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"As alterações climáticas
trarão conflitos sociais"

1 - Qualé, atualmente, a sua principal preocupação como cidadão com vida pública?
2-0 que teve mais importância na evolução da sua carreira pública ou, mais diretamente,

qual foi a chave do seu êxito?

3 - Deixou de lado algum grande prqjeto ou sonho?
4 - Qual foi a inovação (mudança) que mais o impressionou nos últimos 40 anos?
5 - Como imagina o Mundo daqui a mais 40 anos?

CLÁUDIA MACHADO

1 -Tenho vários temas.
Preocupa -me a situação

degradante da Venezuela, um
povo que tem sofrido muito
desde o tempo de Hugo Chávez
e que piorou ainda mais com o
extremismo de Nicolás Madu-
ro. Esta opressão parece não
ter fim. Do outro lado há uma
Rússia subjugada ao poder de
Vladimir Putin, que instaurou
perseguições e mortes além da
corrupção que domina a vida
política e pública. OBrexitestá
associado ao poder da mani-
pulação de informação, que
trará consequências indesejá-
veis ao Reino Unido e talvez
para a União Europeia. A mi -
nha surpresa é que numa de -
mocracia de tão longa tradição
se possam tomar decisões fra-
turantes num país, através
duma maioria simples de vo -
tos. No nosso país assistimos a
um desinvestimento sistemá-
tico do Governo na economia
nacional, colocando serviços
públicos em situação drástica,
como é o SNS, a Educação e
Ensino Superior. Parece que a
célebre frase socialista "há
mais vida para além do défice"

passou a ser indesejável a esta

coligação socialista, que diz ter
virado a página da austeridade
e criado uma forte economia.

«") - Entrei na Astronomia no
dela em Portugal.

Para a exposição pública aju-
dou o facto do Observatório
Astronómico de Lisboa ter sido

integrado da Faculdade de
Ciências da Universidade de
Lisboa (FCUL, onde sou pro-
fessor) e aí ter assumido fun-
ções de direção e desenvolvi-
mento de projetos entre as

quais esteve a Hora Legal. Mas
desde cedo comecei a traba-
lhar com o público e com as es-
colas, dando apoio aos profes-
sores e alunos, uma das áreas

que é das mais importantes
num País e em que sempre me
empenharei: a Educação.
Construí o Centro de Astrono-
mia e Astrofísica da Universi-
dade de Lisboa, com os cole-
gas, onde desenvolvemos in-
vestigação e formação avança-
da em Astronomia e Astrofísi-
ca, na Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa e

hoje temos um dos melhores
centros de investigação do
País. Mas a vida é construída
em duas componentes: uma

que vamos planeando, criando
com mais ou menos empenho,
e outra feita de oportunidades
"ASSISTIMOS A UM
DESINVESTIMENTO
SISTEMÁTICO
DO GOVERNO NA
ECONOMIA NACIONAL"

"ESPEREMOS

QUE O ASSALTO
ÁVIDA PRIVADA
NÃO SE TORNE AINDA
MAIS AGRESSIVO"
que surgem, não desgarradas
da primeira, que podemos
aproveitar ou simplesmente
deixar passar. Tudo isso foi
-me acontecendo.

3- Chama-se ASTRO COS-
MOS. É um projeto que sub-

meti no Orçamento Participa-
tivo Portugal para o ano de
2018. Não avançou por falta de
votos suficientes. Contempla
um excelente telescópio (já
existente) colocado no Alente-
jo para fazer Astronomia com
as escolas, ensino na área das
ciências mas também na di-
vulgação científica com os
eventos astronómicos de cariz
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popular. Espero ter o vivo
apoio do CM e do seu entusiás-
tico público na próxima versão

doprojeto.

4- A rede internet foi uma
criação que mudou o Mun-

do. Durante este tempo pas -
sou-se duma utilização dedi-
cada a profissionais dos com-
putadores, que eram máquinas
muito especializadas, à utiliza-
ção fácil em pequenos disposi -
tivos que lhe têm acesso. Da
simples transferência de dados

passou-se ao protocolo http da
Word Wilde Web que permitiu
um acesso simplificado à in -
formação colocada na inter-
net. Este repositório passou a
ser a fonte mais valiosa para
quase tudo, daí as firmas 'es-
mirrarem-se' para obter o má-
ximo de informações sobre as

pessoas: explora-se ao máxi-
mo a intrusão da privacidade.
Vejam-se os casos recentes dos
escândalos com o Facebook,
ou das aplicações nos telemó-
veis que sacam e vendem essa

informação sem nossa autori-
zação, em particular no An -
droid da Google, o mais utili-
zado no Planeta. Não haverá
um voltar atrás.

S- Esperemos que o assalto à
nda privada não se torne

ainda mais agressivo, pois os
dados pessoais são a base de
negócios que valem muitos gi-
gas de euros. Como os disposi-
tivos informáticos que usamos
permitem essa extração de da-
dos mesmo sem o nosso con-
sentimento, espero que surja
regulamentação e fiscalização
agressiva que bloqueie este
desenvolvimento socialmente
negativo. As alterações climá-
ticas trarão conflitos sociais

quando surgirem os primeiros
sintomas de falta de alimentos
ou de espaço disponível em al-
gumas regiões do globo. ®


