Projeto de voto n.º 228/XIV
De Saudação pela comemoração do Dia Nacional dos Cientistas

Consagrado pela Resolução da Assembleia da República n.º 228/2016, de 15 de novembro, o
Dia Nacional dos Cientistas reconhece o papel dos cientistas na sociedade portuguesa e o seu
inestimável contributo para uma cultura científica sólida e verdadeiramente mobilizadora.
Dia de nascimento de José Mariano Gago, 16 de maio é também o reconhecimento do seu
legado na construção de um sistema científico e tecnológico português, capaz de concorrer
com os melhores sistemas científicos mundiais.
O investimento sustentado das últimas três décadas permitiu o desenvolvimento de um
sistema robusto e de maturidade reconhecida. A comunidade científica portuguesa é hoje
referência em várias áreas, integrando importantes redes e projetos internacionais.
No quarto ano da comemoração do Dia Nacional dos Cientistas, importa evidenciar o enorme
contributo de muitos cientistas portuguesas na resposta à pandemia de SARS-CoV-2,
causadora de Covid-19. A mobilização de todo o sistema científico nacional, numa resposta
efetiva às questões colocadas por este enorme desafio societal, é tão mais merecedora do
nosso reconhecimento quanto mais visível é o seu impacto. A grande capacidade de procurar
e encontrar soluções e produtos inovadores, que possam responder às necessidades
concretas desta pandemia, foi sinalizada recentemente pela OCDE. Portugal, apesar da sua
dimensão na comunidade científica mais global, foi apontado como o país com mais projetos
inovadores na resposta ao Covid-19. Segundo a Organização, das 150 respostas
diferenciadoras em todos o mundo, 19 são portuguesas, um total de 11%.
O contributo dos cientistas portugueses foi igualmente relevante no apoio e no suporte às
medidas políticas que, no âmbito do combate à pandemia, vêm sendo implementadas. A
adoção de medidas cientificamente suportadas é evidência da capacidade de transferência
de conhecimento e do compromisso com a sociedade portuguesa.

Assim, a Assembleia da República saúda a comemoração do Dia Nacional dos Cientistas,
designadamente o imprescindível contributo e mobilização do sistema científico nacional na
construção de respostas à pandemia de SARS-CoV-2, e o seu papel na construção de uma
sociedade de conhecimento e de valorização do conhecimento científico.
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