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Não se pode falar do futuro do país, sem falar do futuro da ciência em Portugal.  
 
Como os ditos mercados, a Ciência e a Tecnologia estão globalizadas, mas a a sua 
transformação em valor económico através da inovação é local. A capacidade de 
geração e apropriação de conhecimento é diferenciadora de empresas, 
organizações, regiões e países. 
 
Mesmo um pequeno país como o nosso, diria mesmo sobretudo um pequeno país 
como o nosso, não se pode dar ao luxo de abdicar de ter competências internas 
em Ciência e Tecnologia. Essas competências têm uma enorme importância 
estratégica: 

- para os nichos nos quais temos indústria e serviços exportadores e 
competitivos internacionalmente, 

- para a emergência de novos sectores e actividades transformadoras do 
tecido económico, 

- para atrair investimento estrangeiro qualificado e negociável em 
condições favoráveis para o país, 

- para garantir a independência do país e a defesa do interesse nacional em 
àreas críticas, como saúde pública, segurança, recursos endógenos, 
abastecimento energético, grandes infra-estruturas e muitas outras, 

- para qualificar a próxima geração de activos, não exclusivamente como 
bons cientistas, porque a esmagadora maioria não serão cientistas, mas 
como melhores médicos, engenheiros, físicos ou sociólogos. 

 
É isso que os pequenos países da Europa sempre fizeram e os resultados estão à 
vista de todos. A ciência do nosso século não é para elites desligadas da 
sociedade e do país. A falência desse modelo de desenvolvimento científico 
desligado da sociedade e da aplicação foi bem demonstrada na ex-União 
Soviética, com efeitos desastrosos. 
 
As apostas na ciência feitas em Portugal nas últimas décadas iniciaram um 
caminho muito antes trilhado por todos os países desenvolvidos e os resultados 
estão à vista de todos: 

- a comunidade científica portuguesa goza de reputação internacional e de 
credibilidade e prestígio junto da sociedade, 

- as universidades têm melhorado consistentemente a sua posição nos 
rankings internacionais e é reconhecida, tanto pelas empresas 
portuguesas como pelo mercado internacional, a qualidade da formação 
que oferecem aos nossos jovens, 



- foram criados, praticamente do zero, Laboratórios e Centros de I&D, 
construindo um tecido institucional vital nas universidades e a partir 
delas, que aumenta significativamente a sua capacidade de produção 
científica, relacionamento com as empresas e o tecido económico e 
formação avançada, 

- o investimento começou a dar frutos na vertentes de transferência e 
valorização de tecnologia, através da emergência de spin-offs académicos 
(que populam as incubadoras, e já exportam e criam emprego), de 
contratos de licenciamento e de projectos conjuntos entre as instituições 
de ciência e o tecido empresarial. 

 
O que é hoje o Sistema Científico e Tecnológico Nacional não tem qualquer 
semelhança com o que tínhamos nos anos 80. Temos um tecido de jovens 
instituições com dimensão e massa crítica que, com modelos de organização 
muito diversos, são capazes de oferecer aos investigadores oportunidades de 
trabalho e realização pessoal aliciantes e alinhadas estrategicamente com 
uma visão de futuro para o país. 
 
Estas instituições, muitas das quais foram reconhecidas como Laboratórios 
Associados ou que se juntaram para formar Laboratórios Associados, têm 
visibilidade e prestígio internacional pelo seu trabalho científico e, em 
diversos casos, capacidade de valorização do conhecimento, respondendo aos 
desafios, grandes e pequenos, da sociedade e da economia. Muitas delas têm 
ainda capacidade de angariação de parte significativa do seu financimento 
através de programas europeus de investigação e de contratos com 
empresas, hospitais, administração central ou local. 
 
O esforço de investimento em ciência em Portugal é, porém, uma realidade 
recente. O tecido institucional não está ainda consolidado e carece de 
densificação. A maioria dos Centros de I&D e Laboratórios são ainda frágeis, 
não estão ainda completamente ancorados na sociedade e dependem 
significativamente de financiamento público para levar a cabo as suas 
actividades e a sua missão. Enfrentam enormes desafios, como o da 
construção de modelos de financiamento integrados e estáveis e a evolução 
dos seus modelos de organização e gestão para abrir caminho a uma nova 
geração que substitua, com sucesso, a geração fundadora. 
 
A crise actual é, neste contexto, uma ameaça muito séria ao desenvolvimento 
da ciência e do país, todos o sabemos: os recursos públicos são escassos, as 
empresas estão pressionadas para o curto prazo e a rarefacção de 
oportunidades empurra os melhores dos mais novos para o estrangeiro, 
desperdiçando o valiosíssimo investimento que o país fez na sua formação. 
 
A tentação da visão de curto prazo é perigosíssima. Diminuir o 
financiamento, a montante, na ciência de carácter mais fundamental, 
esperando um market-pull que será sempre muito débil,  irá secar o pipeline e 
dentro de alguns anos não irá haver tecnologia para potencialmente 
transferir e valorizar. Acresce que só ciência de excelente qualidade poderá 



vir a resultar em tecnologia útil à sociedade, isto é valorizável pelas empresas 
e instituições através dos seus produtos, processos e serviços. 

 
Numa altura em que o país irá dispor de instrumentos de apoio às suas 
políticas de desenvolvimento com financiamento por fundos europeus, exige-
se uma reflexão profunda sobre o que queremos da ciência, para que 
queremos a ciência, que prioridade queremos dar à ciência. Não nos 
esqueçamos que com o custo de alguns quilómetros de auto-estrada se 
financia um programa estratégico na área da ciência e com o custo de duas ou 
três rotundas se financiam dois ou três programas de doutoramento. 
 
A comunidade e as instituições científicas nacionais estão preocupadas com 
as políticas públicas na área da ciência e tecnologia. E estão também 
certamente preocupados as empresas exportadoras, os jovens qualificados e 
todos os que não se conformam com o país que têm e que querem ajudar a 
que se torne num país melhor. 

 
Escolhi, para terminar, focar-me nos problemas de curto prazo, porque a sua 
não resolução fará seguramente falhar a estratégia e as políticas, por mais 
fantásticas que possam ser. Em concreto, os Laboratórios Associados 
partilham aqui convosco algumas das suas preocupações muito sérias com as 
actuais políticas de ciência. Para elas se aguarda uma resposta urgente por 
parte dos responsáveis pelas políticas públicas. 
 
1. Abertura e diálogo com a comunidade científica sobre questões de 

estratégia e de operação. 
 
Não houve qualquer debate sobre a estratégia de investimento em ciência 
alavancada pelos financiamentos do próximo quadro comunitário. A 
produção das denominadas estratégias de especialização inteligente, de 
âmbito regional e nacional, terão convergido em acções e programas 
concretos que não se conhecem. 
 
Acresce a incerteza relativamente a se a burocracia inútil, injustificada e 
asfixiante dos programas de apoio ao I&D, repetidamente denunciada até 
mesmo pelas instituições públicas, se irá manter para o futuro. Será que 
iremos continuar a ter os projectos de investigação a serem geridos com 
os mesmos princípios da gestão da construção de um hospital ou uma 
estrada, só por ambos terem co-financiamento de fundos europeus? 
 

2. Estabilidade do financiamento público. 
 
É enorme a incerteza dos financiamentos da ciência para 2015 e estamos 
a poucos meses de 2015. 
Não é nada a que não estejamos habituados, mas convenhamos que, 
depois de tantas vezes o país ter feito este exercício de planeamento, é 
lamentável não termos ainda aprendido. 
 



O resultado é que as instituições de ciência não podem planear a sua 
actividade e os investigadores não podem perspectivar as suas carreiras. 
Entretanto, a incerteza gera inquietação e faz-nos perder os melhores. 

 
3. Avaliação das Unidades de I&D. 

 
O muito aguardado processo de avaliação das Unidades de I&D, neste 
momento em curso, continua envolto em algum mistério e há fundados 
receios sobre questões críticas e preocupantes: 

- os avaliadores estrangeiros desconhecem as instituições que estão a 
avaliar e a realidade nacional e estão a fazer o seu trabalho sobre 
informação organizada em templates com grandes limitações 

- a European Science Foundation é totalmente inexperiente neste tipo de 
avaliações, tal como ela mesmo refere no seu site internet 

- não há certeza de que terão sido montados mecanismos para evitar 
possíveis conflitos de interesses no processo de avaliação 

- não é conhecido o follow-up do processo em curso, i.e. os mecanismos de 
relacionamento entre avaliação e financiamento 
 

4. Factos e números. 
 
É urgente fazer-se um retrato actual do Sistema Científico e Tecnológico 
Nacional, tal qual ele é em 2014 e sobretudo após o fortíssimo impacto 
que sofreu nos últimos anos. 
 
Só podem decidir-se medidas de política pública para uma realidade que 
se compreende, que se conhece bem, no terreno e no detalhe. É preciso 
conhecer as pessoas e as instituições, para além dos números e nem 
mesmo os números actuais são conhecidos com rigor. 
 

 
Os desafios são enormes e para todos: responsáveis pelas políticas públicas, 
universidades, laboratórios e centros de I&D e os próprios investigadores. 
Que cada um saiba assumir as suas responsabilidades e assumir a sua parte 
na resposta às perguntas que se impõem: 

 
- Que modelo de desenvolvimento queremos no quadro europeu e no 
contexto da globalização,  aos quais não podemos fugir? 
 
- Queremos o modelo da mão-de-obra pouco qualificada e dos custos baixos 
ou o que coloca o talento, a criatividade e a competência das pessoas e das 
instituições na charneira? 

 
É que, se o modelo de desenvolvimento se dirigir ao país do futuro e não ao 
país do passado, a ciência terá necessariamente de ser uma prioridade 
política, deste e de qualquer outro governo. 
 
 

 


