobre elas."

A veracidade da história é dúbia, mas a ver-
dade que encerra é de tal forma exemplar -
e bem-humorada - que ela serviu ao Prémio
Nobel da Medicina, o também britânico Paul

Nurse, para se referir, na conferência que
proferiu na semana passada em Lisboa, ao
facto de muitos políticos e líderes económi-
cos continuarem, ainda hoje, tal como o pri-
meiro-ministro do tempo de Faraday, "a não
reconhecer como a ciência pode potenciar o

desempenho e as capacidades da indústria e
criar riqueza". São suas as palavras.

Essa capacidade transformadora e poten-
cialmente geradora de riqueza e de bem-es-

tar, própria da ciência e das suas atividades,

foi uma das ideias centrais que Paul Nurse
trouxe a Lisboa, no âmbito da conferência
"Ciência, Cultura e Inovação", promovida
pela Fundação Francisco Manuel dos Santos

(FFMS), em colaboração com a Universidade

de Lisboa, e que teve também como oradores

o neurocirurgião João Lobo Antunes e a eu-
rodeputada Maria da Graça Carvalho, entre
outros.

Não basta, porém, que a atividade cientí-
fica exista, alertou o Prémio Nobel e atual
presidente da Royal Society, a mais antiga e

uma das mais prestigiadas academias das

ciências do mundo. É preciso também que
essa atividade seja regular e contínua, de ex-
celência e exercida livremente por cientistas
"muito bons, honestos e motivados", e que
decorra sem sobressaltos financeiros em to-
das as suas vertentes essenciais: da que se

centra na busca mais básica de respostas para
as interrogações que a natureza nos coloca,
até à criação das tecnologias que facilitam e
melhoram as nossas vidas, e que nos permi-
tem também construir instrumentos cada
vez mais sofisticados para ir mais além na
busca do conhecimento. É isto a ciência: toda
"uma máquina" de gerar saber, cultura e no-
vas tecnologias (a tal inovação), que se ex-
pande e se acumula, e que modela as socie-
dades e define as nossas vidas, e que a funda-
ção quis pôr a debate na sociedade portugue-
sa - a "nossa praça pública", como lhe cha-
mou Carlos Fiolhais, físico da Universidade
de Coimbra e o responsável pelo Programa



de Ciências e Inovação da FFMS.
A ideia foi "ir além da espuma dos dias e

mostrar e discutir o que é, como funciona e

para que serve a ciência no mundo e, em par-
ticular, entre nós. À luz das melhores práti-
cas internacionais, como as que têm existido
no Reino Unido com a colaboração da Royal
Society, pretendemos estudar o que tem sido
feito e, portanto, ajudar a preparar o que fal-
ta", sublinha.

A conferência, não tem dúvidas o seu or-

ganizador, "revelou não só a natureza e os
mecanismos do empreendimento científico,
mas também os fortes elos que ele tem com
a cultura humana e com as transformações
tecnológicas que dela advêm, e nos dão uma
vida mais cómoda".

"É um erro cortar na ciência"

Quis o acaso - ou, simplesmente, foram as-
sim os timings da crise - que a conferência
acontecesse em Lisboa na mesma semana
em que muitas vozes críticas na comunida-

de científica se fizeram ouvir contra a atual
política científica. A mesma semana em que
os bolseiros de investigação saíram à rua em
protesto contra os drásticos cortes nas bolsas

de doutoramento e de pós-doutoramento no
concurso individual de bolsas de 2013, cujos
resultados tinham sido conhecidos dias an-
tes. Dos mais de três mil candidatos a bolsas

de doutoramento, apenas 298 conseguiram
aprovação, enquanto nas bolsas de pós-dou-
toramento foram aprovadas 233, de um con-

junto de 2300 candidaturas. Os cortes, em
relação a 2012, foram de menos 900 bolsas
individuais de doutoramento e de menos 444
bolsas de pós-doutoramento. E na sequência
destes resultados, vários líderes de grupos de

investigação em universidades e institutos
de diferentes pontos do País alertaram para
as dificuldades que isso acarretará na gestão
das suas equipas e dois seus projetos.

Essa foi, por isso, uma semana em que a
sociedade portuguesa se confrontou mais
vezes com as palavras "ciência" e "investiga-
ção", "bolsas", "bolseiros" ou "investigado-
res", mas associadas, pelas razões menos
boas, a outras como "cortes", "crise", ou "de-
sinvestimento". O debate sobre o financia-
mento do sistema científico no País e os seus

rumos futuros foram, assim, uma espécie de

pano de fundo para a conferência, e os parti-
cipantes não se furtaram ao tema.

Desde logo, Paul Nurse, o principal orador
da tarde na Reitoria da Universidade de Lis-

boa, mostrou-se muito claro sobre a questão.
"É crucial que a ciência receba apoio sufi-
ciente. Portugal, tal como o Reino Unido, e

grande parte da Europa e o resto do mundo
enfrentam problemas económicos. O apoio à

ciência está a sofrer cortes, mas isso é um
erro", afirmou logo nos primeiros minutos
da sua intervenção.

Falando ao DN, explicou porquê. "Primei-
ro, é importante dizer que as verbas públicas
para a ciência nunca são uma grande fatia do

orçamento. Em segundo lugar, é crucial re-
conhecer que a ciência é um investimento a

longo prazo. Ou seja, quando se fazem cor-

tes, a recuperação, depois, é muito lenta. As

pessoas vão-se embora, desfazem-se os gru-
pos de investigação, perdem-se competên-
cias. Os políticos precisam de saber isto. Em
terceiro lugar, é importante entender que di-
versidade científica é necessária. Não é pos-
sível cortar uma parte e esperar que o resto
funcione. Como no nosso corpo. Se cortar-
mos um braço, afetamos o corpo todo, não

apenas o braço. Os políticos precisam de per-
ceber como funciona a ciência e quais são as

consequências das suas decisões, mas às ve-
zes são um pouco naives, e outras estão mal
aconselhados por cientistas que não com-
preendem inteiramente como tudo isto se

processa."
Sobre a situação em Portugal, a sua apre-

ciação é inequívoca: "Vimos um bom cresci-
mento no financiamento da ciência, nas úl-
timas décadas, em Portugal, e isso contribuiu

para a economia do País, mas os cortes que
agora se registam terão um efeito negativo a

longo prazo. Precisam de olhar para isso ou-
tra vez. Mesmo em crise, não se devem cor-
tar as verbas para a ciência."

A eurodeputada do PSD e ex-ministra da
ciência do Governo de Durão Barroso, Maria
da Graça Carvalho, que falou na sua inter-
venção sobre o programa de financiamento

europeu para investigação e desenvolvimento
Horizonte 2020, também reconheceu, de-

pois de questionada pela audiência sobre o

problema, que "houve uma mudança muito
brusca do modelo de financiamento do siste-

ma científico, que não foi debatida nem co-
municada à comunidade científica com a ne-
cessária antecedência". Sustentando que "não
houve redução das verbas públicas para a

ciência", mas uma alteração no que passou a

ser financiado, "como bolsas integradas em

programas doutorais e projetos limitados a

determinadas áreas científicas", admitiu que



"falhou a comunicação dessa alteração, que
devia ter sido feita pelo menos um ano e

meio antes". E sublinhou que "o número to-
tal de bolsas, das individuais, às doutorais e

de projeto, tem de aumentar e ser suficien-
te para que não haja este pânico que se criou
nos bolseiros".

Manter a estabilidade e promover a quali-
dade do sistema científico é, de resto essen-
cial, se o País quiser captar mais verbas euro-

peias, no âmbito do novo programa Horizon-
te 2020, cuja aposta é fortalecer a competi-
tividade e a excelência em investigação e

desenvolvimento (I&D) da União Europeia e

dos seus Estados-membros. Mas, para captar

essas verbas, serão necessários, desde logo,
excelência e financiamentos próprios que

garantam essa possibilidade.
Para Carlos Fiolhais, este é um ponto es-

sencial. Embora o encontro não fosse dirigi-
do "em primeira linha aos políticos, mas sim
a todos os cidadãos interessados na coisa pú-
blica", a mensagem ficou clara. "A funda-
ção", sublinha Carlos Fiolhais, "espera que
os políticos estejam atentos e tomem a ciên-
cia como uma prioridade continuada. Ficou
claro que, se não continuar a recente aposta
na ciência, dificilmente poderemos ganhar o

futuro".

Exercício livre da dúvida
É então assunto fechado, o da necessidade
de investimento continuado na ciência. Mas

que ciência? Que caminhos deverão ser esco-
lhidos? E como? E como se fará esse debate
nas sociedades?

Na visão de Paul Nurse, a ciência "baseia-
-se na honestidade e abertura de pensamen-
to" e é essa abertura, "e o processo através do

qual a ciência é produzida - a observação e a

experimentação suscetíveis de serem repro-
duzidas em qualquer parte do mundo -, que
a tornam um bom meio de gerar conheci-
mento confiável".

Simples e transparente, mas esta é apenas
uma pequena parte da complexidade da

questão. A história da ciência mostra, por
exemplo, que ela pode ser tão revolucionária
nas suas descobertas e na interpelação das or-
todoxias estabelecidas, que os cientistas - e

o resto da sociedade com eles - "têm de es-
tar preparados para o que a ciência possa re-
velar".

Quando Galileu Galilei retirou a Terra do

centro do Universo, fez tremer as fundações
da ideologia e da sociedade da sua época, e

com isso ajudou à sua profunda transforma-
ção. Ficámos então a saber que o nosso pla-
neta gira em torno do Sol, mas as surpresas,
e o maravilhamento que elas causam, não
iam ficar por aí. Mais recentemente os astró-
nomos disseram-nos que o Sol é apenas uma

pequena e discreta estrela no braço da galá-
xia, na qual existem milhares de milhões de

estrelas, e que a Via Láctea, onde mora o Sol

com os seus planetas, é também apenas uma
entre muitas, num universo vasto até à ver-
tigem.

Todas estas descobertas, bem como a ideia



revolucionária de Charles Darwin sobre a

evolução, tiveram um profundo impacto na
forma como os seres humanos olham para si

próprios. Passámos de seres especiais, criados
à imagem dos deuses, a criaturas que fazem

parte de um todo que é a vida, nas suas múl-
tiplas formas, a pulsar na Terra e, quem sabe,
noutros pontos do universo.

Além deste efeito espiritual profundo, a
ciência foi igualmente responsável por
transformações radicais no nosso modo de

vida, incluindo em áreas centrais como a
saúde e o espetacular aumento da esperan-
ça de vida nos países desenvolvidos, ou ou-
tras como a comunicação hoje possível para
qualquer parte do mundo, ao simples alcan-
ce de um botão no telemóvel que guardamos
no bolso ou na carteira. E se chegámos aqui,
é também certo que a ciência e as suas des-

cobertas de hoje se repercutirão igualmente
no futuro próximo e longínquo, no pensa-
mento, nas nossas vidas, modelando o pen-
samento humano e as sociedades do futuro,
colocando sempre novos problemas éticos,
como os que emergem das novas descobertas
das ciências da vida.

"O desenvolvimento dos conhecimentos
sobre embriologia e as novas possibilidade de

manter vivo um bebé que ainda não nasceu
têm grandes implicações sobre a definição de

quando começa e acaba a vida e, portanto,
sobre intervenções como a do aborto. Os es-
tudos do cérebro revelarão as correlações
entre a atividade cerebral e o que estamos a

pensar, as nossas memórias e emoções. Cada

vez mais teremos a capacidade de utilizar
químicos capazes de alterar as funções cere-
brais e modificar os comportamentos", afir-
mou Paul Nurse.

Os novos conhecimentos da neurologia
poderão repercutir-se, por exemplo, em dife-
rentes formas de educar as crianças e os jo-
vens, à medida que a ciência avance, e tam-
bém na reflexão e nas escolhas sobre as gran-
des questões globais, como as das alterações
climáticas, da segurança alimentar, ou da
economia sustentável. Estas e outras ques-
tões de "grande significado só poderão no
entanto ser apropriadamente resolvidas se

houver uma relação saudável, e livre de in-

terdições, entre ciência e sociedade", defen-
deu o Prémio Nobel. E, neste ponto, a ques-
tão essencial é: como poderemos ter a certe-

za de que a ciência continua a prosperar e,
nessa caminhada, a melhorar a economia e

as nossas vidas?

A resposta é: com ciência de qualidade. E

essa, por seu turno, exige "uma cultura so-
cial de abertura e de liberdade sem interdi-
ções. Liberdade de pensamento, de exercício
da dúvida e do ceticismo perante a ortodoxia
estabelecida, e uma atividade não demasia-
damente dirigida a partir de cima, porque
isso sufoca a criatividade". Uma "receita"

exigente, que apenas no contexto das demo-
cracias poderá ser levada à prática.

A qualidade dos intervenientes na ativida-
de científica e do seu trabalho são outro cri-
tério essencial para se produzir boa ciência e

"tomar as decisões certas sobre o financia-
mento à investigação exige um enfoque na

qualidade, na motivação e no historial de tra-
balho do cientista que propõe uma determi-
nada investigação".

Quanto a quem deve decidir sobre os fi-
nanciamentos e sobre o que deve ser finan-
ciado, a questão também não oferece dúvi-
das a Paul Nurse. "Os políticos, informados

por conselheiros externos, devem decidir so-

bre o orçamento global para a ciência e iden-
tificar prioridades-chave, como desafios es-

pecíficos ou infraestruturas essenciais. No
entanto, os políticos não devem envolver-se
em decisões sobre financiamentos para pro-
postas específicas de investigação, que de-
vem ser tomadas por investigadores com
base no sistema áepeer review [revisão pelos
pares]", defende o prémio Nobel.

Esse mecanismo, na sua visão das coisas,

ajudará a garantir que as melhores propostas
dos melhores cientistas receberão verbas

para se materializarem em boa ciência. A ár-

vore julga-se pelos frutos e os resultados da
atividade científica são esses frutos. Os cui-
dados atempados com "a árvore" repercutir-
-se-ão nesses frutos. E estes, traduzidos de-

pois em novas tecnologias, serviços e cultu-
ra serão a tal inovação que torna prósperas as

sociedades que investem nos seus cientistas,
no seu talento e nas suas atividade.



João Lobo Antunes, Carlos Fiolhais e Paul Nurse na conferência

O Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa, onde decorreu a conferência

A intervenção de Paul Nurse na última semana em Lisboa



Cultura e inovação
Nas sociedades modernas já não é possível
passar sem a ciência. Ela permeia tudo, está
em todo em lado, e é a base do nosso modo
de vida crescentemente complexo, como
crescentemente complexa e especializada é

a própria ciência. Para os cidadãos das socie-
dades modernas compreender exatamente
o que está em causa, por exemplo, em
questões como as das alterações climáticas
ou dos organismos geneticamente modifi-
cados (OGM), para terem uma opinião es-
clarecida e eventualmente exercerem uma
escolha, pode ser problemático.

O autor americano CP Snow identificou
este problema nos anos 50 do século passa-
do, bem como o de um crescente "divórcio"
entre a cultura literária tradicional e a cul-
tura científica. Chamou-lhe "as duas cultu-
ras", observou que "não falam entre si" e

defendeu a necessidade de uma terceira
cultura que unisse as duas, abrindo uma
porta entre ambas. Na conferência, o neu-
rocirurgião João Lobo Antunes falou da

questão, explicando que afinal a tal tercei-
ra cultura não foi necessária, "porque os

cientistas hoje falam já diretamente com os

seus concidadãos", explicando o seu traba-
lho e a necessidade da sua existência e va-
lorização.

Olhando ciência e arte, comparando os

seus processos criativos, os seus instru-
mentos e as especificidades de cada uma -
ambas, definitivamente, parte indispensá-
vel da cultura humana -, João Lobo Antunes
mostrou como em ambas há criatividade,
muita imaginação, e também beleza.

Ou, como sublinhou Paul Nurse, "fazer
boa investigação científica é uma atividade
criativa e os cientistas têm mais semelhan-

ças do que se poderia pensar com aqueles
que desenvolvem outras atividades criati-

vas, como as artes, a escrita ou os media.
Como outros trabalhadores criativos, os

cientistas florescem num ambiente de li-
berdade e organizá-los é como tentar fazer
rebanhos de gatos". Há, afinal, muitos pon-
tos de união e a comunicação entre todos os

atores é o caminho que dará melhores fru-
tos. Incluindo os frutos da inovação: a tra-
dução da ciência em novas tecnologias que
beneficiam as nossas vidas e tornam as so-
ciedades mais prósperas. Mas este também
não é um passo imediato. Em média pode
levar três a quatro décadas, ou mais. Não é

em vão que lhe chamam "vale da morte .

"Exige conhecimento e isso obtém-se com

investigação pura e aplicada, exige a identi-
ficação de uma necessidade social e de uma
oportunidade de mercado, exige a determi-
nação financeira para passar da investigação
à inovação", resumiu o engenheiro Carlos

Salema, do Instituto Superior Técnico, ou-
tro dos intervenientes da tarde.

Delinear todo este processo, torná-lo flui-
do e favorecê-lo também passa por práticas
mais certeiras. Uma delas é o trabalho de

equipa, integrando pessoas de várias disci-

plinas, como sublinhou, por seu turno, Paul
Nurse. Uma prática que é preciso fomentar,
defendeu.

"Há demasiadas barreiras que inibem a

transferência livre de ideias e encorajam a

suspeição entre as pessoas que precisam
de trabalhar em conjunto" para este objeti-
vo. "Um dos problemas é que os conheci-
mentos crescentes conduziram à especiali-
zação, tornando mais difíceis as interações
entre os diferentes cientistas, a indústria,
os serviços públicos e outras profissões.
Promover a translação e a inovação exige
a diminuição das barreiras e uma permeabi-
lidade entre os vários setores. Esta é

uma mensagem-chave", alertou o Prémio
Nobel.

Analisando a situação em Portugal, Ma-
ria da Graça Carvalho disse-o de outra ma-
neira: "Faltam doutorados no tecido em-
presarial português." Os números que
apresentou são claros: há apenas três por
cento de doutorados nas empresas portu-
guesas.

A fundação vai prosseguir as suas confe-
rências anuais. "Em 2015, será provavel-
mente na Universidade de Coimbra e o

tema será definido com a ajuda do Conse-
lho de Ciência e Inovação da Fundação,
ao qual pertencem Elvira Fortunato e Ma-
ria Mota, com outros cientistas como Maria
de Sousa, Irene Fonseca, Nuno Ferrand
e Onésimo Almeida", antecipa Carlos
Fiolhais. E aproximar os cientistas portu-
gueses no mundo criando uma nova rede, a

GPS (Global Portuguese Scientists), é outro
dos projetos da fundação. "Queremos am-
pliar a voz dos cientistas portugueses hoje
espalhados pelo mundo. O GPS ajudar-
-nos-á a encontrar um rumo", explicava
Carlos Fiolhais. O debate vai, então, prosse-
guir.




