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"UM PAÍS SEM CIÊNCIA NÃO É UM PAÍS

VERDADEIRAMENTE SOBERANO"
"Temos de consciencializar tanto dirigentes responsáveis, como o cidadão que paga impostos, para a importância do investimento cientí-
fico em Portugal", afirma convicta Teresa Pena, Professora do Instituto Superior Técnico e Presidente da Sociedade Portuguesa de Física,
em entrevista à Revista Pontos de Vista. Saiba mais da Sociedade Portuguesa de Física, uma entidade que tem como desiderato primordial
promover o desenvolvimento da Física e a criação de talento.

O que é a Sociedade Portuguesa de
Física?

A Sociedade Portuguesa de Física [SPF) é

uma sociedade privada sem fins lucrati-

vos, com o estatuto de utilidade pública,

que agrega cientistas e professores, de

várias gerações, e com interesses em áre-

as diferentes da Física. O que os une é o

objetivo de motivar, promover o desenvol-

vimento da Física e a criação de talento.

Parte essencial da atividade da SPF é

comunicar o valor da cultura científica.

Nomeadamente, através de palestras,

conferências, edição de uma Revista, a
Gazeta de Física, organização das Olimpí-
adas Nacionais e Internacionais de Física.

A literacia científica é indispensável hoje

para o exercício pleno da cidadania. A Fí-

sica, como uma âncora para a Química, a

Biologia, a Engenharia, permite respostas

em áreas várias - ambiente, energia, bio-

medicina, sistemas de saúde, engenharia

mecânica, engenharia civil, arquitetura.

Porque é importante investir em
ciência?

Um país sem ciência, sem investigação

científica, não é um país verdadeiramente

soberano. É vulnerável e mais dependente
de outros países. Tanto nas crises, em que
é preciso canalizar respostas a problemas,
como fora delas, onde fica limitado a con-

sumir inovação, sem definir que inovação
melhor responde às suas especificidades

próprias - da história, da geografia, da ge-
nética, dos recursos naturais, etc.

Temos de consciencializar tanto dirigen-
tes responsáveis, como o cidadão que

paga impostos, para a importância do in-

vestimento científico em Portugal.
Por outro lado, o processo de fazer ciência,

pela sua natureza e para ter impacto, tem

de ser internacional. A metodologia da Fí-

sica exige verificação e validação por gru-

pos independentes, e usa colaborações em

grandes instalações experimentais que não

faz sentido replicar em vários países.

A SPF é membro da European Physical So-

ciety (EPS) ,
International Union of Puré

and Applied Physic (lUPAP), European
Federation of Organizations of Medicai

Physics (EFOMPX International Organi-
zation of Medicai Physics (IOMP). Com es-

tas instituições, participa na organização
de conferências e em corpos editoriais de

revistas especializadas. Com a EFOMP, por

exemplo, a SPF colaborou recentemente

no Projeto de análise de risco em radio-

terapia, "Guidelines on a risk analysis of
accidental and unintended exposures in

radiotberapy".

A Ciência em Portugal evoluiu imenso nos

últimos 30 anos. Ultrapassámos o hiato

que havia relativamente à média euro-

peia. É necessário que o conhecimento ga-
nho não se perca, o que exige investimen-

to continuado. Sem ele, podemos regredir
décadas e a recuperação pode sair cara ou

nunca acontecer.

Por fim, tal como para aplicar matemáti-

ca é preciso conhecer regras de cálculo,

a existência de ciência aplicada exige o

desenvolvimento da ciência fundamental.

A investigação aplicada caminha a par da

investigação fundamental. E esta estimula

a investigação interdisciplinar. O detetor

de partículas CMS que no CERN permitiu
a descoberta da partícula Higgs é o dispo-
sitivo de física de estado sólido mais pode-

roso jamais construído pelo homem - para

conseguir processar e separar os resulta-

dos de colisões a uma taxa de 1 bilião de

colisões por segundo.

Para que serve a Física?

Dois dos alicerces do estilo de vida e eco-

nomia atual, o acesso fácil à energia, e a

globalização quase instantânea da comu-

nicação, resultaram de duas revoluções

tecnológicas com epicentro em descober-

tas da Física. Uma foi a Revolução Indus-

trial, que modificou radicalmente a forma

e utilização da produção de energia e a

produção de bens. Outra foi a Revolução

Digital, que transformou profundamente
a forma de processar e transmitir de infor-

mação. A primeiro veio com o sucesso nos

séculos XVIII e XIX da Física Clássica da

Termodinâmica e do Eletromagnetismo. A

segunda nasceu no século XX com a com-

preensão do comportamento da matéria

ao nível dos átomos, pela Física Quântica.
Os elementos ou eletrónica do hardware

dos computadores são sistemas descober-

tos no quadro da Mecânica Quântica - sem

que muita gente tenha consciência disso.

O mundo da Nanotecnoíogia é o mundo

da Mecânica Quântica.
As revoluções industriais e de informação
massificaram o acesso à energia e infor-

mação. De formas diferentes, estabelece-

ram a interconectividade geral de hoje.
Tornaram o ser humano simultaneamen-

te mais autossufíciente e mais interligado.
Este é também o paradoxo da vida e eco-

nomia atual: sobrevive quem é mais autó-

nomo e mais global.

E o futuro?

A próxima grande revolução poderá acon-

tecer de novo na produção, armazena-

mento e distribuição da energia. A energia

move tudo, da mais pequena célula viva ao

homem, às suas extensões civilizacionais,

as casas que habitamos, os computadores

que usamos, as múltiplas indústrias de que

dependemos. Sendo o Sol a nossa fonte pri-
meira de energia, quase inesgotável, chega-

-nos à Terra anualmente 1.5x1018 kWh/
ano (só 25000 vezes mais do que consu-

mimos já, na presente era dos Terawatt).
Mas apenas as células totus sintéticas das

plantas transformam diretamente a ener-

gia solar em nutrientes complexos que sus-

tentam o metabolismo e crescimento de

outras células das plantas e não só. Pode-

mos quase dizer que somos parasitas das

plantas - pelos alimentos que consumimos,

e no nosso de vida, pelos combustíveis

fósseis que gastamos. E um dos grandes
desafios do futuro é aproveitar diretamen-

te a energia do Sol, diminuindo o recurso

a combustíveis fósseis. O que tem de se

conseguir, por exemplo, aumentando a efi-

ciência de células fotovoltaicas tradicionais

dos painéis solares, e explorando células

orgânicas, ou outras baseadas em novos

sistemas quânticos como "quantum-dots"

ou grafeno. A descoberta do grafeno foi

contemplada com o Prémio Nobel de 2010.

É um material único: combina a resistência

do ferro, a condutlvidade do cobre, a leveza

do alumínio. Pode abrir um mundo novo.


