PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 331/XIII
Consagra o dia 16 de maio como Dia dos Cientistas

A Instituição do Dia dos Cientistas tem como objetivo celebrar e reconhecer o papel dos Cientistas
na sociedade portuguesa. São os Cientistas, por excelência, inspirados pela curiosidade e obediência
ao pensamento crítico, os principais representantes e atores do processo de descoberta e inovação,
agentes de mudança, de modernização e renovação persistente.

Portugal tem, através da ação de um amplo e crescente conjunto de Cientistas, concretizado uma
contribuição histórica, inovadora e relevante para o desenvolvimento do conhecimento que cumpre
valorizar e divulgar. São cada vez mais numerosos os Cientistas portugueses reconhecidos, nacional
e internacionalmente, pelo seu trabalho inovador, pelas suas contribuições para o avanço do
conhecimento e, assim, para o progresso e o bem-estar da sociedade.

Mulheres e homens do conhecimento, que são simultaneamente protagonistas da identidade
nacional e criadores de um bem comum de valor universal, cujos percursos de vida são razão de
inspiração e homenagem que o Dia dos Cientistas pretende consagrar.
Nas últimas décadas, Portugal apostou na promoção da ciência e do conhecimento como fator para
a construção do seu futuro. Esta aposta permitiu que, no curto espaço de uma geração, Portugal
saísse da cauda da Europa para claramente ultrapassar a média dos países da OCDE em todos os
indicadores: na quantidade e na qualidade do conhecimento produzido, no número de novos
cientistas, na internacionalização das instituições científicas, na divulgação desse conhecimento e na
inovação tecnológica.
O Ciência Viva marcou diversas gerações. Aproximaram-se as escolas das instituições de investigação
e assistiu-se, pela primeira vez, a uma real circulação de cérebros com algumas das mais prestigiadas
instituições a nível mundial.

Esta história de sucesso foi reconhecida e admirada, nacionalmente e internacionalmente. E se
vários governos se podem orgulhar deste sucesso, o seu principal obreiro foi o Professor José
Mariano Rebelo Pires Gago.
A ciência e a investigação científica entusiasmaram crianças, jovens e adultos de um modo
indescritível. A curiosidade e a ambição do conhecimento, a procura de soluções para os
problemas, o confronto de ideias, a audácia do pensamento, são alguns dos alicerces de um
encantamento único.
Hoje, os mais prestigiados responsáveis académicos e empresariais reconhecem que o
desenvolvimento científico só floresce onde o ambiente e as instituições promovem o diálogo e
onde se promovem os que conseguem “pensar fora da caixa” e os que olham para a mesma
paisagem mas com olhos diferentes
Nas últimas décadas, Portugal deu um salto qualitativo incontestável no domínio da ciência. Não
podemos agora, desperdiçar um trajeto que, de forma sólida e progressiva, nos colocou num
patamar competitivo internacional.

É preciso dar continuidade ao esforço formativo, assumindo a ciência como fonte e expressão da
vitalidade criativa do País. Na educação e na ciência, está a força empreendedora de Portugal.

Propõe-se, por isso, que o Dia dos Cientistas seja celebrado no dia dezasseis de maio, na data do
nascimento de Professor José Mariano Rebelo Pires Gago, pelo seu contributo para o
desenvolvimento do conhecimento e da cultura científica em Portugal. A sua visão integrada e
impulsionadora do setor científico nacional tornou-o numa referência política incontornável para o
setor e permitiu modificar profundamente as políticas públicas portuguesas, dotando a Ciência de
uma nova centralidade política, criando mecanismos de financiamento reforçado e de
desenvolvimento da investigação científica e impulsionamento de forma notável a produção
científica nacional

José Mariano Rebelo Pires Gago foi igualmente responsável pelo desenvolvimento dos alicerces de
uma verdadeira política de divulgação científica, mobilizadora das novas gerações para o
conhecimento e a investigação, através de uma rede integrada de centros espalhados pelo País.
A instituição do dia nacional dos Cientistas pretende ser um momento de celebração e de
enaltecimento deste potencial de excelência que deve envolver a comunidade Científica, cientistas,
as instituições públicas e privadas do setor.
Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados do Partido
Socialista, apresentam o seguinte Projeto de Resolução:
A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea b) do artigo 156.º da Constituição da
República Portuguesa consagrar o dia 16 de Maio como Dia dos Cientistas.
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