
Opinião

Investigação Académica
A investigação é um domínio primordial para o
desenvolvimento de um país, na medida em que possibilita
a sua evolução nas mais diversas áreas.
O incentivo e a motivação alusivos à investigação devem

ser incrementados, desde logo, no começo da vida de um

estudante.
À medida que os docentes se vão

familiarizando com práticas de pes-

quisa sobre determinadas matérias,

apercebem-se da real importância

que esses alicerces poderão vir a

ter em termos futuros, nomeada-
mente no seu percurso universitá-

rio. Assim sendo o sistema educati-

vo tem de ser responsável por fo-

mentar nos alunos o espírito crítica

e a consequente produção de co-
nhecimentos.

Nesta perspetiva, as Instituições
de Ensino de Superior devem ser

encaradas como espaços privile-

giados no desenvolvimento da in-

vestigação científica. Na ótica do

estudante é essencial por dois mo-
tivos: beneficiam da constante

atualização de conhecimentos e,
em termos futuros, será uma mais-
-valia num mercado de trabalho

competitivo. Já as Instituições evi-
denciam-se através da notoriedade
dos alunos de excelência que as

compõem, ao mesmo tempo em

que contribuem de uma forma ati-

va para a produção de Ciência. Os

dois casos que se seguem funcio-

nam como exemplo do melhor que
se faz em Portugal: de um lado a

Universidade do Porto como pro-
motora da inovação científica, e do

outro o programa MIT Portugal

para apoiar projetos de investiga-

ção.
A Universidade do Porto (UP)

premeia o ensino de excelência em
consonância com a abordagem

que é feita na área da investigação.
Em suma, a simbiose entre a

"aprendizagem e a criação do sa-

ber" estabelece o verdadeiro posi-
cionamente da UP no seio comuni-
dade Científica. As 51 unidades de

investigação, distribuídas pelos três

pólos da UP, cooperam e contri-
buem para o desenvolvimento de

projetos inovadores realizados em

Portugal, que abrangem as múlti-

plas áreas do conhecimento. O es-

pelho deste trabalho é constatado
também pelo facto da UP ser res-

ponsável por 23% dos artigos cien-
tíficos portugueses alojados ISI
Web of Science. O fenómeno ape-
nas se torna possível pelo investi-
mento em laboratórios e equipa-
mentos de alta qualidade, bem co-
mo pela experiência dos investiga-
dores e pela motivação dos jovens
a inicar o seu trajeto. Assim sendo,
não é de admirar que, na atualida-

de, a Universidade do Porto tenha
consolidado a posição nos princi-
pais rankings de instituições do En-

sino Superior que a nível mundial

proporcinam a produção de co-
nhecimento científico.

Por sua vez, o MIT Portugal é



uma parceria entre cinco universi-
dades Portuguesas (Universidade
de Lisboa, Universidade Nova de

Lisboa, Universidade de Coimbra,
Universidade do Porto e Universi-
dade do Minho), empresas e o

Massachusetts Institute of Techno-

logy (MIT). Em colaboração com o

MIT, a Fundação Portuguesa para
a Ciência e Tecnologia irá financiar
18 projetos, com um valor máximo
de 1 milhão e 800 mil euros. Os

candidatos terão, obrigatoriamen-
te, de apresentar uma candidatura

(online e em inglês) até dia 8 de

Março, sendo que os temas estipu-
lados variam entre "o Espaço, as

alterações climáticas e os oceanos,
no âmbito do Azores International
Research Center (AIR), as smart ci-

ties, a mobilidade sustentável, a

manufatura inteligente e as tecno-

logias na saúde".


