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Portugueses 
que estão 
a influenciar 
a ciência 
mundial 
Referência. Há seis investigadores portugue-
ses na lista dos mais citados do mundo. Estão 
a fazer trabalho inovador nas respetivas áreas 

FILOMENA NAVES 

Há uma química, dois engenhei-
ros, um físico, um matemático e 
um biogeógrafo. Os seus nomes: 
Isabel Ferreira, Mário Figueiredo, 
José Bioucas-Dias, Nuno Peres, 
Delfim Torres e Miguel Araújo. São 
seis portugueses e integram a lista 
dos cientistas mais citados do 
mundo daThomson Reuters 2015, 
que inclui 3126 nomes. Um reco-
nhecimento que, dizem eles, tam-
bém é extensivo às instituições em 
que trabalham, e ao próprio país. 

"Este é um dos dados com peso 
para os rankingsintemacionais das 
universidades, e o número de pes-
soas nesta lista por milhão de habi-
tantes constitui uma das medidas 
do impacto da ciência de um país", 
explica Mário Figueiredo, enge-
nheiro eletrotécnico e investigador 
do Instituto de Telecomunicações, 
no Instituto SuperiorTécnico (IST). 
Para o cientista, na lista pelo se-
gundo ano consecutivo, seis é "um 
bom número". "Estamos bem posi-
cionados nesse parâmetro, entre a 
França e a Alemanha". 

Além do mais, de dois portu-
gueses na lista de 2014- a par de 
Mário Figueiredo, também lá esta-
va o físico Nuno Peres, da Univer-
sidade do Minho, que volta a ser 
incluído agora-, a de 2015 passou 
a integrar seis portugueses. Mais 
uma vez, como eles assinalam, é o 
resultado de um trabalho de anos. 
"O número de citações só se refle-
te oito a dez anos depois da publi-
cação de um artigo", diz Delfim 
Torres, matemático, professor e in-
vestigador na Universidade de 
Aveiro. As citações mostram a in-
fluência que esses trabalhos têm 
nas respetivas áreas. 

O ministro da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior, Manuel Hei-
tor, confessa-se satisfeito por este 
ser "o resultado de uma política 
científica de várias décadas". É um 
"motivo de orgulho", diz - entre 
2005 e 2011, Manuel Heitor foi se-
cretário de Estado do antigo minis-
tro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Mariano Gago. O seu ob-
jetivo é continuar esse legado, pelo 
que vai "mudara política científica' 
do anterior governo e voltar a apos-
tar mais na formação avançada e 
emprego científico, como diz em 
entrevista ao DN (página ao lado). 

Mas quem são estes portugue-
ses que abrem caminhos em algu-
mas das áreas mais dinâmicas da 
ciência - os hot topics-, e que os 
cientistas do mundo inteiro citam? 
O DN falou com alguns deles para 
conhecer o seu trabalho e as suas 
histórias. Aqui ficam. 

ISABEL FERREIRA 

Instituto Politécnico 
de Bragança 

Nasceu em Bragança, fez Bioquí-
mica na Universidade do Porto, 
doutorou-se em Química na Uni-
versidade do Minho e, assim que 
pôde, regressou. "Estou aqui por 
opção", diz. E mesmo se para algu-
mas coisas práticas a capital do 
Nordeste ainda é longe, para esta 
cientista que está a descobrir novas 
moléculas nos cogumelos e plan-
tas da região para criar conservan-
tes e corantes naturais Bragança é 
a cidade certa. Com  "bons equipa-
mentos científicos e um grupo jo-
vem e motivado de 30 a 40 investi-
gadores"; entre doutorados e alu-
nos de doutoramento, está a 
desbravar uma das áreas mais di-
nâmicas na investigação agrdali- 

mentatTem um total de 4338 cita-
ções, o que "é importante porque 
nos coloca no centro da investiga-
ção internacional na álea". 

A ideia de "explorar as matrizes 
do Nordeste para torná-las fonte de 
compostos bioativos surgiu natu-
ralmente". lançou-se no estudo das 
espécies de cogumelos e plantas da 
região para identificarnovas molé-
culas capazes de substituiros com-
postos sintéticos na indústria ali-
mentar, que são menos benéficos, 
como o seu grupo advoga-alguns 
dos seus artigos mais citados têm 
essavisão crítica. Por isso investiga 
alternativas mais saudáveis. Passa-
dos 12 anos, já tem uma base de da-
dos com todas as espécies de cogu-
melos e mais de 130 plantas da re-
gião, e o estudo exaustivo de 
moléculas com interesse bioativo 
em parte delas. Para muitas outras, 
o trabalho prossegue. Além dos 
conservantes naturais, os seus re-
sultados sobre alimentos funcio-
nais, que "têm efeitos benéficos na 
saúde por terem substâncias qui-
miopreventivas", têm recebido 
grande atenção dos outros cientis-
tas. Para a ciência em Portugal, es-
pera uma aposta maior nos recur-
sos humanos. "Precisamos de mais 
garantias para os nossos jovens di-
nâmicos e talentosos." 

MÁRIO FIGUEIREDO 

Instituto de Telecomunicações, 
no Instituto Superior Técnico 

Pelo segundo ano consecutivo, in-
tegra a lista dos cientistas mais ci-
tados daThomson Reuters. Ironi-
camente, isso não impediu que o 
Instituto de Telecomunicações 
(IT), em que se inclui o grupo de 
Processamento eAnálise de Ima-
gem que dirige, no InstitutoSupe- 

rior Técnico, tivesse caído de Exce-
lente para Muito Bom na última 
avaliação da FCT às unidades de 
investigação. O IT contestou -falta 
saber o resultado -, mas houve 
consequências: o financiamento 
estratégico anual da FCT levou um 
corte pesado. "Uma das coisas es-
tranhas da avaliação foi que deu 
demasiado peso ao plano estraté-
gico em relação à prova do trabalho 
feito", explica. O facto de integrar a 
lista dos cientistas mais citados do 
mundo -bem como José Bioucas-
-Dias, do seu grupo -"desmente a 
avaliação", defende. Doutorado em 
Engenharia Eletrotécnica, em 
1994, no IST, faz investigação em 
técnicas computacionais de re-
construção de imagem, o que se 
aplica a áreas como a ressonância 
magnética para diagnóstico médi-
co, ou a imagens de satélite. A ideia 
é desenvolver algoritmos-uma es-
pécie de receita computacional-
para tirar Mído dos dadós, °ti pára  

reconhecimento automático. En-
tre 2003 e 2005 criou um procedi-
mento novo: "Um conjunto de al-
goritmos para reconstruir imagens 
a partir de dados adquiridos de for-
ma comprimida." Isso teve um 
enorme impacto na ressonância 
magnética: "Reduz muito o tempo 
que um doente tem de estar na má-
quina." Esse é um dos seus traba-
lhos mais citados - ao todo tem 
5831 citações naThomson Reuters. 
As primeiras máquinas com a ino-
vação estão a chegar. 

JOSÉ BIOUCAS-DIAS 

Instituto de Telecomunicações, 
no Instituto Superior Técnico 

Algum do seu trabalho tem sido fei-
to em colaboração com Mário Fi-
gueiredo - afinal são do mesmo 
grupo de investigação-, mas José 
Bioucas-Dias tem-se dedicado so-
bretudo a desenvolver algoritmos 
para aplitát'ao procásamento de 
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PERFIL 

> Professor catedrático, dirigiu o 
Centro de Estudos em Inovação, 
Tecnologia e Políticas de 
Desenvolvimento no Instituto 
Superior Técnico 
> Doutorou-seno Imperial 
College, em Londres 
> Foi secretário de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, entre 2005 e 2011, 
> Foi no Instituto Superior 
Técnico, onde desenvolveu 
depois a sua carreira acadé-
mica, que se formou em 
Engenharia Mecânica, em 
1081. Depois do doutoramen-
to e de um pós-doutoramento 
na Universidade da Califórnia, 
regressou a Portugal. Está de 
volta a funções governativas, 
agora como ministro. 

imagens hiperespectrais, que têm 
mais de 300 cores. Nos últimos anos, 
estas metodologias têm permitido, 
por exemplo, obter imagens de sa-
télite em que é possível ver o que 
está dentro de uma floresta, verificar 
que compostos estão no interior de 
um comprimido, ou detetar cancro 
da pele. "São avanços dos últimos 
cinco a dez anos", diz. José Siou-
cas- Dias participa neles, o que valeu 
muitas citações dos seus pares: 4200 
nesta lista, que só regista 1% dos ar-
tigos de topo em cada área. 

NUNO PERES 

Centro de Física 
da Universidade do Minho 

Em 2005 cruzou-se com Andre 
Geim e Konstantin Novoselov, dois 
russos da Universidade de Man-
chester, numa conferência inter-
nacional, e os três aperceberam-se 
de que estavam a trabalhar sobre 
os mesmos problemas de um ma- 

terial chamado grafeno. "Eu na 
parte teórica e eles na experimen-
tal, e então decidimos colaborar." 
Em 2010, os russos ganharam o 
Nobel da Física pelo seu trabalho 
experimental, que abriu um mun-
do de possibilidades novas na ele-
irónica, ótica, medicina, materiais 
compósitos... "Em 2011 publicá-
mos um trabalho juntos sobre pro-
babilidades elétricas de um mate-
rial híbrido, à base de grafeno." 
Esse é dos seus artigos muito cita-
dos, mas o mais citado é um que 
faz a revisão da física do grafeno, e 
que publicou em 2009 — Nuno Pe-
res tem 16 339 citações na lista 
Thomson Reuters. No entanto, o 
Centro de Física que dirige na Uni-
versidade do Minho, que integra 
vários grupos, incluindo o seu, 
também tropeçou na última ava-
liação da FCT, com uma perda de 
financiamento de 200 mil para 40 
mil euros anuais. "Contestámos, 
mas ainda não temos resposta." 
Doutorado em Física pela Univer-
sidade de Évora, esteve em Boston, 
na Alemanha e em Singapura 
como professor visitante. Está na 
Universidade do Minho desde 
2002. 

DELFIM TORRES 

Departamento de Matemática 
da Universidade de Aveiro 

Foi pela sua mão que nasceu na 
Universidade de Aveiro, em mea-
dos dos anos 2000, uma "parte ful-
crar de uma área nova da mate-
mática chamada controlo ótimo 
fracionário, que na última década 
tem sido aplicada na biologia e na 
medicina, por exemplo em epide-
miologia, para prever a evolução 
de uma doença. "Há três livros 
nesta área e eu sou coautor dos 
três, com colegas da Alemanha e 
da Polónia", conta. Não admira 
que seja um dos poucos matemá-
ticos do mundo nesta lista restrita 
de cientistas. Doutorado em Ma-
temática em Aveiro, é ali professor 
e investigador há 20 anos. O seu 
mais recente trabalho, uma apli-
cação do novo modelo matemáti-
co à previsão da coinfeção do HIV 
e da tuberculose, publicado em 
2015, também já conta com uma 
série de citações. 

Como vê o facto de a lista da 
Thomson Reuters de 2015 dos 
cientistas mais citados do mundo 
incluir seis portugueses? 
O conhecimento é globalmente cu-
mulativo e isto é o resultado de uma 
política científica de várias déca-
das. O relatório da OCDE de 2012 
sobre Portugal já identificava nas 
instituições científicas equipas e 
investigadores que claramente es-
tavam a destacar-se. Este é um pro-
cesso que vem desde meados dos 
anos 90 e mostra que é necessário 
continuar esta aposta, com políti-
cas que reforcem as equipas e a base 
social de apoio à ciência. Haver seis 
portugueses nessa lista é um mo-
tivo de orgulho. 
Com a situação económica difícil 
e as políticas de austeridade, 
nos últimos quatro anos houve 
uma diminuição do financia-
mento na ciência, com cortes 
nas bolsas de formação avançada 
e no financiamento de projetos. 
Vai haver mudanças na política 
de ciência? 
Claro que sim. Isto está claramen-
te no programa do governo. Já nes-
te ano e nos próximos dois vamos 
sentir o reflexo do que aconteceu 
nos últimos quatro na política de 
ciência. Neste ano, por exemplo, 
vamos ter pela primeira vez uma 
estagnação do número de investi-
gadores. O ministro Mariano Gago 
[falecido no ano passado, foi mi-
nistro da Ciência e Tecnologia en-
tre 1995 e 2002 nos governos socia-
listas de António Guterres, e da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior entre 2005 e 2011 nos dois go-
vernos de Sócrates] dizia que a po-
lítica científica é sobretudo paciên-
cia Formar um doutor leva quatro 
anos, produzir um bom artigo 
científico, com impacto, são mais 
de dois anos. Ou seja, os resultados 
só se veem anos depois. Por isso, 
sim, vamos ter de alterar muito a 
política científica. 
O que vai mudar na política 
científica? 
Desde logo, vai haver o reforço da 
formação avançada e do emprego 
científico. Os números mostram 
que em 2010 o Estado apoiava duas 
novas mil bolsas anuais de douto- 

bolsas eram apenas cerca de mil. 
Vamos voltar a alargar esta forma-
ção. Outra das questões críticas foi 
a da avaliação das unidades de in-
vestigação científica e a relação com 
o seu financiamento, o que que-
brou a confiança da comunidade 
científica na Fundação para Ciência 
e a Tecnologia [a FCT, a agência de 
financiamento do sistema cientí-
fico nacional]. É preciso retomar 
essa relação de confiança. Já criá-
mos, aliás, um grupo de reflexão 
sobre a Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia, para definir os seus 
princípios orientadores e o perfil 
da sua próxima direção. Queremos 
envolver a comunidade científica 
nesta reflexão e é isso que já esta-
mos a fazer. 
Qual é o número de bolsas 
de formação avançada previsto 
já para este ano? 
Estamos neste momento a fazer  

essa avaliação. Isso vai ter de passar 
necessariamente pelo Orçamento 
do Estado, que ainda tem de ser 
aprovado no Parlamento. Por isso, 
não quero adiantar números nesta 
altura. 
As bolsas para formação avança-
da são vistas como um pilar de es-
tabilidade das equipas, porque os 
doutorandos são uma parte es-
sencial delas, mas tornou-se mais 
difícil recrutá-los... 
A estabilidade é, de facto, uma das 
questões críticas e por isso esta-
mos já a discutir com o Conselho 
de Reitores, com os institutos po-
litécnicos e com os sindicatos o 
quadro de planeamento plurianual 
a partir de 2017, e para o período 
da legislatura, para podermos ter 
essa estabilidade. Temos três gran-
des metas: o rejuvenescimento do 
quadro do pessoal docente, a pro-
moção do emprego científico nos 
centros de investigação, nas uni-
versidades e no ensino politécni-
co, e queremos avançar também 
com um programa para desenvol-
ver competências digitais, porque 
esta é uma área em que há muita 
procura de recursos humanos, mas 
na qual eles ainda são escassos. 
De que forma vai promover 
o emprego científico? 
Isso vai passar por dois instrumen-
tos essenciais. Pelo apoio aos con-
tratos de investigadores e pela fle-
xibilização da contratação de pes-
soal docente nas instituições de 
ensino superior. Daí estarmos a 
discutir já o planeamento pluria-
nual para o período 2017 a 2019. 
Haverá uma maior aposta em 
consórcios entre universidades 
e politécnicos e entre estes 
e empresas para reforçar 
a ciência? 
Claramente. Vamos lançar um pro-
grama de dinamização da ativida-
de de investigação nos politécni-
cos, estimulando o consórcio entre 
eles, e entre eles e os tecidos eco-
nómicos, artísticos e de serviços lo-
cais. O objetivo é ter mais massa 
crítica entre os politécnicos e os res-
petivos tecidos locais nas diferen-
tes regiões, e queremos que o pro-
grama arranque ainda neste ano. 
Por isso, ele está no Orçamento do 
Estado de 2016. 

ENTREVISTA: MANUEL HEITOR 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

Estes são frutos da aposta de décadas na ciência, diz Manuel Heitor. 
Por isso vai "mudar muito" a política cientifica dos últimos quatro anos 

"Vamos reforçar o emprego 
científico eflexibilizar a 

contratação no ensino superior" 

MIGUEL ARAÚJO 

Cátedra Rui Nabeiro 
da Universidade de Évora 

É um dos especialistas mundiais 
nos estudos sobre o impacto das al-
terações climáticas sobre as espé-
cies e sua conservação. Foi aliás 
um dos autores do 4.0  relatório do 
IPCC, o painel da ONU para as alte-
rações climáticas, para esta área, 
publicado em 2007. Investigador 
do Conselho Superior de Investiga-
ção Científica de Espanha, é tam-
bém investigador-coordenador da 
Universidade de Évora, desde 2009. 
Tem mais de 15 mil citações na lis- 
ta daThomson Reuters 2015. ramentoeque em 2.014 e2015 "sa_s  
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Há seis portugueses 
entre os cientistas mais 
influentes do mundo 
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