
Prémio para
Miguel Bastos
Araújo só por
arrastamento
Diogo Vaz Pinto
diogo.pinto@sol.pt

Em 2006, Miguel Bastos Araújo denunciava
a 'endogamia' nas universidades portuguesas,
falando num imbróglio burocrático que o im-
pediu de regressar a Portugal e dar aulas na
Universidade de Lisboa.
Este país é amiúde um dos últi-
mos a saber quando, lá fora, um
dos seus é reconhecido como um
gigante na sua área. E se no Bra-
sil se fala no complexo do vira-lata
de que sofre o seu povo, em Portu-
gal foi Batista- Bastos quem dete-
tou um fenómeno de triunfo dos

anões, esses que, para não se sen-
tirem tão baixos, vão ratando na
casaca, tirando centímetros a

quem ganhe uma altura superior
aos demais. Há uma variação des-

ta ideia já presente nos Evange-
lhos. É Marcos quem atribui a Je-

sus a seguinte frase: «Somente
em sua própria terra, junto aos
seus parentes e em sua própria
casa, é que um profeta não é de-
vidamente honrado.»

O cientista Miguel Bastos Araú-
jo tornou-se ontem a primeira fi-
gura ligada à área do ambiente a
ser distinguida pelo Prémio Pes-

soa. Nas suas 31 edições anterio-
res, também nunca um geógrafo
fora destacado pelo galardão do

jornal Expresso, que honra anual-
mente uma «intervenção parti-
cularmente relevante e inova-
dora na vida artística, literá-
ria ou científica». Especialista

em biogeografia na área da biodi-
versidade e alterações climáticas,
Bastos Araújo é investigador da
Universidade de Évora e catedrá-
tico da Universidade de Copenha-

ga e do Imperial College de Lon-
dres, tem 49 anos e, como assina-
la o semanário, é um dos maiores

especialistas mundiais em altera-
ções climáticas e biodiversidade.

O cientista é o galardoado nes-

ta 32. a edição do prémio, que con-
ta com o patrocínio da Caixa Ge-
ral de Depósitos, e tem o valor pe-
cuniário de 60 mil euros. No fun-
do, o júri do Prémio Pessoa 2018
veio assinalar internamente (leia-
-se: reconhecer em Portugal o que
se tornou evidente além frontei-
ras) o mérito científico e o prestí-
gio que o trabalho de Miguel Bas-
tos Araújo granjeou lá fora, sen-
do que o resultado da sua
investigação lhe valeu, no mês
passado, o Ernst Haeckel Prize,
atribuído, de dois em dois anos, a
um ecologista sénior pela Federa-
ção Ecológica Europeia. A ceri-
mónia da entrega desse prémio
terá lugar durante o 15.° Congres-
so da organização, que decorrerá
em Lisboa, em agosto de 2019. A

Federação reúne 18 organizações
ecológicas de 18 países e será, a
partir de janeiro, presidida pela
portuguesa Cristina Máguas.

Foi há 12 anos, numa publica-
ção primeiro divulgada na rede
interna da Oxford Porruguese So-

ciety, e também no Ciência Hoje e

no portal Reformar a Educação
Superior, que Bastos Araújo de-
nunciou um concurso da Univer-
sidade de Lisboa, que o levou a

concluir: «Não há plano tecno-
lógico, estratégias de Lisboa, e

protocolos com o MIT que re-
sistam a uma burocracia cui-
dadosamente arquitetada para
defender os interesses da me-
diocridade instalada».

Nesse texto, em que se referia à

endogamia como «o processo
que conduz à contratação de
docentes da mesma institui-
ção», lembrava como os concur-
sos levados a cabo pela Universi-
dade de Lisboa, «contrasta com
os concursos nas melhores uni-
versidades do mundo». Depois
de explicar que se viu desqualifi-
cado no acesso à docência naque-
la instituição por falta de uma mi-
nuta que não se encontrava refe-
rida no anúncio do concurso, nem
estava acessível em registo eletró-
nico, Bastos Araújo acrescentava:
«Infelizmente o exemplo que
decorre da minha experiência
com a Universidade de Lisboa



(supostamente entre as melho-
res do País o que prova que
'quem tem olho em terra de ce-

gos...') é apenas um entre mui-
tos. Não deixa de ser sintomá-
tico que o País que gasta mi-
lhões de euros na formação
avançada de jovens, nas melho-
res universidades do mundo,
lhes feche depois a porta recor-
rendo aos pequenos artifícios
da burocracia. Nos mais de
doze anos que frequentei uni-
versidades e centros de inves-
tigação no estrangeiro conhe-
ci inúmeros Portugueses, fi-

nanciados pela FCT, que,
atualmente, possuem forma-
ções académicas e currículos
científicos excelentes. Salvo ra-
ras exceções, a maioria não re-
gressa a Portugal não porque
não o deseje mas porque as por-
tas do primeiro emprego estão
cuidadosamente seladas por
quem julga que o 'direito' ao
trabalho é prerrogativa de
quem trocou as oportunidades
de formação oferecidas pela
FCT pela proximidade aos pe-
quenos centros de poder nas
universidades Portuguesas».

A atribuição do Prémio Pessoa

parece vir salvar a honra de um
país que só agora parece ter-se
dado conta de que Bastos Araújo
se perfila hoje como uma das figu-
ras de maior relevo no diagnósti-
co dos desequilíbrios que a acção
humana tem provocado no plane-
ta, tendo recebido importantes
prémios internacionais, obtidos
nos últimos cinco anos. Desta-
cam-se o Ebbe Nielsen Prize
(2013), o Wolfson Research Merit
Award (2014), o King James I
Award (2016) e o Ernst Haeckel
Prize (2019).



O Expresso vinca que Bastos
Araújo é um dos investigadores
mais citados nos rankings das pu-
blicações académicas e um dos au-
tores mais consagrados interna-
cionalmente pelo trabalho desen-
volvido sobre as alterações
climáticas e o seu impacto na bio-
diversidade. Já o galardoado,
numa primeira reacção a partir de

Madrid, disse àquele jornal que
encarava a distinção como sinal
do reconhecimento da importân-
cia do estudo da biodiversidade
«num momento em que existem
movimentos de contra-ciclo que
procuram prejudicar a agenda
da conservação da biodiversi-

dade». E acrescentou: «Sinto que
não é um prémio só meu».

Na notícia veiculada pelo jor-
nal do grupo Impresa, é destacada

uma afirmação feita por Miguel
Bastos Araújo numa entrevista
ao El País quando foi anunciado
que tinha recebido o Ernst
Haeckel Prize: «Estamos a mu-
dar o funcionamento elemen-
tar do planeta. O Homem é
uma espécie de muito sucesso,
que pode chegar a morrer do
seu próprio êxito. Sobrevive-
mos a alterações climáticas, no
passado. Atravessámos uma
idade do gelo que era muito ad-
versa e não possuíamos a tec-

nologia atual. Mas, uma coisa
é sobreviver e outra é o mun-
do em que vamos viver no fu-
turo e se ele corresponde ao
que queremos. Caminhamos
para um cenário em que vamos
pagar um preço muito elevado
pela adaptação e também de
qualidade de vida».

O Expresso adianta que, tendo
orientado dezenas de mestrados
e doutoramentos, Bastos Araújo
é, há cinco anos consecutivos, um
dos autores mais citados em pu-
blicações científicas e académi-
cas. De acordo com o prestigiado
ranking anual da empresa ameri-
cana Clarivate Analytics -
Highly Cited Researchers 2018
-, divulgado no início de dezem-
bro, o especialista em ecologia é,
pelo segundo ano consecutivo, o

segundo português com mais ci-
tações, e está entre os 15 investi-
gadores mais citados do mundo a
trabalhar em Portugal (Universi-
dade de Évora), num universo de
4000 cientistas.

Uni csso raro
Nascido em Bruxelas, em 1969, o

cientista vive entre Évora, Ma-
drid, Londres e Copenhaga. Ten-
do-se licenciado em 1994 em Geo-

grafia e Planeamento Regional
(na Universidade Nova de Lis-
boa), em 1996 obteve o mestrado
em Conservação, no University
College, em Londres, onde com-
pletou também o doutoramento
em Geografia, em 2000.

É investigador coordenador no
Museu Nacional de Ciências Na-
turais (parte do Conselho Supe-
rior de Investigação Científica em
Madrid, Espanha), investigador
coordenador convidado na Uni-
versidade de Évora, e Professor
Catedrático convidado na Univer-
sidade de Copenhaga e no Impe-
rial College de Londres.

Quanto ao júri da edição deste
ano do Prémio Pessoa, foi uma
vez mais presidido por Francisco
Pinto Balsemão, secundado pela
seguinte composição: Emídio Rui
Vilar (vice-presidente); Ana Pi-
nho; António Barreto; Clara Fer-
reira Alves; Diogo Lucena; Eduar-



do Souto de Moura; José Luís Por-
fírio; Maria Manuel Mota; Maria
de Sousa; Pedro Norton; Rui Ma-
galhães Baião; Rui Vieira Nery;
Viriato Soromenho-Marques.

O semanário deixou claro que
o trabalho do investigador no
campo das alterações climáticas
foi o elemento preponderante na
atribuição do prémio e, no anún-
cio da sua atribuição, Balsemão
disse que o trabalho do geógrafo
«tem contribuído para reforçar
as bases científicas da política
de ambiente, em particular
desenvolvendo mecanismos de
gestão e de redução da incerte-
za, no sentido de permitir uma
melhor proteção da biodiversi-
dade no quadro de mudanças
profundas introduzido pelas al-
terações climáticas em curso».

«Numa altura em que, no
plano político, económico e cul-
tural, a nível global, se erguem
tantas vozes e forças podero-
sas, criando obstáculos ao con-
tributo das ciências para o es-
tudo e a busca de soluções para
os problemas fundamentais da
sobrevivência humana, no-
meadamente no que respeita à
crise do ambiente e das altera-
ções climáticas, a atribuição do
Prémio Pessoa 2018 a Miguel
Bastos Araújo constitui um si-
nal claro de que o conhecimen-
to, a ciência com consciência e
as políticas públicas nela ins-
piradas, são indispensáveis
para alimentar a esperança
num futuro sustentável», refe-
re a nota de imprensa sobre o Pré-
mio Pessoa 2018.

Na cerimónia de anúncio do pré-
mio, que decorreu em Sintra, Bal-
semão referiu ainda que «além da
autoria de uma vasta bibliogra-
fia científica de mais de duzen-
tos títulos, que se encontram en-
tre as publicações mais citadas
na literatura académica das
áreas mencionadas, Miguel
Bastos Araújo tem-se distingui-
do também pelo contributo
para a formação de novos inves-
tigadores e para o desenvolvi-
mento de projetos científicos de
grande relevo». Outro aspeto
mencionado, é criação da Cátedra
de Biodiversidade Rui Nabeiro, na
Universidade de Évora, sob a dire-
cão de Miguel Bastos Araújo. «Um
caso raro de mecenato científi-
co em Portugal», destacou o pre-
sidente do grupo Impresa.


