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Entrevista a Gonçalo Vieira, coordenador do PROPOLAR, o Programa Polar Português. Parte integrante
da Grande Reportagem Interativa, que será transmitidano Jornal da Noite da SIC
 
 Quinta feira, 9 de Julho de 2015 |
 
 Gonçalo Vieira, investigador do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade
de Lisboa, é um dos cientistas portugueses que mais tempo já passou na Antártida, com mais de 230
dias de trabalho de campo ao longo de sete campanhas antárticas. Na última temporada não esteve
no extremo sul, mas continua a liderar projetos de investigação sobre o permafrost, o solo congelado.
O também coordenador do Programa Polar Português faz um balanço positivo das primeiras 4
campanhas antárticas realizadas pelo País e, apesar do escasso financiamento público, acredita que
Portugal está a conseguir fazer ciência de qualidade na Antártida.
 
 - Que balanço faz destes primeiros 4 anos de Campanhas Antárticas Portuguesas?
 
 G. V. - O balanço é um balanço extremamente positivo. Nós somos um programa muito pequeno, se
compararmos com outros programas a nível mundial, mas um programa que se fundamenta na
qualidade da ciência que é feita. Uma ciência que não é feita apenas por um grupo de investigação,
mas por vários grupos de investigação, em que temos convocatórias abertas para toda a comunidade
científica nacional e em que se privilegia a interação entre equipas portuguesas de grande qualidade e
equipas estrangeiras.
 
 Eu acho que, de uma forma que está de acordo com as capacidades do país e também com situação
atual, estamos a conseguir fazer um programa que tem os pés bem assentes na terra e com um
impacto científico transversal a várias áreas. Desde a parte das ciências biológicas, até às ciências da
terra, da atmosfera, ciências do mar, e estamos também com uma tentativa cada vez maior de
envolver também questões relacionadas com o desenvolvimento de tecnologias.
 
 - Quanto é que o Estado português investe em Ciência nacional na Antártida?
 
 G. V. - Há dois tipos de financiamento. Um é constante, que é o financiamento anual de base da FCT
(a Fundação para a Ciência e Tecnologia) atualmente da ordem dos 150 mil euros, que nos permite
fretar o voo. Nós temos um avião de 60 a 70 lugares, que voa de Punta Arenas (no sul do Chile) para
a ilha do rei Jorge na Antártida e é aberto à comunidade científica internacional. Nós, com base na
cedência desses lugares podemos aceder a lugares de alojamento nas bases e aceder a outros voos. É
isso que permite a mobilidade dos nossos cientistas. Depois temos projetos financiados pelas
universidades - que eu não sei avaliar, temos de pensar no tempo que os investigadores lá estão - e
por outras organizações.
 
 - Deveria haver uma aposta maior do Estado português na ciência que se faz na Antártida?
 
 G. V. - Sabemos obviamente o interesse que a ciência polar tem para o País, sabemos quais são as
prioridades de investigação científica para o País, e os nossos pedidos têm sido sempre relativamente
moderados ao nível das nossas necessidades financeiras. Nós estamos atualmente a negociar com a
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FCT um ligeiro aumento desta verba, de maneira a termos mais segurança, em questões de
emergência de última hora que ocorrem. Precisamos também de mais uma pessoa na questão da
gestão logística do programa.
 
 - Seria importante Portugal passar a membro consultivo do Tratado da Antártida?
 
 G. V. - A questão do Tratado da Antártida é uma questão que interessa não só à comunidade
científica. Obviamente que para a comunidade científica é importantíssima esta relação que temos
com o sistema consultivo do Tratado da Antártida. Portugal já tem uma presença, em que marcamos
essencialmente presença como observador nestas reuniões que são reuniões anuais. Mas é
completamente diferente ser observador ou ter um estatuto consultivo, em que nós podemos
colaborar também nas decisões do futuro da gestão desta área enorme que é o continente antártico e
também o oceano austral. A comunidade científica vê com bons olhos esse passo. É um passo que não
depende da comunidade científica. A comunidade científica pode influenciar, mas é uma decisão
política que tem a ver com os interesses nacionais e como o país vê esta região. Mas obviamente do
ponto de vista científico isso aumentaria a nossa visibilidade e aumentaria a possibilidade da ciência
portuguesa vir a colaborar com a gestão da própria Antártida.
 
 - Como vê o futuro da Antártida, após a revisão do Tratado da Antártida em meados deste século?
Manter-se-á como uma reserva natural dedicada apenas a fins pacíficos e à investigação científica
internacional?
 
 G. V. - Eu gostaria que a situação se mantivesse como hoje. Obviamente gostaria também que mais
países viessem a assinar o Tratado da Antártida e que mais países tenham voz nas decisões relativas
ao futuro da Antártida. Naturalmente, acho que deve ser uma área a preservar. Há muitos locais até
que têm um impacto grande da história pré Protocolo de Madrid (Protocolo Ambiental) que entrou em
vigor nos anos 90 e essas áreas precisam até de uma limpeza e de ser melhoradas do ponto de vista
ambiental. Acho que a maior parte dos países têm interesse em manter situação, de preservação do
ambiente, de não haver atividades militares, nem de exploração dos recursos económicos. Percebe-se
que há países que estão já a marcar posição relativamente ao que se possa vir a passar.
 
 SAIBA MAIS SOBRE ESTE TEMA
 
 LEIA A REPORTAGEM NA VISÃO DESTA SEMANA
 
 DISPONÍVEL TAMBÉM:
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