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NOTA PREVIA

pretendeu-se, com este littro, dar satisfagao d. ideia que os organiza-

dores da Europdlia tiueram ao incluir a cizncia como parte da cultura
portuguesa que se deseja apresentar-

Defrontou o organizador udrios escolbos que balizam o modelo

finalmente adoptado. Em primeiro lugar, a extrema diuersidade entre

dominios cientificos, que torna abusiuas as silmulas demasiado Serais
ou aJastad.as do ponto de uista especffico de cada drea cientifica.

Entre o teatro, a pintura e a mrtsica nao bd, por certo, nem mats

nem menos cliuersidade que entre ct matemdtica, a bist6ria ou afisica.

A separaEao corrente entre o uniuerso da cultura cientifica e a restante

produgao cultural, contuclo, tornam aparentemente legitimo esperar

das ciancias a apresentagdo condensada que se recusaria a diuersi-

dade das artes. Ndo sendo todauia menor nas ci'ncias a diuersidade

de problemdticas e de pontos de uista, uma obra curta como o presente

liuro deue escolber entre a selecaao e a amd.lgama. Escolbeu-se, sem

grande besitaEao, a uia da selecEdo de autores e de topicos'

os temas tratados distribuem-se em dois Srupos. os de natureza

borizontal, transuersal 4 todos os dominios cientificos, como a pro-

dugao cientifica contemporAnea, a bistdria recente das instituiE1es

cientificas portuguesas, ou a bistdria de Portugal nas grandes transi-

g6es cientificas do sdculo xvt e do sdculo xwtt, por um lado' Por outro

lado, os temas d.e ind.ole sectorial, sobre a situaEao actual de alguns

dominios de actiuidade cientifica em Portugal'
Foi neste rthimo grupo que se leuantaram os maiores problemas,

poisatimitaEdod'rdsticadoespaEodisponiuelimpunbanaturalmente
uma selecAao - sempre arbitrd.ria - clos d'ominios cientificos escolbidos

a titulo meramente ilustratiuo. os t6picoslinalmente abordados resultam

da disponibilidade, em tempo itil, dos respectiuos autores, conjugada

com uma escolba inicial mais ampla d.e disciplinas cient{ficas.

EsforEdmo-nos, por garantir, nos escassos quatro t6picos tratados'

umaexemplificaEaod'itlersificadadealgumasgrandesdreasdoconbe-
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cimento: as cicncias da lfngua e as ciencias sociais; as ciencias biom6-
dicas; a quimica. E 6Uuio que se trata de uma exemplificaEdo nao
representatiua e arbitrdria, onde apenas um nrtmero de uinte ou trinta
textos especializados permitiri7 Ltma cobertura de sintese, taluez sufi-
ciente. Por isso, o texto de fndole borizontal sobre a produgdo cien-
tifica portuguesa contemporanea pode seruir de quadro orientador
(no que diz respeito ds ci)ncias exactas e naturais, e ds da engenharia)
a uma uisdo global e ponderada de um conjunto mais uasto de domi-
nios cientificos.

Por outro lado, este uolume tem o prop6sito defornecer pistas de
informagdo que se acbam exaustiuamente tratadas noutras fontes.
Para tanto seruira o "roteiro> das instituigdes cient{ficas e de ensino
p6s-graduado em Portugal ds quais o leitor interessado 6 conuidado
a dirigir-se, bem como as fontes de informagdo bibtiogrdfica especia-
lizadas ai referidas a Acrescer ds indicadas nos udrios capftulos.

A responsabilidade - e o mdrito - dos textos incluidos nesta obra
pertence, euidentemente, aos respectiuos autores. Agradece-se e regista-
-se a disponibilidade por estes manikstada, sem a qual o liuro ndo
teria sido poss{uel. Uma palaura especial de agradecimento uai para
a Dra. Isabel Rosa (actualmente a exercerfung6es na Comissdo Insta-
ladora da Escola Superior de Conseruagdo e Restauro) a quem coube
a ingrata tarefa de coordenar a recolha dos textos, e, muito em parti-
cular, a laboriosa elaboragdo do roteiro de instituiE6es portuguesas
de inuestigagdo cientifica e de ensino superior p6s-graduado.

Do programa da Europdlia relatiuo ds ci)ncias consta igualmente
uma confer4ncia em Bruxelas de apresentagdo do estado das ci1ncias
em Portugal, a realizar no final de 1991 . Estd preuista ai uma abor-
dagem sistemdtica da situagdo em todos os dominios cientificos que
decerto conxpletard e permitird aprofundar alguns dos elementos deste
liuro de sintese.

JosE MenreNo GAGO
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6 obiectivo deste ensaio introdut6rio facilitar as perspectivas de leitura

dos vdrios textos que se seguem.

Todos eles tratam de Portugal e das ci€ncias na actualidade ou em

6pocas da hist6ria cuia interpretaglo hoie achamos critica para entender

o p..r..tt.. O terreno intelectual de onde emergem 6 pois o presente

e este nao o compreenderd um observador externo sem atender a um

fen6menoinvulgar:odesenvolvimentocient(ficoportugu€stornou-se
hojeumaproblemdticapriblica,capazdemobilizaraopinilo,deocupar
pri-.i.as paginas de grandes iornais e, ocasionalmente' tempo de tele-

,rirao. sao alguns traqos desta problemitica que me esforgarei por tornar

visiveis.
Ademocraciapoliticaaofimdemuitasd€cadasdeditadura,ofim

do imp€rio colonial, a entradana comunidade econ6mica europeia em

1986 contribu(ram decerto pzrl_ o reforqo de sentimentos ansiosos de

busca de identidade nacional na cultura portuguesa, em parte como

consequ€nciadainternaclona|lzaqtrodoPa(s.Talansiedadeporseu
ttrraro,at.r-paisfortementemarcadoporumEstadoeumasociedade
tradicionalmente autoritdrios, traduz-se com frequ€ncia em convicq6es

voluntaristas firmes sobre o que deverd ser o futuro do Pais, porven-

tura excessivamente deterministas e dirigistas'

Enquanto a modernizaglo, especialmente do aparelho econ6mico'

,rrrg. .o-o motivo central da vontade colectiva das riltimas d€cadas'

a cftncia e a tecnologia conquistam pouco a pouco' nos riltimos anos'

umlugarobrigat6rionadefiniqaodasviasedoconte(rdodessamoder-
nidade.

Nio sem contradig6es, evidentemente' Julgo que a principal condi-

cionantedestaascenslodaproblemilticadodesenvolvimentocientifico
ao podium das grandes quest6es nacionais tem residido precisamente

nas tend€ncias intelectualmente isolacionistas que buscam pata a ciencia,

comoparaaeconomia,umaespeciailizagiLoconformemodelovolunta-
rista, intelectualmente deduzido de um deseiado horizonte mitico

nacional.
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Tais modelos deterministas hoje fortemente conrestados t€m a sua
origem em sectores de pensamento econ6mico dentro do Estado
nacional ou das estruturas supranacionais comunitlrias e encontram-se
potenciados pelo reforEo da intervenqio do Estado tornado possivel
pelo afluxo de fundos estruturais, proveniente de Bruxelas. constituem
assim uma maftiz clissica na probremdtica da nci€ncia pa', o desenvol-
vimentoo aplicada a paises do terceiro mundo, mas invuigar no contexto
dos paises europeus.

A doutrina da especializaEio cientifica assentaria assim, e de acordo
com estes modelos, na especializaqio tecnol6gica, ela mesma fruto de
uma mapa ideal de especializaqio produtiva. como na fisica aristot€-
lica, tratar-se-ia apenas de encontrar, para traear a geografia ideal das
ci€ncias em Portugal, uma verdadeira natureza do pais. cumprindo essa
natureza revelada, o desenvolvimento cientifico ndesejdvel, levarja cada
sector ao seu lugar natural... curiosamente, este modelo conduz sempre
aos resultados jd esperados e de consequ€ncias assaz limitadas: exclusio
das ciencias sociais e humanas, menorizagio das ci€ncias €xactas e naru-
rais, exaltagio das novas engenharias (biotecnologia, informdtica, mare-
riais) e dos velhos problemas nacionais (supostamente, por isso, conver-
tidos em prioridades cientificas: safde, agricultura, mar).

Um clima intelectual propfcio ao planeamenro voluntarista,
norteado por mitos de especializaqio reverada, m rcapois negativamente
o tempo presente: reacqio defensiva perante o atraso manifesto? crenEa
miraculosa na uboa, combinag2o de nflmeros (especialidades, <apsstas>)
que abra a chave do cofre do futuro e poupe os passos maqadores da
aprendizagem vagarosa e diversificada? pressa e ansiedade de saltar
etapas? - de tudo haveri certamente.

E porque a angristia do futuro raramente vem s6, com ela se conjuga
a reinvenqZo idealizada do passado. Ai, se projecta, com fulgor, a garantia
mitica de que o futuro imaginado esrd ao arcance da mio. A decid€ncia
misteriosa que teria aniquilado, no passado, um momento alto suposro
de grande ci€ncia converter-se-ia, pelo justo retorno da sorte, e por um
processo de transmutaqio subtil, no futuro desejado.

Hi evidentemente, nestes difusos traEos da cultura intelectual dos
nossos dias, alguma arrogAncia e sentido de predestinaqtro. euerotodavia ver neles, acima de tudo, um patriotismo honrado embora pate-
ticamente expresso atrav€s de formas isolacionistas em perdiqio, no fim
de um longo periodo de isolamento cientifico e cultural. Retomar o mito
piedoso de uma escola de sagres no s6c. xv, alfobre de ci€ncia moderna,
grande escola e laborat6rio internacional, nio responde ) verdade hist6-
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rica nem permite compreender por que razao, mesmo no auge da expan-
seo maritima, a cultura cientifica portuguesa contribuiu limitadamente
para a nova ci€ncia europeiar. A sua recorrencia ilumina, contudo,
a facilidade de conforto que o passado ou a invenqio do passado
parecem fornecer is ansiedades presentes, entre as quais a internacio-
nalizaqtro inevitivel (mas ainda fonte de conflitos acesos nos espiritos
e nas instituiqdes) ocupa um lugar cimeiro. O periodo das comemora-
g6es dos descobrimentos portugueses que atravessamos tanto pode
contribuir para exacerbar esta visio mftica do passado, com a sua carga

nefasta de ilus6es como, esperemos, ajudar a construir uma cultura
moderna do desenvolvimento cientifico.

As tend€ncias atris esboQadas, embora emaizadas na hist6ria do
isolamento e atraso cientificos de Portugal, relacionam-se hoje com um
padrtro de pe nsamento mais vasto, persistente e invasivo em inst2ncias
politicas ou econ6micas internacionais. Nesse padrlo, assumem relevo
as atitudes que marcam a priori o lugar a ocupar na produqio e endo-
geneizagao do conhecimento cientifico e t6cnico por paises e regi6es
mais atrasadas. Assim, nlo devemos estranhar que o pensamento sobre
estas mat€rias siga as linhas usuais que condicionam a aiuda ao desen-

volvimento. A interiorizaqio desta l6gica pelos pr6prios receptores da

ajuda (muito especialmente pelos Estados no seu papel de intermedia-
dores) 6 um fen6meno bem conhecido no terceiro mundo. A novidade
parece residir hoje na actvalizaQao desta problemftica na Europa, esti-

mulada pela recomposigio do poder nas Comunidades Economicas
Europeias: mercado rinico, reforqo dos fundos estruturais (especialmente

FEDER e Fundo Social Europeu), crescimento das dotaq6es comunitd-
rias para investigagio cientifica e desenvolvimento experimental' Tudo
levaacrer, ali6s, que a consideraglo do Leste europeu como novo desti-

n tario de najuda, comunitiria venha, ainda mais, reforgar o terreno desta

problemdtica e acentuar a necessidade de intervenqlo critica das comu-

nidades cientificas.
Com efeito, iulgo que s6 as comunidades cientificas poderao ser

suportes de l6gicas equilibradas de desenvolvimento cientifico - privi-
legiando a qualidade do trabalho criativo e da produqio cientifica e enco-

rajando a melhoria de qualidade do ensino das ci€ncias - contra o mito
de uma ci€ncia meramente instrumental e adaptada ao suporte de tecno-
logias uapropriadaso, em paises menos avanqados.

-t 

o ,.oo de Lu(s Filipe Barreto, neste volume, nRumos do saber em Portugal, do

Renascimento ao Iluminismo,, esclarece esta problemetica.
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O contexto intelectual presente que temos vindo a descrever em
traeos rdpidos, no que diz respeito i problemitica do desenvolvimento
cientifico portugu€s, suscita ainda outras reflexdes.

A primeira diz respeito i segmentaqio do espaeo intelectual:
as linhas de forga do debate entre responsiveis priblicos pelo financia-
mento da investigaqio, por exemplo, nio seguem a mesma l6gica que
o debate entre os pr6prios cientistas. Para estes riltimos, a clivagem entre
o espirito cientifico e o espirito tecnol6gico (cujos exemplos se encon-
tram, rcgra geral, mais aparentes nalgumas especialidades da engenharia)
torna-se progressivamente mais nitida e serA talvez e cada vez mais uma
fonte directa paruaaceleraqio do processo (a meu ver inevitdvel e dese-
jdvel) de autonomizaglo de polfticas cientificas e de pol(ticas tecno-
l6gicas.

Na comunidade cientifica propriamente dita creio que o fen6mento
essencial nos fltimos anos foi o da sua internacionalizagdo, e, do ponto
de vista que aqui nos ocupa, o assumir de valores (de produqlo cienti-
fica, de qualidade, de refer€ncia a problemdticas universalmente reco-
nhecidas, etc.) hf muito correntes em comunidades de outros paises
mas, em Portugal, de generalizaglo dificil e recente 2.

Uma segunda reflexio para relativlzar o papel recorrente que o passado
(o mito do passado e n?,o a sua andlise) no clima actual do debate sobre
o desenvolvimento cientifico em Portugal. Julgo tratar-se de um fen6-
meno sem import2ncia na caracterizaqlo actual da comunidade cientifica
portuguesa que nlo vive nem de mitos do Imp€rio nem de teias de
aranha sobre um passado idealizado que a hist6ria das ci€ncias nao
ilustra. Contudo, embora minoritdrio na comunidade cientifica no seu
conjunto, pdde observar-se recentemente um revivalismo desta temd-
tica (que em Portugal associamos, muitas vezes, ao nacionalismo dos
anos 40) nlo s6, ocasionalmente, no discurso politico, mas sobretudo
no discurso de afirmaEio externa oriundo de sectores tecnol6gicos da
pr6pria Universidade.

Neste sentido, tudo se passa como se ainda estivesse viva uma crenqa
real nesse mito do passado de uma ci€ncia perdida e, mais ainda, no
valor da exaltaglo do voluntarismo, referenciado is gl6rias passadas.
Trata-se pois de um fen6meno, porventura marginal, mas significativo
de perman€ncia e revivesc€ncia de um Portugal antigo. 6 provlvel que
o periodo actual de comemoragio dos grandes descobrimentos mari-

-t 

n ar,a, problemas se referem aliis quase todos os textos temiticos incluidos na
II Darte deste volume.



O Espirito da Epoca

timos (em Portugal mas tamb6m em Espanha) tenha contribuido para
a busca de um terreno de relacionamento (moderno) entre o passado
dos Descobrimentos portugueses e as problemdticas da sociedade
presente e que esse contexto tenha vindo avivar linhas de pensamento
pr6prias de periodos de maior isolamento. (Mas imagine-se a Su6cia a

reflectir sobre os seus (grandes desafios, actuais ir Iuz da epopeia dos
Vikings, ou a Gr6cia 

^ 
p"rtir da expanslo que deu origem ao imp€rio

de Alexandre...)
O afloramento de tend€ncias de pendor isolacionista, no pr6prio

terreno do desenvolvimento cientifico, seria assim sintoma nlo s6 das

dificuldades mas essencialmente da realidade da internacionalizactro cres-

cente do Pais.
O contexto intelectual da problemitica do desenvolvimento cien-

tifico portugu€s 6 ainda atravessado pela mobilizaglo de partes impor-
tantes da comunidade cientific a parl a utllizaqio de avultados financia-
mentos priblicos comunitdrios de tipo (estrutural): ctiaqtro de infra-
-estruturas fisicas e formaq-o de recursos humanos - em paralelo com
dificuldades crescentes no financiamento corrente de instituiq6es ou
projectos, e de restriq6es considerdveis ao recrutamento de pessoal cien-

tffico. A fragilidade persistente dos sectores de investigaqio e desenvol-
vimento das empresas acrescenta ao debate intelectual l t6nic volun-
tarista da necessidade imperiosa de romper, tambem ai, o isolamento
social da ci6ncia. Todavia, sio praticamente inexistentes estudos deta-
lhados das empresas portuguesas que permitam fundamentar e escla-

recer, de forma operativa, as condiq6es - sociais, econ6micas e cultu-
rais - do sucesso de estrat6gias empresariais neste campo, onde muitas
das iniciativas tem partido da Universidade, estando contudo por fazer

a avaLiagio ponderada dos seus efeitos directos na capacidade de inves-
tigaeao das empresas.

A problemftica do desenvolvimento cientffico enraiza-se hoje
tamb6m no Pais, fora das Universidades, dos Laborat6rios ou dos Minis-
t€rios. A atenglo crescente que os meios de comunicaqio social lhe
dedicam 6 disso sintoma eloquente.

Na aus€ncia de outros estudos mais detalhados reportamo-nos a

anflises recentes da opinilo priblica na Europa comunitiria paratenter
compreender os contornos especificos da opiniio portuguesa actual
sobre a ci€ncia e a tecnologia3.

' t.r -"op€ens, la science et le technolog ie (rapport prdpard par .Faits et opinions

Dour la Commission des Communautds Europdennes, XII/96/9O) Janeiro, 199O.

II
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Assim, e de acordo com essa anilise, o interesse pela informaqao
da actualidade cient(fica € alto em Portugal (embora mais baixo, em
m6dia, que no conjunto da CEE), sendo todavia mais reduzidas as prA-
ticas de acesso i informaqio - como seria de esperar tamb6m pela oferta
mais reduzida. Os conhecimentos cientificos. como se sabe. tem na
Europa (mas nio so na Europa) uma difusio reduzida: apenas 52Y" dos
Europeus, por exemplo, sabem que a Terra roda i volta do Sol num
ano. A Espanha, aklanda, a Gr€cia e Portugal averbam, neste contexto,
os resultados mais baixos. Por sua vez, a compreensio bdsica do pro-
cesso de investigaqio cientffica, testada, no estudo a que nos estamos
a referir, atrav6s da compreensio da nogio de probabilidade ou do pro-
cesso de experimentaeao, situa Portugal mais abaixo da m6dia europeia,
ela pr6pria, ji de si, reduzida.

E neste quadro que podemos atender is atitudes expressas pela
opiniZo priblica quanto i investigagio cientifica. A opiniio dominante
na Europa quanto ) necessidade de investigaglo que faz progredir o
conhecimento, embora sem beneficios imediatos de outra ordem, por
exemplo, 6 extremamente positiva, reunindo o consenso de cerca de
314 dos Europeus. Embora mais baixa em Portugal, a mesma opinilo
reune af metade dos sufrdgios e 6 dominante.

Curiosamente, o nindice de confianqa' da opiniio priblica portu-
guesa na investigaqio cientifica realizada ) escala europeia (por oposiqdo
) pesquisa conduzida em cada pais) € muito superior ) mddia. O mesmo
acontece, alids, nos outros paises do Sul (Espanha ,ltllia, Franga, Gr6cia)
contrariamente i atitude, claramente negativa, das opini6es priblicas
alemds ou inglesas. A internacionalizaglo cientifica do Pais e a ruptura
do seu antigo isolamento nio sio pois, e apenas, vectores de desenvol-
vimento dentro da comunidade cientifica portuguesa: encontram hoie
tamb€m um apoio decisivo na pr6pria opiniao prlblica.

Podemos, por fim, e ap6s esta digressio, interrogar-nos sobre
o destino de uma linha de pensamento muito presente na cultura
portuguesa dos sdcs. xvrr e xrx: a das (causas da decad€nciaD, asso-
ciada a problemdtica do desenvolvimento cientifico que faltava
e do atraso de Portugal entre as nag6es civilizadas. O ensaio c€lebre
do matemdtico Jos6 de Anastdcio da Cunha, em finais do s6c. xvrrr,
intitulado uNoticias Literirias de Portugal em 1780", e a nAo menos
c€lebre confer€ncia de Antero de Quental, em 1871, nCausas da Deca-
d€ncia dos Povos Peninsulares nos Oltimos Tr€s Sdculoso podem
apontar-se como marcos dessa preocupagio na hist6ria intelectual
portuguesa.
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Tendo em vista os progressos entretanto verificados no acesso a

educaqio e ) ci€ncia em Portugal, deveriamos esperar hoje uma reno-
vaglo de td temdtica em que assumissem agora o primeiro plano as ques-

t6es prospectivas sobre as condig6es, os recursos, as metas e as vias de

desenvolvimento cientifico em Portugal {.

Tal renovaqlo intelectual poderia representar um passo em frente
na solugio real dos problemas, na construglo concreta de um pais de

cultura cientifica normal na Europa dos finais do sdc. xx, como parecem

indicar os ntimeros crescentes de investigadores e o volume, tamb€m

crescente, da produglo cientifica portuguesa internacionalmente reco-

nhecida 5.

A geraqio de cientistas portugueses a que pertenEo nio s6 acredita
na possibilidade dessa renovaEZo como parece ver com optimismo o
desenvolvimento cientifico ao alchnce da sua pr6pria acQao, embora

tamb6m alterne fragilmente, em funqlo das politicas do Estado, entre

a confianga demissionista e o pessimismo radical.
O futuro todavia diri, mais prosaicamente como 6 costume, e sem

respeito algum pela pequenez humana, se alguma marca essa geraqio

soube deixar na cultura e na educaqio cientificas do seu tempo'

JosE MARTANo GAGo

a A que procede, muito especialmente, o texto de Beatriz Ruivo, .As Instituigdes

de Investigagao e as Politicas Cientificas em Portugal' neste volume.
t Vela-se adiante o estudo de Cnndido Marciano da Silva, .A Producio Cientifica

de Portugal,.

JOsE ueRIeNo GAGO (Coordenador) - Fisico. Professor do Instituto sup€rior

T€cnico. Presidente do LIP (Laborat6rio de Instrumentagao e Fisica Experimental de

Particulas).
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Luis Fllrpn BIRRETo*

RUMOS DO SABER EM PORTUGAL
DO RENASCIMENTO AO ILUMINISMO

A ci€ncia e a tdcnica modernas emergem ao longo do s6c. xvrr em certas
comunidades cientificas da Europa.

A nova idade epist6mica, formal e quantitativa, comeea a estabelecer
o triunfo dos ideais de matematizagdo e de mecanismo, o surgimento
dos primeiros instrumentos da razio experimental (caso do telesc6pio
e do microsc6pio, entre os anos de 1611 e 1618), bem como o dominio
da razlo hipotetica e classificativa sobre o dado empirico imediato (casos
do movimento aparente do Sol ou do conceito de pdtala introduzido defi-
nitivamente em 1682).

O processo de constituigio e de transformaqio da cidncia e da t6cnica
modernas nlo se reduz a Seiscentos. A cultura iluminista e o s6c. xvrrr
marcam o seu desenvolvimento e a sua sedimentagao cultural nos mais
variados campos do conhecimento. Por outro lado, a cultura renascen-
tista e o s6c. xvr realizam um esgotamento do paradigma orginico quali-
tativo e emp(rico que possibilita e cria a necessidade de uma alternativa
nos caminhos do saber.

A presenqa de Portugal e dos Portugueses na ci€ncia e na tecnica
modernas tem de ser avaliada no todo deste processo transformativo
da razdo europeia entre o Renascimento e o Iluminismo.

Com o Renascimento assistimos a um esgotamento critico da ordem
orginica do mundo e do saber. A heranga de Arist6teles, de ptolomeu
e de Galeno, pais referenciais do paradigma orginico, 6 explorada at6
aos limites das suas possibilidades de razio, te6rica e pritica, ao mesmo
tempo que € criticada e cada vez mais posta, pontualmente, em causa.

'Historiador. Docente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
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O esgotamento do paradigma org2nico 6 uma condigio necesslria
para a afirmaqio do paradigma mec2nico e do ideal de matematizagAo
do saber e do real. Mas esse esgotamento nio 6 nem condiqio suficiente
nem uma etapa de continuidede pata a refutaqlo sistemitica do vita-
lismo org2nico, qualitativo e empirico, que acontece com a ci€ncia
e a tecnica modernas

Porque nio 6 condiglo suficiente nem eixo de continuidade, alguns

dos espaqos mais desenvolvidos da ci€ncia e da t€cnica orgdnicas,
no s6c. xvt, casos de Portugal e de Espanha, serio lugares nio apenas

ausentes da revoluqio mec2nica do s6c. xvII como mesmo zonas opostas

i sua propagagio e desenvolvimento, ao longo do sec. xvlll.
A ci€ncia aristot6lica e orginica, triunfante no Ocidente europeu

entre os s6cs. xltr e os in(cios do xvtt, representa a grande sistematizagio,
entao possivel, da razdo e da experi€ncia.

A l6gica orgdnica assenta no imediato do eu empirico. A astronomia
geoc€ntrica 6 uma evid€ncia porque o olhar mostra o Sol girando em

torno da Terca, e a validade de uma teoria assenta na sua base de corres-
pond€ncia sensorial.

A razlo e a experi€ncia orglnicas sio qualitativas porque tudo 6 seme-

lhanga visivel, e as medidas slo pontuais e assentes nas qualidades

imediatas do corpo: a tecnologia naval de Quinhentos mede por (palmosD

e nbraQasD. A geografia e a marinharia avaliam as distdncias por analogias
qualitativas do tipo (antes mais que menos).

6 no interior deste quadro tradicional que surge em Portugal, ao

longo do s6c. xvt, uma actividade cientifica e t€cnica ligada ao fen6-
meno de expansio pelos diferentes mares e continentes, fen6meno
a que se chama Descobrimentos.

A cultura t6cnico-cientifica dos Descobrimentos Portugueses € vita-
lista e empirica radicando no imediato da percepqlo visual. E um saber

regulado pelo ideal de verdade objectiva e de imediata aplicabilidade
do mesmo, mas no quadro da tradiqdo orginica de Arist6teles, de

Ptolomeu e de Galeno.
A alta capacidade de adaptaqdo, de utilizaqZo e de transformaqao

criativas do saber tradicional manifesta-se, por exemplo, em instru-
mentos niuticos de observaqlo como o astrolibio ndutico e o quadrante
ou na cartografia dos novos espagos conhecidos que € uma carta
de rumos complexificada com uma escala de latitudes.

O saber dos Descobrimentos 6 tradiElo retocada. As novidades
tdcnico-cient(ficas do astroldbio niutico e da cartografia n6utico-geogr6'
fica com escala de latitudes representam uma adaptagtro ctiativa do astro-
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ldbio plano e da carta-portulano. Adaptagio criativa e prLtica atrav6s
de um processo de simplificaqlo operativa no primeiro caso e de rigo-
rizagtro representativa no segundo. Em ambos os casos que sio exem-
plos tipicos do horizonte epist6mico dos Descobrimentos, o que este
em iogo nlo 6 uma qualquer rupture frente aos horizontes tradicionais
e herdados (regulados pelo paradigma orgdnico) mas, sim, uma poten-
ciaglo da sua esfera de utilidade e de exist€ncia.

O saber dos Descobrimentos emerge e ganha sentido no interior
de uma fisica aristot6lica, de uma astronomia geoc€ntrica de condiqio
aristot6lica-ptolomaica, de uma medicina galflnica, de uma farmacopeia
fundada nal6gica classificativa de Diosc6rides, de uma hist6ria natural
que toma como referentes operativos, Arist6teles e a Enciclop6dia de
Plhio e de uma antropologia cenftada na heranga clissica (em especial
do Estagirita) integrada e retocada pelo cristianismo de S. Agostinho
e de S. Tomls de Aquino.

O processo de adaptagtro e de potenciaqio criativas da heranqa que
constitui tradiqio retocada forma o horizonte dominante da ci€ncia
e da t€cnica dos Descobrimentos Renascentistas Portugueses.

A critica do saber nos Descobrimentos, mesmo a mais desenvol-
vida e fundamentada, como a de D. Joio de Castro e a de Garcia
de Orta, jamais € de destruiqlo do essencial ou de radical alternativa
ao herdado paradigma org2nico-qualitativo. E sim uma critica de eluci-
dagio, de confrontaqlo, de enriquecimento e de correcgio e fortaleci-
mento desse paradigma, em especial a nivel informativo. Corrigem-se
as erradas latitudes das tdbuas ptolomaicas mas Ptolomeu continua a ser
o "principeo da astronomia e da geografia. Corrigem-se as falsas ou
escassas informaq6es damat€ria mEdica mas a descriqlo de uma planta
continua dentro dos quadros da semelhanqa visual e da imediata apli-
cabilidade enunciados por Diosc6rides.

Os Descobrimentos operarn, tanto no dominante plano pritico como
no dominado plano te6rico, com ume astronomia tradicional. Astronomia
de base aristotdlico-ptolomaica, dividida em qualidades de celestial e de
elementar e assente num sistema geoc€ntrico e fechado de esferas celestes.

Os Descobrimentos utilizam na farmacopeia a gramitica classifica-
tiva de Diosc6rides, dando os diferentes nomes daplanta, descrevendo
as suas imediatas caracteristicas segundo uma l6gica da semelhanEa
e informando-nos do seu lugar de crescimento e modos de preservaqio
e de utilizaglo.

Amat6.ria mddica dos Descobrimentos, tio revolucionlria informa-
tivamente, nio questiona o aparelho formulativo herdado. Nlo se afasta

t9
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em nada de essencial da classificaglo empirico-terap€utica da semelhanqa
visivel e qualitativa herdada da Antiguidade, mas, ao mesmo tempo, pole-
micamente , desvenda as limitaq6es e os erros descritivos dessa mesma
Antiguidade e da medievalidade que formam o conterido da ci€ncia
normal da farmacopeia renascentista.

No mundo de tradiqio retocada da ci€ncia dos Descobrimentos
Portugueses, surgem tr€s figuras decisivas: Pedro Nunes (1502-1578),
D. Joio de Castro (1500-l 548) e Garcia de Orta (1503?-1568).

Pedro Nunes apresenta um conjunto de propostas em torno de uma
teoria de fundamento matemdtico para a astronomia niutica. Uma das suas

propostas mais relevantes diz respeito ) geometrizaqio da linha do rumo
tomada como uma curva descrita por um ponto que corta os meridianos
da esfera sob um ingulo constante, ideia hoje conhecida por loxodromia.

Uma das outras linhas de investigaqio te6rica seguida pelo mate-
mdtico Pedro Nunes leva ao problema da avaliagio das fracg6es de grau
nas mediq6es feitas com o astrolibio (ideia do instrumento conhecido
por N6nio).

Os Col1quios dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da india.
Goa, 1553, de Garcia de Orta, descrevem cinquenta e sete drogas
e plantas medicinais, bem como doengas e modalidades de tratamento
ignoradas na Europa, apresentando a primeira descritiva ocidental
da c6lera zsiitica. Ao mesmo tempo esta obra apresenta uma pol€mica
anti-humanista em nome do empirismo sensorial.

Pedro Nunes e Garcia de Orta sio os dois cientistas do Renascimento
Portugu0s mais divulgados, gragas is edig6es latinas das suas obras.
Representam os p6los miximos da teoria e da empiria na razlo cienti-
fica dos Descobrimentos.

D. JoZo de Castro que ficou manuscrito no Renascimento e cujas
investigag6es experienciais sobre o megnetismo terrestre foram em
grande parte ignoradas, nio sendo conhecido por Gilbert, De Magnete,
1600, 6 a figura que melhor articula a razio matemdtica com a expe-
ri€ncia sensorial.

Entre I 538 e I 541 , no quadro de urna investigaqio ndutica, D. Jo2o
de Castro descobre duas propriedades essenciais do magnetismo
terrestre: o desvio da agulha e a atracqio local.

A ci€ncia e a t€cnica dos Descobrimentos Portugueses sio reguladas
por um aristotelismo naturalista e prdtico que possibilita todo um triunfo
empirico nas soluq6es imediatas frente a um real qualitativo, visivel,
conquistado pela acumulagio e o melhoramento das percepg6es e dos
sinais elementares desse grande organismo que 6 a natureza.



Hist6ria, InstituiQdes, Produgdo Cientifica

fi a activa presenea do paradigma organico marcado pelos enun-
ciados de Arist6teles, de Ptolomeu e de Galeno que possibilita a aven-
tura planetdria dos povos ib6ricos dos s€cs. xv e xvr. O centro siste-
mdtico da teoria organica encontra-se na ci€ncia aristot6lica que a partir
da Peninsula lb€rica invade a Europa Ocidental e torna-se dominante
ao longo do s6c. xIII com a sintese aristot6lico-tomista.

No Renascimento da ltdlia, da Franga, da Inglaterra e da Europa
Central, o aristotelismo e o paradigma orginico perdem o estatuto
de regulador da ci€ncia e da t6cnica, sem que durante o s6c. xvl se

encontre uma verdadeira alternativa racional e operat6ria i fisica quali-
tativa e vitalista. Pelo contrdrio, Portugal e Espanha - porque culturas
mais tradicionais - conservam, no essencial, esse aristotelismo e o para-
digma orgdnico, incorporando-lhe a dimenslo naturalista e objectiva
do Renascimento.

E essa preservaqio do regulador tradicional que permite a cultura
t6cnica e pr'tica dos Descobrimentos, surgindo Portugal e Espanha
como vanguarda da rlltima idade qualitativa e org2nica do mundo e do
saber. Mas esta conservaqio transformativa da ideia tradicional de mundo
que possibilita os avangos emp(ricos do s6c. xvt, serd tamb6m o obstd-
culo cultural essencial frente i ci€ncia moderna.

A ci€ncia moderna realiza o seu combate cultural contra a ci€ncia
aristot6lica, o mesmo 6. dizer, contra a razio baseada na experi€ncia
imediata do mundo ) mao e do saber a olho nu.

Portugal vai permancer ligado ao seu regulador tradicional refor-
qando, nos finais do s€c. xvt e durante o s€c. xvII, a sintese aristot6lico-
-tomista, sintese sem divida retocada e dai o nome de nova escoldstica
dado ao esforqo te6rico dos Conimbricenses e seus seguidores para

salvar o essencial da tradiqao na nova idade do mundo.
Salvar o essencial da tradigdo orgdnica frente ) nova ordem do saber

implica conhecer a revoluqlo astron6mica , a fisica matematica, os novos
caminhos da geometria. A escolistica aristot€lico-tomista do Portugal
do s6c. xvr estd, pelo menos em parte, a par destas novidades, como
se v6 nos casos de Crist6vio Bruno e Ant6nio Cordeiro. Mas esta parcial
actualizaqio informativa apenas 6 usada como argumento a combater,
como razio e experi€ncia hipot€tica a ser vencida pela evidente razio
e experi€ncia aristot€licas,

O apego ao paradigma aristot6lico e orginico 6 uma escolha pelo mais

seguro. Escolha natural pela tradiqlo porque at€ meados do s6c. xvtl nio
existe uma visio global, sistemltica e alternativa com capacidade de dar
e ter maior raztro te6rica e prltica. O problema 6 que a ci€ncia moderna
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6. cada vez mais especializagio e fragmentagio analitica dos saberes
e cada vez menos unidade sint6tica e global.

Outras raz6es explicam a aus€ncia de Portugal e dos Portugueses
da revoluqio da ci€ncia e da t6cnica meclnicas do s€c. xvtt.

Ao longo de Seiscentos, Portugal vive a crise da independ€ncia
nacional lutando contra Castela para readquirir a independ€ncia
politica, econ6mica e militar. Este esforgo de sobreviv€ncia nacional
concentrou meios e energias num objectivo que nio se coaduna com
a exist€ncia de pluralidade, de controv6rsia intelectual, de 6cio
e de meios para a criaqlo de Academias, incentivos ) investigagio,
estruturas alternativas ) Universidade e ao papel institucional
do Estado que encontramos, por exemplo, na Inglaterra e na Holanda
de Seiscentos.

A ci€ncia moderna emerge no sdc. xvtl em ambientes culturais onde
existe pluralidade de perspectiva filos6fica, cient(fica e religiosa, plura-
lidade de instituiq6es de ensino e de circulaglo de informagio. Portugal
desde o Renascimento ndo s6 nio alimentou como procurou proibir
a pluralidade cultural criando um espaQo de unidade e de unanimidade
em que a diferenqa era expulsa ou destruida. NZo era num s6culo votado
ao esforqo da unidade nacional que se iriam gerar as condiq6es da plura-
lidade cultural.

Ao longo dos s6cs. xvn e xvrll, a ci€ncia, a tecnica e a filosofia
modernas sio, em parte, conhecidas em Portugal. Mas este conheci-
mento nio surge como alternativaao paradigma orginico, mas sim como
erro ou heresia descrito superficialmente e rebatido pela sintese aristo-
t6lica cristi da escollstica. Por isso, em 1753, Ant6nioJos€, na expo-
siqio das suas liq6es universitirias de Fisica Elementar e Qualitativa,
rejeita o heliocentrismo por se opor )s Escrituras, aderindo ao sistema
de Tycho Brahe (1546-1601) que prop6e em 1588 um compromisso
entre as teorias helioc€ntrica e geoc€ntrica.

A revolugio cientifica e tecnol6gica que se vai constituindo ao longo
do s€c. xvII surge como uma ruptura radical frente ao paradigma orgd-
nico at6 entio dominante. O que este em causa nao 6 tanto um notevel
conjunto de criaq6es cientificas como a lei da queda dos corpos, o m6-
todo dos indivis(veis, o cdlculo infinitesimal, a sexualidade das plantas,
etc., mas, sim, toda uma nova episteme, isto €, uma outra razio,uma
outra experi€ncia, um m€todo diferente do existente e toda uma outra
visio da natureza.

O mundo qualitativo assente no primado das representag6es do senso
comum 6 negado por uma ideia quantitativa do real que recusa as per-
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cepeoes sensiveis directas e imediatas em nome da livre investigaqao

matemetica e mecanica.
O que esta em iogo 6 toda um atmosfera sociocultural, 6 o choque

entre as seguras representaQ6es tradicionais e o espirito e o gosto

do risco, da hip6tese, da tentativa.
A ruptura entre as cidncias e as t6cnicas tradicionais e modernas

dd-se entre os anos de 1620-30 e 1660-80,6poca em que a sociedade

e a cultura portuguesas se debatem com o problema da independ€ncia
e da sobreviv€ncia Politicas.

os Portugueses nio acompanham a emerg€ncia triunfante da razdo

moderna, e o fosso intelectual e cultural entre a sua condiglo e a Europa

mais desenvOlvida cresce aceleradamente. PodemOs medir essa diferenga

temporal atravds dos indices de surgimento das Academias Cientificas.

A Academia "dei Lincei" surge em Roma/I603, ^ 
"Royal Society"

de Londres em 1640, a Academia "del Cimento" em Flotengall6'T,
a Academia das Ci€ncias de Paris em 7565, a Real Academia das Ci€n-

cias de Lisboa aparece em 1779.

A aus€ncia de uma produqlo cientifica e t6cnica no quadro da razao

matematica e mecinica faz com que o problema da ci€ncia moderna

surja em Portugal, no s6c. xvIII, como uma questio pedzg6glca e de cri-

tica cultural e ideol6gica. Os iluministas portugueses cientificamente mais

importanres sio os medicos Jacob de Castro Sarmento (1691-1762?)

. Rlb.ito sanches (1699-1782) que foi colaborador da Enciclop6dia

de Diderot, o tecn6logoJoloJacinto Magalhles (1722-1790) e o mate-

mitico Jos6 Anastdcio da Cunha (1744-1787).

Estas figuras, na sua maioria, slo criadores de ci€ncia fora de Por-

tugal onde encontram condiqoes institucionais e intelectuais positivas.

A iua acqlo na cultura portuguesa 6 de divulgagao da ci€ncia moderna

e de critica ao dominio da taztro orgdnica e qualitativa agota avaliada

como um atraso cultural.
Jacob de castro sarmento na Te6rica Verdadeira das Mar6s

conforme d Filosofia do Incompard.uel caualheiro Isaac Newton,

Londres, 1737 , exemplifica todo este fen6meno problemetico: (...intro-

dugio da verdadeira filosofia natural ou newtoniana neste Reino. A sua

filosofia experimental, e demonstrativa, armada da verdade e forqa

geometrica, tem entrado por toda a Europa, menos Portugal e Espanha,

sem enconrrar a menor resist€ncia. E com a preocupaqio com que

os portugueses ret€m geralmente as ideias de Arist6teles, e alguns

as de Descartes, sio um gravissimo impedimento para se difundir esta

grande luz...o.
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No s6c. xvrrr, os poucos cientistas portugueses produzem uma
critica cultural muito forte ao p"noram da ci€ncia e da tdcnica nacio-
nais ainda dominado por uma ideia da natureza e do saber que tinha
resultado xe ao final do Renascimento mas que durante o s6c. xvl se
tornara, iA ntro Ci€ncia, mas hist6ria da ci€ncia.



BEATRIZ Rutvo *

AS INSTITUIQOES DE INVESTIGAQAO
E AS POLiTICES CIENTfFICAS EM PORTUGAL

RESUMO

Analisam-se as caracteristicas do sistema de investigaqdo e a sua evoluqao,
assim como das politicas cientificas.

Duas das caracteristicas marcantes do sistema de investigaqio dizem
respeito ) dimenslo que os grandes Laborat6rios de Estado ocupam e

i exist€ncia de forgas centrifugas i coordenaqao bastante fortes. Estes

dois aspectos estao interligados com a construqao do sistema nacional
baseado, por um lado, num controlo por parte do Estado da produglo
de conhecimentos aplicados ao desenvolvimento econ6mico, atrav€s
de Laboratrrrios sob a sua tutela directa, e, por outro, numa organizagao
global de tipo pluralista, ou seja, com estas instituie6es dependentes
dos minist6rios de tutela sem haver qualquer coordenaqio vigente
durante muito tempo.

Outra caracteristica, decorre daafirmaqi,o das Universidades, cujo
densenvolvimento aconteceu no final dos anos 70. Uma outra, di'z

respeito ) crescente utilizaqao por parte das Universidades da forma
de associaqao privada sem fins lucrativos, tanto par" a constituiqeo
de instituig6es de interface como de centros de investigaglo, tentando
ultrapassar um regime obsoleto administrativo e financeiro do Estado
manifestamente inadequado )s realidades e ao funcionamento da inves-

tigagao. Assiste-se, assim, ao surgimento de uma dicotomia nas Univer-
sidades entre o ensino priblico e a investigagao realizada em centros
privados, mas de modo algum disfuncional. Sinais de privatrzaqio sao,

tamb6m, v(siveis no projecto de remodelagao do grande Laborat6rio

* Departamento de Politica da Ci€ncia e Tecnologia da Universidade de Manchester
(Inglaterra). Assessora daJNICT (Junta Nacional de Investigagio Cientifica e Tecnol6gica).
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Estatal de investigagio industrial e sobre energia, que aponta pzra a sue
transformagio na forma que 6 tecnicamente designada por instituto
priblico, mas que apresenta em certos aspectos uma configuraqao
privzda.

As recentes reoganizaq6es dos grandes Laborat6rios Estatais nas 6reas
da agricultura e pescas voltaram a reintroduzir a participaqlo de repre-
sentantes de utilizadores em conselhos de tipo consultivo, depois de um
breve surgimento em 7975, enrio inserida numa visio alargadaaos traba-
lhadores. O referido projecto de remodelaglo do laborat6rio de 2mbito
nacional ligado i investigaglo industrial e no campo da energia prev€
tamb€m a incluslo do sector indfstria na sua gestao. Estes desenvolvi-
mentos apontam para uma organizagio mais pr6xima da forma institu-
cional de investigaEio cooperativa.

A partir, sobretudo, das Universidades e de alguns Laborat6rios
de Estado desenvolveram-se instituiqdes de ligagio, entre a investigagao
e os utilizadores, de novo tipo. A primeira surgiu em 1980, mas foi depois
de meados dessa d€cada que este tipo de instituiqdes se generalizou.
Destas, estao a surgir empresas essencialmente ligadas is novas tecno-
logias. Nlo foi pois tanto a din2mica do sector empresas, que continua
a apresentar uma fraca representagio de unidades de investigaqlo
pr6prias, ao contririo do que acontece em paises avangados, mas
do sector pfblico r, muito em particular depois do desenvolvimento
das Universidades, que conduziu a esse resultado. As empresas foram
envolvidas, pois, por arrastamento. Foram tambdm envolvidas multi-
nacionais. O aparecimento de empresas a p^rti de instituiq6es de I&D
tem que ver, ainda, com o facto de as novas tecnologias terem grande
incorporaqio de conhecimentos cientificos.

Na criagio das instituiq6es de interface e agora de empresas desem-
penhou um papel importante a exist€ncia de uma bolding estatal que
providenciou recursos financeiros sob a forma de uenture capital e que
se previa vir ainda a ocupar o espago de fornecedor de capital-risco.
Outras instituiqOes financiadoras foram o banco nacional de desenvol-
vimento, vdrios bancos priblicos e privados e instituigde s parabancirias.

I Entende-se aqui sector priblico de investigagio como englobando os sectores
Estado e ensino superior, e sector privado como integrando as instituieoes privadas sem
fins lucrativos e as empresas. ver a definiqlo de sector priblico em Andrew webster ?"be
cbanging structural relationsbip bettteen public sector science and commercial enter-
prrse. SPSG, Concept Paper, N.o 4,1988
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As Universidades criadas nas verias regides do Pais, primeiro, e agora

as instituie6es de interface desempenharam um papel decisivo na regio-
natizagio do sistema de investigaqlo.

Nas Universidades concentra-se agora metade do total de investi-
gadores em equivalente a tempo integral, dos quais 25%" com doutora-
mento, o que representa um potencial relevante.

O afluxo de fundos estruturais provenientes das Comunidades Euro-

peias para desenvolvimento da agricultura e indristria (PEDAP e PEDIP)

na vertente de investigaqlo irlo muito provavelmente concentrar-se nas

instituig6es estatais sectoriais e, na sua forma actual, tambdm o Programa

Ci€ncia, pelo que o sector Estado pode vir, no final, a ser novamente
reforqado.

Alguns dos obsticulos ao fomento da ci€ncia no Pais t€m sido as des-

continuidades nas politicas e nos financiamentos, al6m do usual baixo

montante de fundos pata a realizagtro de investigaqlo, ou seja, de exe-

cuqio de prolectos, jd que desde os Planos de Fomento, nos finais

dos anos 50 a 1974, a 6ptica se centrou sobretudo em infra-estruturas.
Houve uma tentativa de inversio desta tend€ncia, de final dos anos 70

a final dos anos 80, com a introduqlo pelaJNICT de Fundos Especiais,

mas que s6 tiveram dimensio para um impacto depois de meados desta

riltima d1cada.
No periodo de 1978186, as ideias de base foram a orientaqio da inves-

tigaeao, na 6ptica do paradigma do uso instrumental da ci€ncia para resolver

problemas, e a modernizagtro dagestlo do sistema de C&T ligada ) ideia

de avaliagio e de projecto.
Em 1986, foi definida uma nova otganizagl,o da politica cientifica

segundo o modelo de concertaglo. A novidade desta organizagdo foi
a introduglo de estrutur^s pala a participaeio na formulagio da poli
tica de todos os interesses (dos agentes econ6micos aos cientificos).
Foram aindacriadas estruturas pana detecgio de oportunidades cien-

tificas, tendo sido utilizado como instrumento a prospectiva.
No per(odo de 1986-89, a acgtro centrou-se numa combinagio

de oferta cientifica e de procura pelo mercado, tendo sido, por um lado,

langado um grande programa de financiamento de I&D visando

as novas tecnologias e o aprofundamento da pr6pria base cientifica em

geral e, por outro, foi proposta actiagtro de uma ag€ncia de valorizaqio
dos resultados da investigaq2o. Uma outra ideia de base foi a interna-
cionalizaqio da ci€ncia e tecnologia com reflexos na avaliaqdo e no uso

da coOperaglo internacional paramodernizar o sistema. Inseriu-se nesta

6ptica a cooperaqlo no contexto das Comunidades. Este periodo
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inseriu-se claramente no actual parudigma da ci€ncia como fonte
de oportunidade estratdgica.

Apesar da modernizagd,o tardia do sistema de investigaqao, este
apresenta-se como amadurecido e o potencial existente revela grande
vitalidade, criando condig6es para uma inserqZo plena nas Comunidades
Europeias e na comunidade cientifica internacional.

l.

O SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAQAO
DO SECTOR PUBLTCO A pnrVetrZACAO

r.r. O desenuoluimento dos grandes Laborat6rios Estatais

Se bem que uma das caracter(sticas do sistema de investigagio seja
a dimensio que os grandes Laborat6rios de Estado ocupam, explic6vel
por um longo passado, o seu peso, tem vindo a decrescer compara-
tivamente ao ensino superior, muito em particular no que diz respeito
ao nrimero de investigadores em equivalente a tempo integral (Quadros I
e II). Por outro lado, apesar de as instituiq6es relativas, por exemplo,
a agricultura e pescas possuirem estaq6es locais, a afirmag7'o das insti-
tuigOes estatais tem sido a nivel centralizado na capital.

A hist6ria dos laborat6rios ligados i investigagio agriria e da safde
remontam ao s€c. xtx. Estes e os relativos i pecudria, veterindria
e biologia maritima sio objecto de experi€ncias interessantes no periodo
da I Repfblica e afirmam-se numa forma pr6xima da actual duranre
o Estado Novo, num surto envolvendo todos os sectores que se estendeu
de meados dos anos 30 a finais dos anos 50.

A dimensZo do sector Estado, neste riltimo periodo, 6 explicdvel
por factores comuns aos outros paises da periferia europeia 2, nos quais

\. puUticaq6es virias da OCDE, como as relativas aos estudos efectuados pelas
cquipas-piloto da OCDE sobre a Gr€cia, Irlanda, Portugal e Espanha, de finais dos anos
60, e outras mais recentes de anilise rl"s politicas e de inovaq2o desses paises e da Finlindia.

E curioso citar o ceso espanhol no estabelecimento de instituie6es estatais em detri-
mento das Universidades: .Dada a reduzida tradigio de investigaeao na Universidade no
dominio das Ci€ncias Naturais e quase nenhuma em virios ramos da Engenharia teria sido
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o Estado ao procurar utilizar a investigaeao cientifica para fins de desen-

volvimento econ6mico e, face a uma situaqao de escassez de recursos

humanos e de estruturas, optou pela criaqao de instituiq6es sob a sua

tutela directa. Tal aconteceu tambdm noutras 6reas perifdricas. Segundo

Vessuri, nos paises latinO-americanos durante a primeira metade deste

s6culo, a maior parte da investigaqlo era real\zada tamb€m, nao em

Universidades, mas em institutos e departamentos governamentais r.

o envolvimento tao estreito da administraqlo priblica na organi-

zaqio daproduqao de conhecimentos foi exarcebado no caso dos dois

paises ib6ricos pela suspeiqio de ambos os regimes autoritdrios em

relaElo )s Universidades e ao pensamento critico independente.

A criaglo e a expansio dos Laborat6rios Nacionais Estatais, reali-

zando predominantemente investigaqlo aplicada 4 aos diversos secto-

res da actividade econ6mica, estiveram claramente relacionadas com

a (procura social, atravls da acqio politica de figuras cimeiras da cena

econ6mica portuguesa. Esta acgio 6 visivel na camata corporativa no

contexto dos debates sobre os Planos de Fomento ''
De salientar , a relagl.o entre a impOrt2ncia econ6mica dos sectores

de actividade, nessa altura, e o aparecimento dos diversos Laborat6rios

perigoso ter associado o esforqo criativo da investigaeao ao desenvolvimento do ensinO

.up.ri,rr (...). O caminho que foi escolhido na nossa Era de Paz [o regime franquista] foi

-ri, l6gi.o, concertar toda a forga do reduzido potencial existente nas universidades,

e fora destas criando institutos independentes". J. M. Otero Scientific and Tecbnical

Researcb witbin a Programme of Economic anel Social Det'etoPment, A'rbor,1964. C'it^do

em National Report oI lbe Pilot-Teams-Spain' Paris OECD, 1968'
3 Hebe Vessuri oThe universities, scientific research and the national interests in

Latin America,, Minert'a, Vol. XXI, n." 1, 1986, pp 1-38'
i Nao nos referimos a instituiqdes de investigaqao predominantemente dedicadas

ao que € designado na terminologia da ocDE por (Outras Actividades cientificas e

T€cnicas,, tais como o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica' Instituto Geogrd-

fico e cadastral e Instiruro Hiclrogrlfico. Nio nos debrugamos tamb€m sobre as institui-

q6es que estavam voltadas para o designado Ultramar'- i V. pareceres cla Cdmara Corporativa e intervengdes de representantes das diversas

corporagoes. nomeadamente da agricultura, pescas e industria. muito em particular nas

obr:rs: Plano de Fomento para 1953-1958, vol l Proposta de lei' propostas adicionais'

Decre tos da Assembleia Nacional, Pareceres da cdmara corporativa. Programas de lnves-

timento, Lisboa, Ecligio dos Minist€rios da Economia e Ultramar, 1953; Plano de Fomento

para 1g53-1958, vol. II. Discussao na Assembleia Nacional. Ediqio dos Minist€rios da

EconomiaedoUltramar, t953;llPlanodeFomento(1959-1964),vol'Il Pareceresda

cimara corporariva, Lisboa, Imprensa Nacional, 1959; II Ptano de Fomento (1959-1964),

vol. III, parecer n." 2lYll acerca da Proposta cJe Lei sobre o II Plano de Fomento, Lisboa,

ImDrensa Nacional, 1959.
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nomeadamente os relativos a investigaeao nas ireas da agricultura e pescas.
Por outro lado, nos anos 40 foram dados passos para encetar um processo
de industrializagdo, visiveis na criaqio de infra-estruturas e na electrificaqio.
De salientar, ainda, a nova tentativa de industrializaqdo nos principios dos
anos 60. Foram estas questoes que predominaram nas escolhas feitas.
Um dos laborat6rios do referido surto dedicado i fisica nuclear representou,
por sua vez, o relevo deste dom(nio no plano internacional 6, aqui olhado
sob a 6ptica das suas poss(veis aplicagOes civis.

os aspectos citados emergem claramente das instituiqdes criadas.
Em 1936 foi criada a Estaqio Agron6mica Nacional (EAN) ? e, em 1950,
o Instituto de Biologia Maritima (IBM) 8, a que foi posteriomenre anexado
o Gabinete de Estudos das Pescas e surgido em 1952. Estas fltimas insti-
tuig6es eram dependentes do Minist€rio da Marinha. o Laborat6rio Nacio-
nal de Investigagio Veteriniria (LNI9ro, surgido em 1957 em resultado
da remodelaqio do Laborat6rio de patologia Animal, teve como objectivo
incrementar a investigagio em patologia animal e a produqio de vacinas.
O Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil (LNEC) t, vocacionado para
a investigaqio aplicada e o desenvolvimento de prot6tipos, com largaecaao
relativamente a estradas, portos e a barragens hidroel€ctricas, foi criado em
1946. o Laborat6rio Nacional de Fisica e Engenharia Nuclear (LFEN) rr,

voltado p"ra a investigaq-o nestas mat6rias, surgiu em 195g. Em 1959,
na sequ€ncia de uma primeira intengao dois anos antes F, foi criado o Ins-
tituto Nacional de Investigaqio Industrial ONID 't dedicado a estudos sobre
produtividade industrial, normalizagio tdcnica e i investigaEio sobre alguns
ramos industriais como a alimentagio e a metalurgia. Dos grandes Labora-
t6rios na sua forma moderna, o Instituto Nacional de Saride Dr. Ricardo
Jorge (INSA)15, respeitante i saride priblica, foi criado em 1971.

('Segundo uma publicagio da ocDE, a energia nuclear "adquiriu um tal valor
simb6lico que quase todos os paises membros se sentiam obrigados a dedicar substan-
ciais recursos em I&D devotados a essa mar€ria, (p. 22). v. a obn .The cbanging rote
of got'ernment researcb laboratories,, paris, OECD, 19g9.

7 Decreto-Lei n.o 27 2O7, de 16 de Novembro de 1936.
E Decreto-Lei n." 38 O79, de 5 de Dezembro de 1950.
9 Decreto-Lei n." 38 638, de 9 de Fevereiro de tr)52.
r0 Decreto-Lei n.o 41 380, de 20 de Novembro de 1957.
rr Decreto-Lei n." 35 957, de 19 de Novembro de 1946.
12 Decreto-Lei n.o 41 995, de 5 de Dezembro de 1958.
f.J Lei n.o 2 089, de 8 deJunho d,e 1957, que estabelece as bases para a criagio do

Instituto Nacional de Investigaqio Industrial.
ra Decrero-Lei n." 42 12O, de 23 de Janeiro de 1()51).
15 Decreto-Lei n.o 413171, de 27 de Setembro.
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Depois da revoluqZo de 1974, teve lugar uma reorganizaqio dos
grandes Laborat6rios Nacionais Estatais, a qual visou, por um lado,
concentrar novamente (massas criticaso e esforqos em investigaqio apli-
cada aos vdrios sectores de actividade econ6mica e, por outro, ligar mais
fortemente a investigagio reallzada is politicas sectoriais estatais.

Os novos institutos destinavam-se a exercer simultaneamente as funqoes

de execugio de investigaqio e as de coordenaglo e planeamento da

investigaqao estatal no sector, posicionado-se as suas estruturas centrais
como 6rgaos sectoriais da politica cientffica.

O Instituto Nacional de Investigaqtro Agriria (INIA) 16, criado em
1974, iuntou a Estaqlo Agron6mica Nacional e outras instituiq6es exis-
tentes nas ireas da agricultura, florestas e pecu6ria. Um diploma de
1974 rt apontou p^r" a criaqlo do Instituto de Investigaqlo das Pescas

e Recursos Aqudticos, o qual veio a ser formalmente estabelecido em

1977 sob a designaqlo de Instituto Nacional de Investigaqlo das Pescas

(INIP) '8, congregando as unidades de investigaglo existentes em aqua-

cultura, biologia maritima e pescas provenientes dos Minist€rios da Agri-
cultura, Ultramar e Marinha. Isto significou que a investigaqio cienti-
fica nesses dois riltimos dominios passou a ser do imbito civil, i
semelhanga dos paises avanqados, como por exemplo a Franga e os EUA.

Ainda em 1977, o Laborat6rio Nacional de Engenharia e Tecnologia
Industrial (LNETI) re, visando a investigaqio no campo industrial e da

energia, juntou o Instituto Nacional de Investigaqao Industrial e o Labo-

rat6rio de Ffsica e Engenharia Nuclear.
Seria interessante analisar a evoluglo organizatlva destas instituiq6es

tendo em vista situar a exist€ncia, ou aus€ncia, de condig6es estruturais
proporcionando a incorporaqao na sua programaqio dos problemas exis-

tentes necessitando investigagio e tambem a ligaq-'o com os potenciais
utilizadores no aspecto de possivel vzloilzaqdo dos resultados da investi-
gagdo reallzada. Por outro lado, seria ainda importante ter uma ideia

da ligaglo dos Laborat6rios Estatais )s Universidades, como instituiq6es,
a nivel nacional, produtoras de conhecimentos bdsicos e de formaqao
de quadros. De notar que apenas 5 por cento dos investigadores
do sector Estado possuem doutoramento, segundo dados do inqu6rito
da JNICT relativo a 1986.

* o..t.ro-Lei n.o 539174, de l2 de outubro.
r7 Decreto-Lei n." 790174, de 3l de Dezembro.
I8 Decreto-Regulamentar n." 45177, de 2 de Julho.
re Decreto-Lei n." 548177, de 31 de Dezembro.
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Dados os objectivos desta colectanea, referiremos apenas aspectos
actuais:

- As recentes reorganizaq6es dos grandes Laborat6rios Estatais nas
Sreas da agricultura e pescas voltaram a reintroduzir a partici-
pagio de representantes de utilizadores em conselhos de tipo
consultivo, depois de um breve surgimento em 1975, entio inse-
rida numa visio alargada tamb6m a trabalhadores do sector,
alterada alguns anos depois 20. No caso do INIA, o Conselho
Consultivo da Investigagtro Agr6ria, previsto na reorganizagAo
de 1988, inclui representantes designados pelas organizaqoes
de agricultores de 2mbito nacional, assim como de federaqdes
e confederaq6es cooperativas 2r. O Conselho-Geral do INIP
previsto na legislaq-o de 1988, inclui repres€ntantes dos arma-
dores, do sector econ6mico da aquaculturae da indtstria trans-
formadora, todos designados pelas respectivas associaq6es 22.

- Da mesma forma, no caso da investigagtro agriria voltaram a ser
reintroduzidos representantes do ensino superior, agora repre-
sentantes das Universidades onde se processa o ensino agririo
e agro-industrial. No caso da instituiqlo de investigaqio em
pescas, a representaqlo do ensino nunca foi prevista.

- O projecto de remodelaq-o do Laborat6rio Nacional de Enge-
nharia e Tecnologia Industrial, em curso, prev€ tambdm a inclu-
sio do sector industrial na sua gestao.

Todos estes exemplos apontam para formas organizativas pr6ximas
das de instituig6es de investigaq2o cooperativa.

O projecto referido de remodelaqio do grande laborat6rio para
a investigaqlo industrial e em energia aponta paraa forma tecnicamente
designada por instituto publico, mas que apresenta, em certos aspectos,
uma configuragtro privada. Experi€ncias deste tipo t€m sido feitas noutros

20 Comparar 
^s 

Linbas Gerais da Lei Organica do INIA, Lisboa, 1975, com o
Decreto-Regulamentar n.o 39-A179, de 3l deJulho e com o Decreto-Lei n.o 5-Al88, de
14 de Janeiro; e a Pottaria n.o 1O6/75, de 17 de Fevereiro, que estabelece a Comissio
Nacional das Pescas e de Protecgio dos Recursos Vivos e do Ambienre Aquerico (CNAPRA)
e suas subcomiss6es, com diplomas posteriores relativos ao INIP, o Decreto-Regulamentar
n.o 45177 , de 2 de Julho, e com o Decreto-Regulamenrar n. o 34188, de 28 de Setembro.

2rV. diplomas citados na nota2O relativos ireorganizagtro de 1988 do INIA.
22 V. diplomas citados na nota 20 relativos drcorganizagd,o de 1988 do INIP.
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paises. Nos EUA, aos designados como centros de I&D financiados fede_
ralmenre (FFRDC) foi dada a forma de instituiqio privada, se bem qqe
os seus fundos viessem quase todos de fundos governamentais fede_
rais, tendo em vista permitir uma gestao mais flexivel e mais adequada
as actividades de I&D do que seria possive I fazer no contexto dos regula-
mentos dos serviEos priblicos 2t.

o mais recente Laborat6rio de Estado, o Centro de Tecnologia
Qufmica e Biol6gica (CTeB), que foi criado em 1988, 6 um cenrro
de investigaqeo inrerdisciplinar criado pelo INIA e pelo INIC, cuia insta-
lag-o serd apoiadapor fundos esrruturais das comunidades duranre sere
anos e em aspectos de formagio pelo Banco Mundial.

o LNETI desempenhou um papel desde 19g3 no lanqamento de ins-
tituiQoes de interface com a indristria tais como os centros Tecnol6gicos
e as Empresas de I&D e recentemente, em associaqio com universidades
de diversas regi6es, os Institutos de Inovaqio e de Desenvolvimento Tecno-
Iogico. O INIA participou, em 1986, na criaqio do UNINOVA, uma insti_
tuiqao hnqada pela Faculdade de ci€ncias e Tecnologia da universidade
Nova de Lisboa, e no Instituto de Biologia Experimental e Tecnol6gica
(IBET), a:'raves do CTQB.

Por fim, uma nota sobre o afluxo de fundos estruturais, prove-
nientes das comunidades Europeias, e suas possiveis consequ€ncias.
Dado que as parcelas para investigagio dos programas de desenvorvi-
menro a agricultura e indristria (pEDAp e pEDIp) se irio, muito prova-
velmente, concentrar nas instituiq6es estatais sectoriais e, na sua forma
actual, tamb6m no Programa ci€ncia, o sector Estado pode vir a ser
reforqado.

1.2. A euolugdo do sector ensino superior

Durante muito tempo, aparcela de despesa e de investigadores ligados
ao ensino superior foi diminuta (euadros I e II). Isto alterou-se, concen-
trando-se ai metade do potencial investigador em ci€ncia e tecnologia,
ou seia, uma assinaldvel capacidade em termos de recursos humanos.

A problemdtica da investigaqio no sector ensino superior pode ser
vista em termos de condig6es para a sua rearizaq-o, da modeinizaqio
das fung6es de ensino e de pesquisa e da dimensio e sistema de ensino.

rt {)p. cit., nota 6
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Outra problemetica € a do papel do Estado no seu desenvolvimento
e aspectos virios relativos i tradicional autonomia dos cientistas. Come-

cemos por este fltimo t6pico, ld que o controlo do Estado tentou exercer-

-se, durante o regime autoritdrio, Sobre os pr6prios investigadores tanto

dos Laborat6rios de Estado como no meio universitirio, ii que eram

exigidas, tal como para qualquer outro posto da funqio priblica, a infor-

maqZo da policia politica e a assinatura de declaraqio de aceitagao

do regime. Isto esteve em vigor at6 a queda do regime em 1974. No final

dos anos 40 foram expulsos da Universidade distintos professores, o que

levou ao encaminhamento de alguns para o exilio 2{.

No entanto, alguns passos tinham sido dados relativamente ) inves-

tigaqlo cientifica com a criaqio, em 1929, daJunta de Educagio Nacional

destinada a uestabelecer, melhorar e financiar instituiqOes devotadas

) investigaglo e i vulgarizagtro da ci€ncia, 2s. Deste organismo, auto-

nomizou-se, em 1952, o Instituto de Alta Cultura (IAC) 'z6, que veio

a desempenhar um papel interessante na criaqio de centros de investi-
gagtro e na atribuigio de bolsas de estudo para formaqlo avanqada no

estrangeiro. Em nossa opiniio, a criagAo deste Instituto correspondeu,

no entanto, ) mesma 6ptica do estabelecimento dos Laborat6rios
de Estado, ou seja, ficar independente das Universidades e sob maior

controlo do Estado atrav6s do Minist6rio da EducaQao'-.
Depois de 7974, a vertente cientifica do IAC veio a ser transfor-

mada no Instituto Nacional de Investigagio Cientifica (INIC) " que

integra actualmente 119 centros de investigaq-o cobrindo os vlrios
dominios e realizando sobretudo investigaglo fundamental.

No periodo de l978ll98l , emergiram duas perspectivas diferentes

quanto i ligaqio dos centros do INIC )s Universidades. Uma destas posi-

cionava a parte central do INIC como 6rgio de coordenaglo, planea-

mento e avaliagdo da investigaqlo das Universidades e desempenhando

24 A. H. de Oliveira Marques, HistorJ) of Portugal. vol. II - From empire to corpo-

rate state, New York, Columbia Universitll Press, 1972.
25 Decreto n.o 16 381, de 16 de Janeiro de 1929.
26 Decreto-Lei n.' 38 680, de 17 de Marco de 1952.
l7 E curioso como, apesar de ter havido uma crescente simbiose dos Centros do

INIC com o meio universitario, sobretudo a nivel de pessoal, e de ser listado como ensino

superior, para efeitos de inventdrio da JNICT, segundo as regras do Manual de Frascati

da ocDE, ter sido olhado ainda como olaborat6rio de Estadoo ao ter sido incluido na

Seceao Permanente do Conselho Superior de Ciencia e Tecnologia pela legislaqio de I 986.
28 Decreto-Lei n." 538-75, de 9 de Julho.
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um papel no sistema de uduplo financiamento); situava-se numa 6ptica
de .devoluelo, dos centros is Universidades, reieitando claramente
o Instituto como executor de investigaqio 2e, r0. Esta posiqio estava
interligada com a defesa da organizagio das Faculdades numa base depar-
tamental. A outra posigio reafirmava o papel executor e a manuteneao
dos centros de investigag2o do INIC como aut6nomos das univer-
sidades 3r.

Quanto i dimensio do sistema de ensino superior, em 1911 j2,

como enfatizou R6mulo de carvalho ir, o regime republicano deu um
passo importante p^r" o desenvolvimento no pais desse nivel de
ensino ao criar duas novas Universidades - a de Lisboa e a do porto,
existindo entlo apenas a de coimbra. Segundo o regulamento de 19
de Abril desse mesmo ano, essas universidades visavam, nomeada-
mente, "fazer progredir a ci€ncia pelo trabalho dos seus mestres, iniciar
um escol de estudantes nos m6todos da descoberta e invengio cienti-
fica, e (promover o estudo met6dico dos problemas nacionars
e difundir a alta cultura na massa da Naqio pelos m6todos de extensio
universitdrian 34.

Uma nova expansio s6 veio a acontecer depois de 1970, no contexto
da reforma do ensino superior 35. Em 1973, foram criadas novas univer-
sidades incluindo as de Aveiro, Evora e Minho i6. Mais tarde foram criadas
instituig6es de ensino superior que se vieram a transformar nas universi-
dades da Beira Interior e de Trds-os-Montes. Mais recentemente foi criada
a universidade do Algarve. As Universidades instaladas nas diferentes
regi6es s6 vieram a desenvolver-se nos finais dos anos 70. T€m vindo

29 Despacho n." 78178, de 7 de Novembro, que afecta os vdrios centros do INIC
ds Universidades.

J0 Despacho n.o rr2l79, de 24 de Julho, que clarifica as relaEdes entre o INIC e
a Universidade.

JlDecreto-Regulamenrar n." 51/81, de l9 de Outubro, que define o processo de
criaeao, funE6es, estrutura orginica, normas de funcionamento e regime dos organismos
dependentes do INIC.

12 Por diploma de 22 de Marqo de 191 1 .

13 R6mulo de carvalho, Hist1ria do Ensino em portugar. Desde a Fundagd.o da
Nacionalidade atd ao Fim do Regime de Salazar-Caetano,Lisboa, Fundacao Calouste
Gulbenkian, 1986.

3a op. cit., nota 33.
ls Reforma Veiga Simio.
ro Decrero-Lei n.o 4O2173, de l1 de Agosto.
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a desempenhar um papel interessante na utilizaeao do factor C&T no

desenvolvimento regional e na formaqio de quadros locais i7.

O ensino politdcnico remodelado segundo o diploma de 1979 s6

veio a afirmar-se a parti.r de meados dos anos 80 18.

O n(vel p6s-graduado universitdrio teve algumas alteraq6es positivas

depois de 197O, com a reforma do regime de doutoramento e a intro-

duqlo da possibilidade de equival€ncia dos obtidos no estrangeiro ie.

O grau de mestrado, segundo a reformulagio introduzida pelo Decreto-
-Lei n.o 263t8O de 7 de Agosto, s6 veio a ser obiecto de cursos espec(-

ficos a partir dos principios desta d€cada 40. As Universidades durante

muito tempo nlo conseguiram desempenhar o seu papel na formaqZo

dos doutorados necessirios i sua expanslo e diversificagio, o que

conduziu a um fluxo de estudantes para o estrangeiro a partir do final

dos anos 60 at6. meados da d6.ceda de 70. Este periodo foi, obviamente,
importante em termos de internacionalizagiLo da educaqio. A conjugaqio
da expansio da qualificaqlo do pessoal universitdrio e maiores facili-
dades disponiveis para a realizagtro de investigaglo vieram a alterar

a referida situaqlo comegando as Universidades a produzir a maior parte

dos doutoramentos a partir do inicio dos anos 80 ar. Comparemos

a situaqlo portuguesa com o acontecido noutros pa(ses da periferia

17 Se bem que o concurso de acesso ao ensino superior seja de imbito nacional,

constata-se uma prefer€ncia pelas instituiC6es lOcais por partes dos seus habitantes. Num

estudo que inclui a mobilidade dos alunos na fase de candidatura e colocaqio sio indi-

cadas diversas razdes: as m€dias elevadas exigidas nas Universidades centrais, em parti-

cular as de Lisboa, a difusio do ensino polit€cnico, uma ctescente implantaqio no meio

e no Pais de estabelecimentos locais, a diversificaqio de cursos oferecidos, incluindo
actualmente muitos dos que anteriormente existiam apenas em Lisboa, e, ainda, condi-
q6es de tipo econ6mico. v. Ema Leandro, Analise dos Dados Estatlsticos (1978179 a

1984185\, vol. I, Lisboa, Gabinete Coordenador do Ingresso no Ensino Superior, Janeiro
de 1985.

38 O ensino polit€cnico formalmente proposto em 7973, revisto em 1976, veio a

ser remodelado pelo Decreto-Lei n.o 513-Lll79, de 26 de Dezembro, mas s6 a partir de

meados dos anos 80 € que se generalizou.
39 Decreto-Lei n.o 388170, de 18 de Agosto.
40 Beatriz Ruivo *A oferta e a procura dos cursos de mestrado e diplomados no

conrexto da formagio do stock de pessoal dtamente qudificado e das diversas saidas profis-

sionais,. Comunicaqio apresentada ao I Encontro Nacional sobre Mestrados organizado

pela Associagio Portuguesa do Ensino Superior (APES), Lisboa, Abril de 1986.
al V. dados sobre doutoramentos a nivel nacional e equival€ncias em Alberto

Romao Dias, Maria da Luz Alexandrino e MariaJolo Santos. "A Universidade dos Doutores?

l97O-85 - Uma Macrorradiografi^", Jornal da Educagdo, Novembro de 1986.
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europeia. Na Grecia o ciclo p6s-graduado nio existiu at6. 1982.2;
o terceiro ciclo do ensino universitdrio e o regime de doutoramento
foram alterados em Espanha no principio dos anos 80 ar.

Uma outra causa de bloqueamento da modernizagdo das Universida-
des e da investigaEao decorria da sua estruturaqio em cdtedras e da sua
gestao. Um diploma publicado em 1976 aa veio alterar a forma de ges-
tio introduzindo os conselhos directivos, cientfficos e pedag6gicos,
e outro de 1980 a5 veio proporcionar a organizagao departamental das

Faculdades. Segundo Vessuri '6 a organizaqao das Universidades latino-
-americanas em Departamentos, seguindo o modelo das americanas,
ocorreu no final dos anos 40 e principios dos anos 50 e generalizou-se
a partir dai. Na Gr6cia, o sistema de c6tedra foi abolido pela reforma
de 7982 "7. Em Espanha, a Lei Geral do Ensino de l97O considerou
o Departamento como unidade bdsica de ensino e investigagIo, mas tal
so veio a ser implementado pela Lei da Reforma Universitlria de
1983 1{3.NoJapio, o ensino superior foi negligenciado atd hd pouco,
tendo isso sido objecto de fortes criticas, interligadas com a constatagao
da falta de investigaglo fundamental que viesse a dar uma base susten-
tada ao desenvolvimento tecnol6gico no longo prazo, o que teve como
consequ€ncia o ter sido posto em causa o sistema de citedra. A organi-
zaqd,o em cdtedra ae, e a divisZo em disciplinas tradicionais, foi abolida
por exemplo na Universidade de Tsukuba s0

Por fim, o nivel e o regime de financiamento da investigagio nas
Universidades tem sido tambdm importante fonte de bloqueamento.
Em 1988 5' e 1990 s2 foi acordada autonomia financeira respectiva-
mente ds Universidades e aos Polit6cnicos, mas essas disposiq6es nao
foram ainda cabalmente implementadas.

'2 V. Reuieu's of Nationat Science Poticy-Grece, Paris, OECD, 1984.

'1 Y. Rerieus of National Policies for Educatiorl - Spdin, Paris, OECD, 1986.jj Decrero-Lei n." 781-A176, de 28 de outubro.
t5 Decreto-Lei n.o 66lu0, de 9 de Abril.
a6 {)p. cit., nora 3.

''- op. cit., nota 43,

'" op. cit., nora 41.
t'/ Alun Anderson, Science and Tecbnolog,t in Japan, Harlow/Essex, Longman,

1981.
5" {)p. cit., nota 1+9.

sl Lei n.o 108/88, de 24 de setembro.
s2 Lei n.o 5419o, de 5 de Setembro.
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A reduzida dimensio do ensino superior durante muito tempo,
o modelo de Universidade mais ligado d preparagdo de profissionais
(professores, engenheiros, m6dicos) do que investigadores, reforgado
pelo substrato ideol6gico do regime, e a consequente carencia de estru-
turas de investigaglo conduziu a esse sector ter tido durante muito tempo
uma parcela reduzida da despesa nacional em I&D. A qualificaqio
do pessoal universitirio e mais facilidades em investigaglo alteraram
o seu papel na produgio de conhecimentos a n(vel nacional e vieram
a proporcionar a sua intervengio no espaeo de interface. De notar que
em 1986, segundo dados do inqu6rito daJNICT, 25 por cento dos inves-
tigadores do sector possuiam doutoramento (32 por cento nos centros
de investigaqio do INIC),

As Universidades e as suas Faculdades t€m vindo crescentemente
A utilizar a forma de associaq6es privadas sem fins lucrativos, tanto para

a criagtro de instituiq6es de interface como de centros de investigagio,
tentando ultrapassar o regime obsoleto administrativo e financeiro
dos organismos priblicos, manifestamente inadequado is realidades
e ao funcionamento da investigagio. A criaEio de unidades privadas
aconteceu tambem na Gr6cia, onde as Universidades comeqaram a orga-
nizar-se em formas mais flexiveis, criando entidades privadas com base
na Lei de 1977 sobre tais entidades'. Assiste-se, assim, a uma dico-
tomia entre ensino pfblico e parte da investigagio reaLizada em centros
com cardcter aut6nomo, mas de modo algum disfuncional jd que inti-
mamente ligados. A nosso ver estes desenvolvimentos tem um signifi-
cado mais profundo do que a resoluqio de bloqueamentos, reflectindo
a tend€ncia para a privatizagio das estruturas produtoras de conheci-
mentos, sendo o Estado e o sector pfblico de I&D investidores.

1.3. As instituigoes d.e interface

Para clarificar o papel e os aspectos inovat6rios deste tipo de institui-
q6es 6 fitil considerar a exist€ncia de tr€s espagos 5a: o da produgio de
conhecimentos ocupado pelas instituiq6es de investigaqio, aquele onde

)) C)p. cit., nota 42.
54 Esta noqao de tr€s espagos vem de; Science and technologt poticy impletnenta-

tion in less-deueloped countries: metbodological guidelines for tbe STPI project. Ottawa,
Internacional Development Research Centre (IDRC), 1976.
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estao os potenciais utilizadores e o espago de ligaElo entre ambos onde
se iri processar a difusao tendo em vista a valorizelo dos resultados
da investigaqao.

As formas institucionais de ocupaqlo deste espaeo de ligaqlo t€m
evoluido desde os serviqos de extensao, e os de engineering e consul-
toria, is recentes instituie6es de interface, como as de investigaqao
cooperativa, que integram os potenciais utilizadores na sua consti-
tuiqlo t5. Esta riltima forma 6 suposta colocar a investigaqZo mais
pr6xima do mercado, a16m de estar ligada na sua vertente de investi-
gagl.o d ideia de interdisciplinaridade.

A primeira instituigio de interface de novo tipo surgiu no pa(s em
1980, mas a sua generalizagdo s6 aconteceu a partir de meados dessa

d€cada.
As instituiq6es de interface tem adoptado, em geral, a forma de insti-

tuiqio privada sem fins lucrativos. A maior parte dlzem respeito i indfs-
tria e aos servigos, e algumas ) agricultura. Desempenham fungoes
variadas, tais como as de realizaqlo de investigaqlo, de promoqio
davalorizaglo e comercializagtro dos resultados da investigagdo, de engi-
neering e consultoria, de assist€ncia tdcnica e de formaqlo incluindo
de formaqio avanqada. Na sua criaqio t€m desempenhado um papel

importante sobretudo as Universidades e alguns Laborat6rios de Estado.

As associaq6es lanqadas pelas Universidades t€m enfatizado a valorizag5'o

dos resultados da investigagio ai realizada e a investigaglo cooperativa.
As participadas pelo LNETI enfatizam a modernizagZo das empresas,

incluindo os sectores tradicionais.
As instituiq6es existentes cobrem desde a biotecnologia, a electr6-

nica ripida, as tecnologias da informaglo, CAD-CAM e novos materiais,

i engenharia de produgio e i metalomecinica. T€m vindo a desempe-

nhar um papel relevante na regionalizaqlo do sistema de investigaqio
e na utilizaglo do factor de C&T pata o desenvolvimento regional.

Das associaq6es de interface esteo a surgir empresas ligadas as novas

tecnologias. Nio foi pois tanto a dinimica do sector €mpresas, que

continua a apresentar uma fraca representaeio de unidades de investi-
gaqlo pr6prias ao contrdrio do que acontece em paises avanqados, mas

do sector priblico, muito em particular depois do desenvolvimento
das Universidades, que conduziu a esse resultado. As empresas foram
envolvidas, pois, por arrastamento. Foram tamb6m envolvidas multi-

55 Os servigos de extensio e os de engineerlng e consultoria integram-se no desig-

nado pela ocDE como .scientific and technical services, (sTS). v. Manual de Frascati.
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nacionais. Tem sido referido como, na fase actual de internacionalizagio
da C&T, as multinacionais comegam a ter unidades de investigaqio fora
da sede, assim como estao interessadas em ter ujanelas, que lhes
permitam ver o que se esti a passar nos diferentes paises. O apareci-
mento de empresas a partir de insrituiqOes de I&D teve que ver, ainda,
com as novas tecnologias terem grande incorporagio de conhecimentos
cientificos. Dai, por exemplo nos EUA, o aparecimento de empresas
a parth das Universidades e do seu corpo investigador.

Etzkowitz diz estar em curso aquilo a que designa por (segunda
revoluqio acad1mica,, com as universidades a desempenharem um papel
no desenvolvimento econ6mico; este autor refere ainda como as univer-
sidades se tem adiantado i politica industrial e desempenhado um papel
crucial 56. Ambos estes aspectos sao claros entre n6s, em que tem
desempenhado um papel muito mais importante que qualquer medida
governamental.

Na criaqlo destas associagdes, e agora de empresas, desempenhou
um papel importante a exist€ncia de uma holding estatal que providen-
ciou recursos financeiros sob a forma de uenture capital e que se previa
vir ainda a ocupar o espaeo de fornecedor de capital de risco. Outras
instituiq6es financiadoras foram o banco nacional de desenvolvimenro,
vdrios bancos priblicos e privados e instituiq6es parabancdrias.

J6 no ano de 1990, uma federagio veio aglutinar as instituiq6es privadas
sem fins lucrativos, ou seja, basicamente as hstituie6es de interface. A nosso
ver, este acontecimento visa, por um lado, facilitar aparticipaeao na formu-
laqlo da politica cient(fica nacional e, por outro, fazer face ao poderio cres-
cente do Estado com a concentraeeo ai de nrltosos meios financeiros, com
dimensio impar at€. agora, decorrente do referido programa Ci€ncia, um
programa para epoiar infra-estruturas e a formagio de recursos humanos,
financiado em metade pelas Comunidades Europeias, e que ird representar
cerca de 30 por cento da despesa anual priblica em I&D.

Voltemos )s instituiq6es de interface de novo ripo. A primeira,
langada em 1980 por uma escola de engenharia - o Instituto Superior
T6cnico (IST), foi o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores
(INESC), uma unidade multifuncional para a investigaqlo, consulroria
e formagio. Sio actualmente s6cios, al6m dessa Escola, a Universidade

56 H. Etzkowitz, *The second academic revolution: the role of research universrty
in economic development,. susan cozzens; peter Healey; Arie Rip andJohn Ziman [eds.].
Tbe researcb sJ,stem in transition. Dordrecht/Holland, Kluwer Publishers, l99O (NATO
ASI Series D vol. 57), pp. 109-124.
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T€cnica de Lisboa e a Universidade do Porto e empresas prlblicas
da Area das telecomunicaqoes.

A partir de 1983, houve virias iniciativas do Ministdrio da Indfs-
tria atrav6s da acqao do LNETI. Por associagio do LNETI com o Insti-
tuto de Apoio )s Pequenas e M6dias Empresas e ao Investimento
(APMED e associaqOes industriais sectoriais foi constituido o Centro para
o Desenvolvimento e a Inovagio Tecnol6gica (CEDINTEC) para dina-
mizar a criaqlo de Centros Tecnol6gicos sectoriais e a inovaqao tecno-
l6gica atrav€s do financiamento de projectos de I&D. Foram lanqados
Centros Tecnol6gicos que sao associaq6es desse Laborat6rio com
Universidades e associaq6es empresariais visando a modernizagio
de empresas de um ramo especifico 57' 58.

Foram, ainda, criadas por sua iniciativa as chamadas empresas
de I&D (EID's), definidas como empresas de base cientifica executando
investigaqlo pr€-competitiva e prot6tipos comerciais, de que poderiam
vir a ser accionistas instituiq6es de investigagio estatais e instituiqOes
independentes, interessadas em estabelecer ligaqOes entre a investigagao
pr6-competitiva zi efectuada e a investigaqlo competitiva realizada
nas empresas. Com base no diploma de 1983 5e estabelecendo esse tipo
de organizaqio, constituiram-se duas empresas, ambas por associagio
do LNETI com firmas, a ElD-Electr6nica com uma firma do campo
da microelectr6nica e co-financiada por uma empresa pfblica, e a

BlOElD-Biotecnologia com duas empresas do ramo cervejeiro, uma
empresa farmac€utica e co-financiadapela Banco de Fomento Nacional
(BFN),

Em 1984 surgiu o Fundo paru o Desenvolvimento do Ensino da
Engenharia e da Tecnologia Electr6nica e Electrotecnica dos Computa-

5i Decreto-Lei n." 461183, de 30 de Dezembro, que estabelece as bases dos Centros
Tecnol6gicos.

58 6 interessante comparar os Centros T€cnicos de 1973 e os Centros Tecno-
l6gicos de 1983. Os primeiros, constituidos tamb€m sob a forma de pessoa colectiva
de direito privado sem fins lucrativos e visando exercer as mesmas funq6es de inves-
tigaeao, de extensio, e de assist€ncia t6cnica, eram associae6es de empresas do mesmo
ramo ou sector. Os segundos integram na sua constituigio instituigoes de investiga-

Qao e empresas. V. as Portarias n." 713173 de 17 de Outubro, n." 733173 de 24

de Outubro e n," 740173 de 25 de Outubro que criam respectivamente os Centros
T6cnicos Cooperativos da Cerimica, do Metal e da Madeira. V., ainda, nos Didrios
da Repriblica, III S€rie, a constituiqao de actuais centros tecnol6gicos como o da metalo-
mecinica (CATIM).

5e Desoacho-Normativo n.o 2O2183, de 3 de Novembro.



42 Ciencia em Portugal

dores (FUNDETEC) dinamizado por um departamento do IST e que €

constitu(do por um cons6rcio de empresas priblicas e privadas, porru-
guesas e multinacionais, bancos e instituiq6es parabancArias, visando
melhorar as estruturas universitirias e o ensino tecnol6gico avanqado,
e desenvolver programas de ensino. Participa em virios projectos euro-
peus como no Comett, Delta e no projecto Saturno de meios de ensino
a longa distincia e foi um dos fundadores do Euro-Pace.

Recentemente, surgiram instituiEdes cujo langamento foi financiado
num caso por uma organizaglo cie ntifica internacional e nos outros por
fundos comunitdrios. No primeiro caso, trata-se do Laborat6rio de Ins-
trumentagao e Fisica Experimental de Particulas (LIP) instituiqio de inves-
tigaqao cooperativa, criada com o apoio do Fundo-CERN 60, pela
JNICT, pelo INIC e a que se associou posteriormente a Associagio de
Empresas de Material Eldctrico e Electr6nico (ANIMEE). Trata-se de um
caso impar, de uma instituiqlo realizando pesquisa fundamental no con-
texto do CERN e, por outro, fortemente empenhada na transfer€ncia
para a indristria de tecnologias avanqadas 6r.

Em l99l constiruiu-se o Instituto de Prospectiva (IP), ligado a esta
materia e i politica cientifica, formado s6 por enridades privadas.

Distribufdos por regi6es existem actualmente as seguintes institui-
g6es de ligaglo entre investigaeao e sectores de actividade econ6-
mica62.

Na Regilo Norte, o INESC-Norre; a Escola Superior de Biotecno-
logia ligada i Universidade Cat6lica-Porto e avArias empresas do secror;
o Instituto para o Desenvolvimento da Agricultura na Regiio Norte
(IDARN), lanqado por todas as Universidades da regt5;o, Laborat6rios
Estatais e Empresas; o Instituto de Engenharia e Gestio Industrial

60 Este Fundo foi criado por acordo entre a Organizagdo Europeia de pesqursa

Nuclear (CERN) e o governo portugu€s com base na redugio da quota anual concedida
durante 10 anos a Portugal por essa organizagio.

6l V. Beatriz Ruivo, *Big Science in a small country - the case of portuguese parti-
cipation in High Particle Physics and in CERN". Comunicaqio apresentada ao col6quio
otganizado pela Real Academia des Ciencias da Holanda e o SWISWO sobre npolicy deve-
lopement in big science, , realizado em Amsterdio, Setembro de 1989 (a surgir em livro
em 1991).

62 V. Ptaneamento Plurianuat das Actiuidades de Inuestigagdo Cientifica e Desen-
L,oluimento Tecnol6gico, Lisboa, Secretaria de Estado da Ci€ncia e Tecnologia, Outubro
de 1989, a que se juntou informaqio adicional.
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(INEGI), o Instituto de Hidrdulica e Recursos H(dricos (IHRH) e o Insri-
tuto de Construqio (IC), todos langados pela Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto (FEUP). Na Regiio Centro, o Laborat6rio
de Engenharia dos Produtos Florestais (LEPF), a Associagio paraaFor-
maqio Profissional e a Investigagtro da Universidade de Aveiro (UNAVE)
e os Centros de Coimbra do INESC e do LIP. Na Regiio de Lisboa
e Vale do Tejo, existe o INESC-Lisboa; o FUNDETEC; o GAPTEC para
avalorizag5.o da investigaqlo da Universidade T6cnica de Lisboa; o Insti-
tuto de Biologia Experimental e Tecnol6gica (IBET) criado pelo CTQB
e pela Escola Superior de Biotecnologia em associagao com empresas
portuguesas e multinacionais dos ramos farmac€utico e agro-industrial;
as empresas ElD-Electr6nica e BIOEID; o Instituto para o Desenvolvi-
mento de Novas Tecnologias (UNINOVA) langado pela Faculdade
de Ci€ncias e Tecnologia da UNL em associagio com vdrias firmas, portu-
guesas e multinacionais, e departamentos estatais; o Instituto Tecnol6-
gico para a Coopeagio com as Comunidades Europeias (ITEC) e o Insti-
tuto da Energia (INTERG) do IST; o Instituto de Ci€ncias e Tecnologias
dos Materiais, constituido pela IST e LNETI; o Instituto pata o Desen-
volvimento da Gestio Empresarial 0NDEGE), langado em 1988, pelo
Instituto de Ci€ncias do Trabalho e da Empresa (ISCTE) com o IAPMEI,
IPE, vdrias empresas e bancos pfblicos e privados, e o Clube de Empre-
sdrios para as Pequenas e M6dias Empresas; o Centro de Lisboa do Labo-
rat6rio de Instrumentaqio e Fisica Experimental de Partfculas (LIP)
e o Instituto de Prospectiva. Na Regilo do Alentejo foi criada a Asso-
ciaqio Universidade/Empresas do SUL (UNESUL) ligada i Universidade
de Evora. Na Regilo do Algarve existe a Associagio de Tecnologia
Alimentar do Algarve (BIOTECNAR). O LNETI tem vindo a associar-se
com vdrias Universidades e associag6es empresariais para fins de inves-
:.iga.eeo e de introduqZo de novas tecnologias na indristria e serviqos,
incluindo administraglo priblica, tendo surgido os Institutos de Inovagao
e Desenvolvimento Tecnol6gico de Aveiro, Minho, Tris-os-Montes
e Alto Douro e AEores.

Numa segunda geragtro, surgiu a AlTEC-Tecnologias da Informaqio,
criada pelo INESC e pelo IPE-Investimentos e Participag6es do Estado,
tendo como ob jectivo a criagi,o de empresas em novas tecnologias, em
parte para valorizagi.o dos resultados da investrg eao realizada pelo
pr6prio INESC. A AITEC deu ji origem a quinze empresas.

A criagio dos Parques de Ci€ncia e Tecnologia, outra forma de esta-

belecer ligaqOes entre a investigaqio e a indrlstria, € tardia comparada
com alguns dos outros paises da periferia europeia. A Finlindia tinha
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em 1988 sete parques em funcionamento, pr6ximos de Universidades,
com essa finalidade e para a promoqio de empresas de novas tecnolo-
gia5 r'1. Na lrlanda hd vdrios parques, como o de Limerick, e (incubator
factories, tal como o de Galway 64.

Em Espanha, os parques existentes de Madrid e de Barcelona seo
muito recentes 65.

Em Portugal existe desde 1988 o Campus Tecnol6gico de Oeiras,
ligado ao Instituto Gulbenkian de Ci€ncia e ao INIA, e actual sede de insti-
tuiq6es no campo da biotecnologia. Em 1989 foi assinado o protocolo
alargando os associados para o lanqamento do Parque de Ci€ncia e Tecno-
logia de Setfibal/Almada, de iniciativa da Faculdade de Ci€ncias e Tecno-
logia da Universidade Nova de Lisboa e do UNINOVA, com o apoio
do LNETI e do CEDINTEC, do IPE, do BFN, do Instituto Polit6cnico
de Setribal, associaq6es de empresdrios e centrais sindicais. Desde entio
foram dados passos para a consecuqlo de mais dois parques. Um, o P6lo
Tecnol6gico de Lisboa-Lumiar, junto do LNETI, incluindo um Centro
de Incubaqio e Desenvolvimento. O outro, foi objecto, em 1990,
de um protocolo assinado entre a JNICT, a bolding do Estado (IPE),
o Instituto de Apoio is Pequenas e M6dias Empresas e ao Investimento
(IAPMED, a Universidade Tdcnica de Lisboa, o INESC e outras entidades.

2.

AS POLITICAS CIENTIFICAS

Centrar-nos-emos aqui em aspectos recentes, dados os objectivos desta
colectinea, referindo apenas de forma breve o primeiro marco no sen-
tido de uma politica cientffica nacional. Tratou-se do estabelecimento
daJunta Nacional de Investigaqio Cientifica e Tecnol6gica (JNICT) em
1957 6. Este organismo teve como finalidade a preparaglo dessa poli-

-----------:a-('r T. Taipale. .Science parks". Vieu,s on Finisb Tecbnologlt,2, l9a9, pp.24-25.
oa Innotation polic!-Ireland. Paris, OECD, 1987.

") Na andlise da politica de inovaqio da Espanha realizada pela OCDE, publicada
em 1987, a criagio desses parques era aconselhada. V. Innouation policy-Spain. Paris,
oEcD, 1987.

6Decreto-Lei n." 47 791, de 11 deJulho de 1967.
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tica e e coordenaqao da investigzeao a, nivel nacional e da cooperaqao
internacional. O periodo inicial do seu funcionamento foi, sobretudo,
ligado a aspectos institucionais 67, com a criaqlo de estruturas para
coordenaqio, de que foi bem sucedida apenas a vertente internacional.

Alguns dos obsticulos ao fomento da ci€ncia no Pais t€m sido
as descontinuidades nas polfticas e nos financiamentos, al6m do usual
baixo montante dos fundos pzra a realizagio da investigaglo, ou seja,

da execugio de projectos, j6 que desde os Planos de Fomento, nos finais
dos anos 50 at€ 1974, a 6ptica se centrou sobretudo em infra-estru-
turas 68. Houve uma tentativa de reverslo desta tend€ncia, de final
dos anos 70 a final dos anos 80, com a introduqlo pelaJNICT de Fundos
Especiais 6e, mas cuia dimensio foi apenas suscept(vel de ter impacto
e partir de meados da fltima d€cada. A JNICT tem vindo a funcionar
como ag€ncia de financiamento a nivel nacional.

No periodo 197811986, as ideias de base forarna orientagio da inves-
tigagio, na 6ptica do paradigma da politica cientifica que v€ a ci€ncia
no seu aspecto instrumental para a resoluElo de problemas 70 e a moder-
nizaqio do sistema de investigaqlo. Tem sido referida como a ci€ncia
americana evoluiu na base da organizagio em projectos e da avaliaglo
pelos pares (npeer review system,)7r. Foi esta a fundamentagio

67 E referido que houve noutros paises um periodo de criaqio de instituiq6es espe-

cificas para a politica cientifica. V. Ronald Brickman e Arie Rip: oScience policy advisory
councils in France, The Netherlands and the United States, l9J7-1977: a comparative
analysis,. Social Studies of Science, vol.9, 1979, pp. 167-198.

u v. op. cit., nota 5 e subsequentes volumes relativos ao Plano Intercalar € ao III
Plano de Fomento.

69 Utiliza-se aqui a diferenciacao proposta pela UNESCO enfie or?arnento 4eral, p?ra

despesas gerais da instituiqio, orQamento de inuestirnento para despesas de investimentos,
e Jundos de fomento e especiais, para financiamento indirecto, ou seia, quando passam

atrav€s da ag€ncia intermediiria. Y. Manual de la presupuestaci6n nacional de las acti-
uidades cientfficas e tecnol6gicas. La integraci6n explicita de lafuncfu5n "Ciancia y Tecno-

Iogia (CYT)' en el Presupuesto General del Estado (PGE),
70 Seguimos aqui a ideia de paradigma de politica cientifica defendida em artigo para

publicagio e cuios leitmoti, seguem grosso modo os periodos dessa politica desde a II
Guerra Mundid, segundo Blume, a saber: .A ci€ncia como motor de progresso,, .A ci€ncia
para resolver problemas' e o actual *A ci€ncia como fonte de oportunidade estrat€gican.

V. Stuart Bhtme. The deuelopnent of Dutcb science policy in internacional perspectiue,

1965- l 985 . A report to the Raad van Advies voor het Wetenschaps beleid (RAr|/B), n. "
14, 1985.

7r D. Greenberg. Tbe potitics of pure science. New York, New American Library
(NAL), 1967.
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da acgio neste periodo. Apesar de o sistema de avaliaqlo pelos pares 72

ter sido introduzido naJNICT anteriormente, foi neste periodo que se

generalizou o seu uso. Por outro lado, foi criado pela primeira vez um
Fundo Especial, o chamado Programa de Contratos de Investigaqio
e Desenvolvimento (PCID), paraapoiar projectos em ireas enteo desig-
nadas como prioritirias, com atribuiqlo de fundos justificada na base
da referida avaliagdo. Se bem que a dimensio financeira do Fundo fosse
reduzida, esta acgZo teve um nefeito de demonstragiou no sistema
nacional de investigaqtro, ao insistir na gestao por projecto e na avaliaqlo.

Foi definida em 1986 uma nova organizeglo de pol(tica cientifica
seguindo o modelo de concertaetrott. Na Assembleia da Repriblica
existe uma Comissio para a Educaqio, Ci€ncia e Cultura e, ao nivel
do Governo , realizam-se reuni6es do Conselho de Ministros para as m tC-

rias de C&T. Uma resoluqio do Conselho de Ministros atribuiu a coor-
denaEio da investigagio cientifica e tecnol6gica ao ministro do Pla-
no 74. Neste Minist€rio foi criada uma Secretaria de Estado primeiro
designada da Investigagio Cientifica e, a partir de 1988, da Ci€ncia e
Tecnologia, de que depende a JNICT.

Uma das grandes inovag6es foi o tipo de estruturas para a formu-
laqlo e implementaqlo da politica cient(fica, o Conselho Superior
de Ci€ncia e TecnologiaTs, 6191.o consultivo do membro do Governo
encarregado da investigaqtro para a participagao dos diferentes interesses
(dos agentes econ6micos aos cientificos) para definiElo dos objectivos
globais da politica e ligados i Presid€ncia da JNICT 76, o Conselho
Consultivo, Comissdes Coordenadoras de Investigagdo e Grupos de Tra-
balho em Areas-Probl em para a coordenagtro e a detecglo de oportu-

' O "p..r review, ai adoptado tem sido em geral na forma designada por *adap-

tada', com a participaqio dos cientistas e especialistas, portanto introduzindo, quando
necessirio, criterios externos. V. Eualuation de la rechercbe. Un choix de pratiques en
vigueur. Paris, OECD. 1987.

73 O modelo de concertagio € um compromisso entre a aproximagio centraliza-
dora e a descentralizada, envolvendo a acAio coniunta de minist€rios e ag€ncias respon-
siveis pelo sector pfblico da I&D e de estruturas centrais, onde parte substancial dos
programas de fomento estao concentrados num departamento especial.

74 Resolugio do Conselho de Ministros n.o 17185.
75 Decreto-Lei n." 22186, de 17 de Fevereiro, que cria o Conselho Superior de

Ciencia e Tecnologia. De notar que a constituig-o do 6rgio citado necessita, a nosso ver,
de revisio pala tornar mais equilibrada a incorporaqio dos diferentes interesses.

/o Decreto-Lei n.o 28186, de 19 de Fevereiro, que cria naJNICT o Conselho Consul-
tivo, as Comiss6es Coordenadoras r a Investigaqio e Grupos : Trabalho em Areas-
-Problema.
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nidades cientificas. Para esta finalidade foi usado como instrumento
de trabalho a prospectiva. Slo tamb€m finalidades das estruturas
da JNICT assessorar as acqdes de planeamento e de programaqlo.

No periodo 1986-1989, a ac?lo centrou-se numa combinaqlo
de oferta cientifica e da procura pelo mercado, com, por um lado,
o referido grande Programa de financiamento de I&D e, por outro,
a proposta de criaqlo de uma Ag€ncia de Valorizaglo dos Resultados

da Investigagio e p^ra a Inovaglo 77. O Programa Mobilizador
de Ci€ncia e Tecnologia (PMCT) visou a realizaqtro de investigaqio
nomeadamente em novas tecnologias e o aprofundamento da pr6pria
base cientifica, pelo que integrou subprogramas sobre todos os domi-
nios, incluindo as ci€ncias sociais e humanas tal como a OCDE havia
preconizado 78. Todos os subprogramas eram do tipo integrativo,
incluindo nlo s6 apoio a projectos mas tamb6m a formaqlo associada

e a informaqlo cientifica e t€cnica. Uma das ideias de base foi nlo s6

financiar projectos mas tambem programas. A. avaliagtro inseriu-se
na ideia da internacionalizagdo da ci€ncia, pelo que foram criados
pain€is internacionais de avaliadores, com a colaboragio de cientistas
estrangeiros. Por fim, foi reforqada a cooperaqlo internacional tendo
em vista usufruir do apoio dos organismos cientificos internacionais
no aprofundamento da base cientifica nacional. A integraqlo nas

Comunidades Europeias, que havia ocorrido em 1986, foi objecto
de aproximaglo especial, tendo os subprogramas em novas tecnolo-
gias seguido o programa-quadro de I&D das Comunidades com
o mesmo objectivo de obter apoios e expertise. A utilizaqio do factor
C&T no desenvolvimento regional foi tamb€m obiecto de particular
atengio, nomeadamente atravds do Programa de Desenvolvimento
Econ6mico e Social Regionalmente Diferenciado (PRO.DES.RE.DI)

77 Memorando da JNICT para o Secretdrio de Estado da Investigaeao Cientifica,
de 1 de Julho de 1987 (Processo ref. 435 000) sobre a 'Yalorizagtro econ6mica dos resul-

tados de lftlr, propondo a criaqio de uma Ag€ncia paraaValotizagio dos Resultados

de I&D e Inovaqio; Despacho Conjunto de 1988 (publicado no Diirio da Repfblica,
II S€rie, n." 110, de 12 de Maio de 1988, pdgina 4307) que cria uma Comissio para

preparar o estabelecimento da Ag€ncia; Relat6rio da Comissio de 9 deJunho de 1988,

para o ministro do Planeamento e para o ministro da Indristria e Energia contendo
os Estatutos da Ag€ncia como Fundagio e estudo dos meios financeiros.

78 O oReview, da OCDE preconizava o apoio a estas ciencias numa aproximagio
nio exclusivamente instrume ntal. Y . Reuiews of national science and tecbnolory poliq)

- Portugal. Paris. OECD, 1986.
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e nos estudos de base do Programa Cidncia, este perfodo inseriu-se na
6ptica do paradigma da ci€ncia como fonte de oportunidade estrat6gica.

CONCLUSAO

Apesar da modernizaeao tardia do sistema de investigaqlo, este apresenta-
-se institucionalmente como um sistema amadurecido e com um poten-
cial com grande vitalidade. Tal cria condiq6es para uma plena inserqio
no espaeo das Comunidades e na comunidade cientffica internacional.

Quadro I

EVOLUQAO DA DISTRIBUIqAO DA DESPESA NACIONAL
EM r&D POR SECTOR OE eXeCUqAO

("/")

' Dados estimados para incluir 2s Cienci2s Sociais e Humanas
Eoate Indicadoles de Ciancia e Trnologia-Portugal 1964-1982.

Lisboa, JNICT, 1986; Reculsos Nacionais de Ciancia e Tecnologia-lnfoma?Ao.
Lisboa, SEFOR{NICT, Novcmb.o 1988.

Quadro II
EVOLUqAO DA DTSTRTBUTqAO OO NriUsnO DE TNVESTTGADORES

EM (E.T.r.) poR SECToR DE ExECUQAo
(/")

' Dados estimados para incluir 6 Ciencias Sociais e Humanas
loote Indicadorcs de Ciencia e Tenologia-Portugal t964-l9a2.

Lisboa, JNICT, 19 i Recursos Nacionais de Ciancia e Tecnologia-InJorma1ao.
Lisboa, SEFOR4NICT, Novembro 1988.

Sectores t967. r97r r972 r976 r97a r9EO r9a2 r9a4 r9E6

Estado

Ensino Superior

Empresas

IPSFL

TOTAL

68,9

7,4

15,3

8,0

5r,2

18,5

)4 -7

>,o

<<)

r4,6

25,r

5,1

56,8

17,5

2t,l
4,6

56,7

17,8

13, I

2,4

47,3

19,9

28,6

4)

43,6

20,5

11 7

4,6

4r,3

24,6

)oA

4,>

36,o

30,1

26,3

/.o

100 100 lo0 100 100 100 100 100 100

sectores 1967' r976 r97a r9EO r9a2 r9a4 1985

Estado

Ensino Superior

Empresas

IPSFL

TOTAL

56,8

23,6

12,2

/,4

43,o

43,2

7,3

o,>

40,r

50,2

5,6

3,r

3r,4
51,8

14,1

2,7

33,o

42,O

19,7

5l

26,r

)u, >

19,5

3,9

20,1

5R1

17 (

4,r

loo loo loo loo loo 100 loo



CANoroo MARcTANo DA SrLvA*

A PRODUQAO CrENrinrca
DE PORTUGAL

INTRODUQAO

uma caracterizagtro da actividade cientifica da comunidade portuguesa
deveri ter em conta varios periodos. O perfodo antes de 1977 decorreu
sob a aus€ncia sistemdtica de uma perseverante politica cientifica.
A criaEio em 1954 da dunta de Energia Nuclearu, e dos uCentros de
Estudos de Energia Nuclear, (CEEN-IAC), foi talvez o acontecimento mais
significativo deste periodo. Embora nio tenha colocado portugal numa
posiqlo significativa em termos de Energia Nuclear, esta medida atraiu
um nfmero significativo de cientistas e congregou-se nos l4 novos
cENTRos criados nas dreas de F(sica, euimica, Matematica, Mineralogia
e Geologia, favorecendo assim a produtividade cientifica. AJunta criou
a seu tempo um grande Laborat6rio Nacional (LFEN), onde se deveriam
integrar os centros inicialmente criados junto das Universidades, mas
a integraEro nlo foi pacifica. Enquanto muitos cientistas se transferiram
para o LFEN, outros permanecerlm na Universidade, ai vinculando os
Centros, o que lhes deu maior autonomia na determinagio dos objec-
tivos dos seus programas cientificos.

O sucesso desta forma orgenizatlva conduziu i multiplicagio
destas unidades, em face da crescente especializaqio dos dominios
cientificos e ) abertura de novas ireas daactividade, havendo em 19g9,
125 centros no INIC (criado em 1976 com as compet€ncias cientificas
do IAC).

'Dourorado em Fisica Nuclear pela universidade de Manchester (Inglaterra).
Professor do Departamento de Informitica da universidade Nova de Lisboa, Faculdade
de Ciencias e Tecnologia.
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A criaqlo do LNEC, aproximadamente na meslTt:l altura, teve um grande

impacto naire-'a da Engenharia, mas a sua evoluqio seguiu o percurso natural

dum grande Laborat6rio do Estado, tal como outros, na mesma €poca'
Neste periodo assiste-se tamb6m i criaqlo daJunta Nacional de Inves-

tigaEeo Cientifica e Tecnol6gica (fNICT) em 1957, para promover a inves-

tigagtro cientifica e coordenar os diferentes departamentos do Estado nesse

ambito. A sua actividade, contudo, nio teve particular impacto na comu-
nidade cientifica nacional arc 1978, data em que o primeiro programa
de contrato de investigaqio foi desenvolvido e implementado.

Este acontecimento inicia o segundo periodo, que se caracteriz por
uma maior consciencializagdo, quer por parte da comunidade cientifica,
quer por parte de insmncias goveff[Imentais, quanto i necessidade de esta-

belecer uma politica cientifica dq 2mbito naciond, dotada de financiamento
apropriado. Atrav€s de investigaqlo por contrato, muitos grupos cienti-
ficos (mesmo nos Centros e Laborat6rios do Estado) conseguem aumentar

a sua actividade cientifica, e aproveitam a oportunidade para associagoes

ou empreendimentos comuns com outras instituig6es de I&D, e com
a Indfstria, tanto nacionais como no estrangeiro. As expectativas criadas

pelo mecanismo de investigaglo por contrato tiveram alterag6es decor-

rentes da politica governamental, e 6 apenas em 1987, quando 6lanqado
o nPrograma Mobilizador' da JNICT, que verdadeiramente se pode falar

dum programa de politica cientifica.
O novo per(odo, assim iniciado, c racteriza-se por um significativo

investimento financeiro, pelo desenvolvimento de programas cientifi cos,

pela criaqio de infra-estruturas, e pelo aumento de recursos humanos
cientificos. Se bem que grande quando comparado com anteriores inves-

timentos, mas pequeno em qualquer avallagdo realista das necessidades

efectivas, o esforqo financeiro deveria ter sido sustentado durante alguns

anos para se atingirem os objectivos inicialmente anunciados para o
aumento dos recursos humanos, e para o aumento da percentagem do
PIB dedicada ) I&D (de O,47 por cento em 1986, para 2,5 por cento
em 1988). 6 possivel que o andamento perdido possa ser recuperado
pelo programa "CIENCIA' financiado pela Comissio das Comunidades
Europeias, que tem o seu inicio em l99}l9l .

PRODUQAO CIENTIFICA

O impacto destas medidas nunca foi sistematicamente analisado, mas

os dados seguintes, cobrindo os tr€s grandes periodos acima referidos,
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poderao lanqar alguma luz sobre a actividade cientifica de portugal,
em diversos campos de ci€ncia e tecnologia.

Embora de origens diferentes, todos os dados sro baseados na ane-
lise da produgio cientifica tal como € reflectida por publicaq6es inde-
xadas pelo nscience citation Indexu (scl) do ulnstitute for scientific
Information,. Note-se que o campo importante das ci€ncias sociais nlo
€ abrangido neste estudo.

o periodo compreendido entre r973 e r9s6 c coberto por dados
extraidos da Base de Dados de Indicadores cientificos de spRij (Univer_
sidade de Sussex, Inglaterra), sendo a estrutura dos dados tipica da infor-
magio existente. os dados deste periodo estao disponiveis apenas numa
forma que representa a produqro cientifica tal como € medida pela
contegem fraccionada dos artigos publicados, e estao agregados em oito
grandes campos de ci€ncia e Tecnologia. o mdtodo de contagem frac-
cionada apenas atribui uma publicaqio a um pais quando todai as insti-
tuieoes autoras sio desse pais. Doutro modo, apenas uma fracqlo 6 atri-
bufda, igual ) razlo entre o nfmero de instituiE6es desse pais e o nfmero
total de instituigoes na publicaqio. Na presente anilise usa-se a mesma
definiqio de campos acima citada, para permitir a comparaqdo de dife-
rentes conjuntos de dados. contudo, deve notar-se que a definiEio
dos campos principais, comum a diversas bases de dados de indicadores
de produqzo cientifica derivados do scl, nio segue outras definig6es
geralmente usadas (ex. ocDE). como exemplo das principais diferengas
a Biologia nZo cobre temes, tais como Embriologia, Gen6tica, Biologia
Celular e Citologia, Microbiologia, Virologia, parasitalogia, etc., que sio
cobertos, iuntamente com as ci€ncias Bdsicas de saride .ro i"-po
das ci€ncias Biom6dicas. Tamb6m a ci€ncia veterinfria estd incluida
na Clfnica M6dica, e as nCi€ncias da Agricultura e da Alimentagioo e as
uci€ncias dos Animais e Lacticinios) estao incluidas naireade niologia.

Os dados compreendidos entre 1973 e 19g6 estio divididos em
dois grupos. Um, correspondendo ao periodo de 1973 a 19g4, baseia_
-se num coniunto fixo de Revistas de 1973, e o outro, abrangendo
o periodo de I 98 I -86, € baseado num conjunto fixo de Revistas ds I 9g l ,
cobrindo um maior nfmero de Revistas. se bem que haia uma tend€ncia
para um aumento no nrimero de publicagoes, o aumento observado nio
e uniforme. Hd um aumento geral correspondente a um factor m€dio
de | ,5 , mas esta taxa aumentou regularmente de I ,27 em lggl para | ,63
em 1984. Em algumas dreas e anos o conjunto de Revistas de tg8t cobriu
duas vezes (ou muito pr6ximo) tantos artigos como o coniunto
de Revistas de 1973.

<,



Ciencia em Portugal

o periodo de l g86 
^ft 

l99o (Margo) 6 coberto por dados obtidos

directamente da fonte SCI no Centro de Documentagio Cientifica

e Tecnica (CDCT-INIC), em Lisboa-Portugal. Por conveniencia de com-

paragio, nlo s6 com o periodo anterior, mas tamb€m com os dados

de literatura, a mesma agregaqio de campos cientificos foi usada para

estes dados. Todavia, neste periodo, a contagem das publicag6es nio
foi feita pelo metodo de contagem fraccionada, mas sim pelo mdtodo

mais tradicional, de contagem integral, em que uma publicagZo € contada

por inteiro em cada um dos paises autores.

o PERiODO 1973-86

A produqio cientifica global de Portugal, durante este periodo, segue

o crescimento geral registado internacionalmente por diferentes indi-

cadores. como exemplo, o nfmero gobal de autores de publicagoes

aumentou i escala mundial a uma taxa razoavelmente constante de cerca

de 2.105 por ano desde 1980 ^ft 
1987, mas esta taxa nao 6 constante

para os diferentes campos da ci€ncia e Tecnologia. Em Portugal este

nfmero variou de 200, em 1980-85, para 1400 em 1985-87, cerca

do mesmo valor que na Turquia mas menos de metade dos valores

da Gr€cia ou Irlanda.
A produqio total de publicaq6es portuguesas, em oito campos

diferentes, mostra-se nas figuras l. Como 6 normal em indicadores

desta natureza o campo .Medicina Clinicao (CMED) C bastante produ-

tivo. Juntamente com as "Ci€ncias Biom6dicas' (BMED), ambos tdm

mantido uma alta produqao, razoavelmente constante no primeiro

caso, e crescente no segundo. uma anilise detalhada destes dados

mostra que aS dreas mais activas na Medicina Clinica parecem ser

a uFarmacologiau e 2 (Neurologia e Neurocirurgia', que sio responsd-

veis respectivamente por cerca de 17 e 15 por cento do total da pro-

duqio cientifica neste campo em 1973-84, seguidos por "Medicina
Geral e Interna), oSiStemaS CardiovaSculares, e uGaSterOenterOlogia,

com cerca de 8 por cento cada. Excepto para oOncologia', nDermato-

logia' e nCirurgiau, com cerca de 5 por Cento, aS outras restantes ireas
nao sio individualmente significativas, embora, todas juntas, contri-
buam com cerca de 30 por cento do total. A mudanga mais significativa
deste quadro geral, observada na transiglo dos periodos de 1973-84

para f ggt-g6, ocorre com a oDermatologia" que cresceu de 5 para 74

por cento.
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No campo de Ci€ncias Biom6dicas 6. a 6rea de "Biologia Celular,
Citologia e Histologia, que lidera com 25 por cento, seguida por (Bioquf-

mica e Biologia Molecular, com 20 por cento. nCi€ncias Biom6dicas
Gerais, e uMicrobiologia), respectivamente com 16 e l3 por cento, ante-

cedem a oAnatomia e Morfologia), a (Engenharia Biomddica,, e a nGen6-

tica e Hereditariedaden com cerca de 6 por cento cada.

+ cmed-73
+ bmed-73
+ biol-73
+ ch€m-73
+ cmed81
{- bmed-8l
+ biol-81
+ chem-81

aro

,F.o,,€r SPRU

Figura la - NrtmerodepublicaQ6es, erncontagmsfraccionadas, nosperiodos 1973-1984
e 1981-1986.

+ phys-73
+ €&sp-73
+ s&t€-73
+ math-73
-e phys81
+ e&sp-81
+ e&te-81
+ math-81

,Forrer SPRU

Figura fb - Nrtmero de publicagdes, em contagmsfraccionadas, nos periodos 1973-1984
e 1981-1986.
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Todavia, na mesma transiqao de periodo, a oEngenharia Biomddica"
sobe para 15 por cento ao mesmo tempo que uCi€ncias Biom6dicas
Gerais, desce para 6 por cento, e uMicrobiologia, sobe paraZO por cento.

A Fisica (PHYS) e a Quimica (CHEM) mosrram, ao longo do periodo
1973-86, uma subida constanre de acordo com o crescimento geral
m€dio do nfmero de investigadores, mencionado acima, implicando
uma produqio m6dia por cientista razoavelmente constante. Os nfmeros
para 1985 e 1986 dio indicaqio de um crescimenro mais acenruado
na Fisica. A descida observada na produqio em (Fisica-euimica,
e aparentemente compensada por um aumento srn nQuimica-Fisica,.
Os aumentos de produqio de cerca de 30 por cento em uFisica Geralo,
e de cerca de 50 por cento quer em oFisica Aplicada, quer em nF(sica
Nuclear e das Particulas, sio muito significativos, e apenas slo compa-
rdveis ) queda espectacular de 45 por cento na produgio em (euimica
Geral,. As dreas referidas sio tambEm aquelas que se mostram mais
activas: uQuimica-Fisica, 6 responsdvel por 44 por cento da produqio
total em Quimica no per(odo de 1981-86, e oFfsica Geraln e oFisica
Nuclear e das Partfculas, slo responsdveis por 3l e 23 por cento respec-
tivamente, em Fisica, durante o mesmo periodo.

Outros campos tais como Biologia (BIOL), Matemdtica (MATH),
Ci€ncias daTerra e do Espago (E&SP) e Engenharia e Tecnologia (E&TE)
t€m sido consistentemente fracos em termos de produqio, embora Enge-
nharia e Tecnologia (E&TE) mostre um claro crescimento i. taxa geral
que foi referida acima. As restantes ireas permaneceram mais ou menos
constantes com um valor m6dio de cerca de 5 publicaE6es por ano,
o que, em termos especfficos, 6 um franco declinio.

Os dados baseados no conjunto de Revistas de 1981 d1o indicagio
de que a situaqlo talvez esteja a mudar, uma vez que uma tend€ncia
para crescer se observa nos anos de 1985 e 1986.

o PRESENTE. 1986_1990(3)
RECURSOS HUMANOS

Estatfsticas governamentais, no final do periodo anterior (1986), apontam
para uma comunidade cientifica, em Ci0ncia e Tecnologia, ligeiramente
inferior a 8OO0 investigadores ( - 45OO ETI), dos quais cerca de dois mil
tem o grau de doutor. O nfmero de investigadores que indicam o seu
campo de trabalho como sendo em Ci€ncia e Tecnologia 6 indicado
na Figura 2.



Hist6ria, Institui?des, Produgdo Cientifica

Recursos Humanos em C&T - 1986
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Forre: SEFORdNICT

Flgura 2 - Nimero de inuestiSadores por campo cientffico. Estes dados correspondern

ao leuantanlento de I 986 onde 3O% dos inuesti4adores niio especificararn o seu cantpo

de trabalbo.

lJma vez que as estatisticas indicam que cerca de 30 por cento dos
investigadores nao especificaram um domfnio cientifico, os dados

seguintes consideram apenas a parte do levantamento onde essa infor-
maglo estd disponivel.

A raztro de investigadores doutorados pare investigadores nao

doutorados parece ser razoavelmente constante (de cerca de 0,25) num
nfmero 

^precifvel 
de campos de Ci€ncia e Tecnologia, onde se destaca

o de Engenharia e Tecnologia (E&TE). Por6m, este comportamento
regular nio € seguido pelo grupo das Ci€ncias Biom6dicas e das Ci€n-

cias Bdsicas (Fisica, Quimica e Matem6tica), onde a proporgio de dou-
tores € maior. A Fisica domina esta tendOncia, mostrando uma elevada

proporqio de doutorados (-60 por cento).
A distribuiqio relativa de investigadores nos campos da Cidncia

e Tecnologia, que se observa na figura l, sugere que a (Engenharia

e Tecnologia" e a nBiologiau sio responsaveis, conjuntamente, por
cerca de 50 por cento do total dos investigadores, um resultado que

nio tem contrapartida na produqio cientifica.
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Dislribuigao de Recursos Humanos por campo cientlfico

BOL CT€M PHYS E&SP
Campo Cientlfico

E&TE MATH

Forre: SEFORTNICT

Flgura 3 - Percentagem do total da comunidade cientifica em cada campo e de
acordo com o grau cientifico.

PUBLTCAqOES

O nfimero total de publicaq6es do periodo anterior 6 apresentado na
Tabela 1, conjuntamente com o correspondente ao periodo presente.

Tebela I
PORTUGAL - PRODUCAO CTENTiFTCA

Fontc: SPRU

Nfmero t publicag6es portuguesas nos perior s I 1973_94
e 1981-86 em contagem fracciona; (ver texto)

r973-A4 r98r-85
Clinical Medicine CMED 377.4 331.r
Biomedical Research BMED 334
Biology BIOL 77.2 /1.4
Chemistry CHEM 218.9 210
Physics PHYS 273.5 274.7
Earth & Space Sciences E&SP 54.3 50
Engineering & Technolosv E&TE 97 134.3
Mathematics MATH 7r.5 74.a

Total 1\)4 r 385
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1986 r987 1988 r989 r99O(3) Total

CMED ) )(t 216 138 I 4? 4l / )o

BMED 65 69 69 94 21 319

BIOL J3 39 45 62 t4 r93

CHEM 90 r20 113 115 34 4'7 )

PHYS 97 t02 r77 t 7a 4l 480

E&SP t7 24 31 27 8 107

E&TE 43 48 82 a2 29 284

MATH l5 18 t6 22 3 74

Total 590 636 611 o>/ 191 2585

Fonre: SC(CDCT/INIC)

Ndmero de publicaqOes portuguesas nos periodos
de 1986-1990(3) em contagem integral

Produgao Cientifica de Portugal 1986-1990(3)

'/" de
publicag6es

30

25

20

'I 5

10

5

0
cmed bmed biol ch6m phys e&sp e&te math

Camoo Cientffico

I:.,T C : SCI (CDCT/INIC)

Figura 4 - Distribui?Ao percentual de publicagdes pelos diferentes campos cien-
tificos.

A Figura 4 mostra o perfil da distribuielo da produglo cient(fica
pelos diferentes campos, onde se observa que a Medicina Clinica junta-
mente com a Fisica ou com a Quimica sao os responsiveis por cerca

de 50 por cento do nfmero de publicaq6es.
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ProduQao Ci€ntifica de Portugal
30

25

"/" 20

o€
Produgao 1 5
Ci€nttfica

't0

5

0
cm€d bm€d biol chem phys e&sp €&te math
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FO''EJr SPRU; SCI (CDCTNNIC)

Flgura 5 - Percentagens comparatiuas da produgdo cientffica de portugal para os
tras periodos cobertos pelos dados.

Comparando este perfil com identicas medidas para os per(odos
anteriores (Figura 5), pode observar-se que as proporgOes relativas da
produglo cientifica nas diferentes ereas se mantiveram aproximadamente
semelhantes, fl6 observa-se um aumento sensivel em Engenharia
e Tecnologia e um decr6scimo sistemdtico em Ci€ncias Biom€dicas.

Produqao Ci€ntltica de 1986

tE,,"*l
l@ce I

lZ eouug"' 
I"/"

d€
produgao
cientffica

20

biol chem phys e&sp e&te math
Camoo Cientifico

lbnrer SPRU

Flgura 6 - Percentagens comparatiuas da producAo cientfJica para o ano de 19g6,
entre Portugal, a CEE e o Mundo.
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Perfis preparados de forma id€ntica para a produqao cientifica
mundial, da CEE e de Portugal,para o ano de 1986, slo comparados
na Figura 6. Observa-se claramente uma maior proporqio de euimica
e Fisica, bem como de Engenharia e Tecnologia e em Matemdtica.
Os restantes campos sio inferiores is m6dias mundiais ou da CEE, mas
€ em Medicina Cl(nica que a diferenga € mais significativa. Todavia,
mesmo tomando em considerag-o estas variaq6es, a tenddncia geral €
muito semelhante i tend€ncia mundial e ) da CEE. Esta situaElo nio
€ uniforme nos paises europeus, em particular no grupo que inclui
Portugal, Gr€cia, Irlanda e Espanha, possivelmente como resultado de
diferentes politicas internas que transferem recursos de umas 6reas
para outras. A Irlanda apresenta em 1986 uma produqlo relativa em
Medicina Clinica mais alta do que as m6dias mundiais e da CEE, e dupla
daquela que se observa noutros paises do grupo. Uma situagio seme-
lhante ocorre em Espanha, no campo da Quimica, onde a produqlo
relativa 6 mais do dobro das mddias mundiais e da CEE. A Gr6cia tem
um perfil muito semelhante ao de Portugal em Fisica e Quimica mas
tem uma produgio relativa mais alta do que a m6,dia em Ci€ncias da
Terra e do EspaEo e em Engenhariae Tecnologia, e uma produqio rela-
tiva muito mais baixa do que Portugal nos campos de Medicina Clinica
e Ci€ncias Biom€dicas.

Nlo se inclui nenhuma informagio respeitante i comparaEio dos
nfmeros absolutos de publicag6es, com os de outros paises ou regi6es,
mas os valores que existem atl 1986 indicam que a produqio cientifica
de Portugal 6 mais baixa, por um factor de dois a tr€s, do que poderia
esperar-se do oProduto Interno Brutou, quando comparado com
nfmeros semelhantes em outros paises da CEE ou da OCDE.

Hi todavia indicios de que esta situaqlo possa ter melhorado
desde 1986.

A distribuiq-o de publicaq6es nos diferentes campos de Ci€ncia
e Tecnologia, e a sua relagio com a correspondente distribuiqio
de recursos humanos, 6 apresentada nas Figuras 7 e 8. Identificam-se
claramente dois grupos: um grupo, com uma produqlo especifica
de cerca de uma publicaqio por cada cinco investigadores, no periodo
de 4 anos (1986-1990(3)), e outro grupo com uma produglo especifica
de uma ou mais publicagOes por investigador. A F(sica aparece como
altamente produtiva, com uma produgdo especffica de 2 publicagOes
por investigador, isto €, com uma publicaqio por cada dois investiga-
dores por ano.
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Flgura 7 - Distribuigdo do nilmero de publica?des portuguesas, no periodo de 1986-
-90(9, nos diferentes campos cientificos e de acordo com o nilmero de inuestiSadores
nesses campos em 1986.
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Flgura E - RazAo entre o nrtmero de publica7des etn cada dominio cientiJico
nilmero de inuestigadores (doutores e nAo-doutores) no ,nesmo campo.
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Flgura g - DistribuiQao das publicag^es portuguesas, no pery'odo de 1986-1990(3)

nos diJerentes campos cientificos, em relagdo com o nilmero de reuistas utilizadas.

As cerca de 27OO publicaq6es portuguesas referenciadas no SCI,

neste periodo, distribuem-se por 873 Revistas origindrias principal-
mente do Reino Unido (28,1 por cento), Estados Unidos da Am€rica
(28,9 por cento) e Holanda (16,2 por cento). Todavia, quando estes

nfmeros se normalizam pelo nfimero de Revistas disponiveis nestes

paises, indexadas pelo SCI, € a Dinamarca (2,6 por cento), a Holanda
e a Suiqa (5,9 por cento) que se evidenciam com cerca de 1,6 publica-
q6es por Revista, enquanto as taxas par:a o Reino Unido e para os

Estados Unidos da Am6rica sio de 1',2 e O,6, respectivamente. Outros
pa(ses, Canadl (l por cento, 0,6), Franqa (3,8 por cento, 1,1),

Alemanha Ocidental (7 ,2 por cento, 0,8) e outros (4 por cento, 0,3) sdo

menos significativos.
Como comenterio final deve notar-se que a produqio cientifica

discutida acima, obtida apaLrth do SCI, € uma amostra da produq-o total
da comunidade cientifica portuguesa em Ci€ncia e Tecnologia, e nio
cobre as Ci€ncias Sociais. Cont6m, provavelmente, as publicag6es mais

relevantes, pelos padrfies cientificos internacionais. Todavia, resultados
preliminares de estudos relativos a Portugal mostram que, nalguns

campos, o SCI cobre apenas metade das publicaq6es da literatura

relevante. Isto pode observar-se no caso da Base de Dados INSPEC'
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que cobre o oPhysics Abstracts), o oElectrical Engineering & Electro-
nics Abstrac[sr, e o ucomputer AbstractsD. Mesmo atendendo a que
a metade que falta 6 predominantemente composta de oconference
Proceedings, (33 por cento), das restantes publicag6es (17 por cento),
mais de metade (14 por cento) figuram em reconhecidas revistas inter-
nacionais nlo incluidas no SCI.
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ALBERTo RouAo Dres*

UMA PERSPECTIVA DA QUIMICA

A hist6ria das sociedades cientificas acompanha em geral de perto a
evoluEio das comunidades de cientistas que representam. Este 6, sem
drivida, o caso da Sociedade portuguesa de euimica, uma das mais
antigas e prestigiadas sociedades cientificas em portugal , criada em l9l l

Como 6 natural, a actividade dos quimicos no nosso pa(s 6 muito
anterior i criaglo da sua associaqio cientifica. De facto, a euimica, pelo
menos em termos de ensino, comeeou a ter expressio em portugal no
s€c. xvlrr a pattir da reforma universitdria do primeiro-ministro, marqu€s
de Pombal, em 1772. Em termos de investigaqlo, a euimica em portugal
nos s6cs. xvrrr e xlx nio 6 particularmente notevel, embora alguns
quimicos portugueses tenham dado contribuig6es de valor, e citamos,
a tftulo de exemplo, o professor Agostinho Lourengo (1g22-Ig93) da
Escola Polit6cnica, em Lisboa, com os seus trabalhos pioneiros no
dom(nio da polimerizagio.

E no inicio do s6c. xx que surge a primeira revista cientffica
nacional dedicada i Quimica. Em 1905, trds quimicos do porto, Ferreira
da Silva, Pereira Salgado e Alberto Aguiar, fundam a Revista de euimica
Pura e Aplicada, iniciativa a que rapidamente aderiram todos os quimicos
activos do Pais. No ndmero de abertura este escrito: na publicagZo peri6-
dica e regular de uma Revista de Quimica tornou-se uma necessidade
urgente. Jd hi Quimica suficiente para nos abalangarmos a esta empresa
procurando receber os trabalhos saidos das vdrias origensu. E mais
adiante: nH1, por6m, muito que fazer para que a euimica, que actual-
mente abragagrande nfmero de aplicagOes, tenha no nosso pais, se nio
o desenvolvimento que atingiu, com tao extraordindrio €xito, nas
grandes nag6es, ao menos o grau de aperfeigoamento a que se chegou

' Presidente do Departamento de Engenharia euimica de IST (Instituto superior
T€cnico). Presidente da Sociedade poftuguesa de eufmica.
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na B6lgica e na suiea,. Uma percepgio clara da situaqio e uma manifes-

taqao de intenq6es que, infelizmente, ficaria bastante aqu6m dos desejos

dos fundadores da revista.
A consequ€ncia natural deste aglutinar dos quimicos portugueses

) volta da rec6m-criada revista foi o movimento, liderado por Ferreira

da Silva, para a criagtro de uma sociedade cientifica. Assim nasceu a Socie-

dade de Quimica Portuguesa (SQP), cuios estatutos sio aprovados

e a primeira Direcqio € eleita a 28 de Dezembro de 191 1, tendo a pri-

meira reunilo cient(fica, o verdadeiro arranque, tido lugar em 26

de Janeiro de 1912.
A Fisica, que entretanto ainda nao tinha atingido a mesma maturi-

dade que a Quimica, surge em 1915 como uma secqlo do rec€m-criado

nfcleo da SQP no Porto (ao mesmo tempo que se crraram tambdm

os nfcleos da SQP em Coimbra e em Lisboa). Em 1916 a revista

de euimica pura e Aplicada passa a chamar-se 6rgtro da Sociedade

Quimica Portuguesa e da Secgio de F(sica, designaqlo que em 1958 foi

alterada para Revista Portuguesa de Qu(mica. A hist6ria da Revista

reflecte de perto a hist6ria da associaqdo cientifica de que (. 6rgio escrito'

Assim, em 1925, a Sociedade Quimica Portuguesa passou a chamar-se

Sociedade Portuguesa de Qu(mica e Fisica, designaglo que se manteve

aft 1974, data em que se verificou a cisio completa entre qufmicos

e fisicos em termos de associaqZo cientifica e em que foram criadas

a Sociedade Portuguesa de Quimica (sPQ) e a sociedade Portuguesa

de Fisica. Entretanto, o sistema relativamente fechado da estrutura

universitdria portuguesa e as perturbag6es naturais que se seguiram )
revoluqio de I974 levaram i quase total desactivaqio da SPQ durante

alguns anos. No entanto o 6lan foi retomado e, a partir de 1978, com

a realizagtro do seu 1.o Encontro Nacional (encontros que se tem repe-

tido anualmente), a SPQ entrou numa nova fase de dinamismo e desen-

volvimento que faz com que, com mais de dois mil s6cios (mais de

metade dos quais professores <1o ensino secunddrio), seja hoie uma das

maiores sociedades cientificas portuguesas.
O relanqamento da SPQ a partir da segunda metade dos anos 70

nio resultou s6 do clima favordvel )s actividades associativas que se

seguiu ao 25 de Abril de 7974 (surgem, entao, muitas das sociedades

cientificas e associag6es profissionais hoie existentes) mas, e principal-
mente, da recente (entrada no sistemau de um nfmero significativo
de lovens quimicos que tinham recentemente regressado a Portugal ap6s

terem realizadO os seus dOutorament6s no estrangeiro. E este aspecto

6 extremamente importante na caracterizagtro da actval comunidade
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cientifica no dominio da Quimica no nosso pais, que aliis tamb€m 6
comum is outras comunidades cientificas, particularmente nas dreas das
ci€ncias Exactas e Naturais e das ciOncias da Engenharia. Este fen6meno
poderd, talvez, ter influenciado a separaqio institucional dos quimicos
e dos fisicos em duas sociedades em 1974.

Durante muitos anos o nfmero de doutoramentos realizados em
Portugal na 6rea da Quimica (e noutras dreas passava-se o mesmo ou
pior) foi extremamente reduzido. Alguns deles correspondiam mesmo
a portugueses que tendo feito o seu doutoramento no estrangeiro o repe-
tiam em Portugal porque, sistematicamente, os pedidos de equival€ncia
nzo eram concedidos. Ali6s € significativo o pr€amblo do Decreto-Lei
do entio ministro da Educaqlo, Veiga Simio, publicado em 1970 e que
regulamenta o novo regime de doutoramentos nacionais: nO actual
regime de doutoramento nzs universidades portuguesas tem-se mostrado
menos em harmonia com os obiectivos a que deve obedecer a concessio
do grau. A ele se deve atribuir, em parte, o escasso nrjmero de actos
realizados nos fltimos anos. Efectivamente s6 dezoito licenciados se
doutoraram nas universidades metropolitanas no ano lectivo 196g-69,
o que representa, em m6dia, menos de um doutor por escola. E desde
1960-61 a 1967-58 (inclusive), nas mesmas universidades, s6 cento
e sessenta e oito candidatos alczngaram o grau, o que se traduz numa
m6dia anual de vinte e um doutoramentos).

Entretanto, a partir dos anos 60, comeEa uma politica deliberada
de enviar um nfmero crescente de jovens docentes universitdrios
e investigadores para boas Universidades estrangeiras para ai obterem
os seus doutoramentos, frequentemente em dominios cientificos inexis-
tentes em Portugal. A publicagio, tambEm em 197O, de legislagio que,
reconhecendo o nfmero jd elevado de portugueses que realizaram
doutoramentos no estrangeiro em dominios importantes, possibilitou
o reconhecimento desses graus e veio nlo s6 incentivar o movimento
no sentido da obtenglo dos doutoramentos no estrangeiro, como veio
tamb6m acelerar a promoqlo dos que regressavam e que jd nio tinham
de esperar o tempo necessdrio para prepararem nova tese de doutora-
mento para defenderem em Portugal. Ao mesmo tempo todo este fluxo
entre Portugal e al€m-fronteiras ajudou a criar uma larga rede de con-
tactos internacionais que se t€m mantido e que t€m sido muito impor-
tantes pelas colaborag6es que tem propiciado e que muito t€m ajudado
o desenvolvimento da Quimica em Portugal em anos recentes.

Para exemplificar o que acabo de dizer sio significativos os seguintes
nfmeros obtidos de um levantamento rcalizado sobre os doutoramenros

o/
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feitos em Portugal e as equival€ncias concedidas a doutoramentos redi-
zados em Universidades estrangeiras no periodo compreendido entre 1970

e 1985 (inclusive). Neste periodo a Quimica com 124 equival€ncias conce-

didas (cerca de 13 por cento do total de todas as ireas) aparece em primeiro

lugar, quase ex-aequeo com a Fisica (123 equivalencias), seguindo-se, ji
bastante mais longe, a Engenharia Electrot6cnica e Computadores (63)

e a Engenharia Quimica, parente muito pr6xima da Quimica com bas-

tantes ireas de interesse comum, com 55. Em termos de doutoramentos
nacionais, e ainda reportando-nos ao mesmo periodo, a Quimica com
50 doutoramentos (cerca de 6 por cento do total de todas as dreas) aparece

em 3.o lugar ap6s a Medicina Humana com 792 (uma 6tea com longa

tradiqio e em que o doutoramento tem caracterfsticas diferentes das Ci€n-

cias Exactas e da Engenharia)e as Linguas e Literaturas (61). Em quarto

lugar aparece a Fisica com 45 doutoramentos nacionais.

Embora os dados p6s-1985 nlo esteiam ainda totalmente traba-

lhados a nivel nacional, indicia-se jd um aumento significativo dos douto-
ramentos realizados em Portugal no dominio da Quimica, enquanto
a tend€ncia para a realizaglo de doutoramentos no estrangeiro tem sido,
normalmente, substituida pela tend€ncia para 

" 
realizagio do doutora-

mento em Portugal seguida de p6s-doutoramento em Universidades
estrangeiras.

A criaglo oficial do grau de Mestre, em 1980, veio tambem contri-
buir para incrementar a actividade de investigagdo cientifica, embora
o nrimero de mestrados na irea da Quimica seja relativamente reduzido.

Embora os doutores (e os mestres) nlo sejam, de forma alguma,

os rinicos actores das actividades desenvolvidas no dominio da quimica,

a sua distribuiqlo pelos vdrios sectores pode ser usada como indicador
da vitalidade e da dinimica criativa desses mesmos sectores. E, em
Portugal, aquela distribuiqlo € bastante significativa. Embora ni'o haja
dados rigorosos, estima-se que a maioria esmagadora dos doutores em

Quimica (e em Engenharia Quimica), talvez mais de 80 por cento,
encontra-se nas Universidades: os Polit€cnicos, outra vertente do ensino
superior portugu€s, terio uma percentagem minima de doutores e muito
destes em situaq6es de acumulaqlo com funq6es nas Universidades.
Os Laborat6rios de Investigaqio e Desenvolvimento do Estado terio
praticamente os restantes, com a excepqio de menos de uma dfzia que
trabalham para a Indfstria!

Yale a pena ponderar um pouco sobre as implicagdes que resultam
de as indristrias quimicas e afins r€crutarem um nrimero tio reduzido
de doutorados (e mesmo de mestres) em Quimica e em Engenharia
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Qu(mica, atitude que esta em consonancia com o facto de estas indfs-
trias s6 terem investido cerca de O,27 por cento do valor das suas
vendas em actividades de Investigagtro e Desenvolvimento (I&D) (valor
de 1986). Por um lado, a situaglo descrita mostra que as (grandes'
empresas quimicas portuguesas nlo desenvolvem, ou desenvolvem
em escala extremamente reduzida, actividade de I&D, o que as torna
extremamente vulneriveis num mercado mundial cada vez mais com-
petitivo. Por outro lado mostra tamb€m que, com raras e honrosas
excepqdes, 6, ainda incipiente em Portugal. a irea de indfstria quimica
fina, fabricando produtos de grande valor acrescentado, que depende
naturalmente de extensa actividade de I&D pr6pria, embora mantendo
contratos com as Universidades e os Laborat6rios de I&D do Estado.
Outro reflexo negativo desta situaqlo da Indfstria portuguesa sente-se
nas pr6prias Universidades: dado que a Indristria nio recruta doutores,
poucos slo os candidatos que estlo dispostos a trabalhar para o douto-
ramento, suportados apenas por uma bolsa de estudos e cuja perspec-
tiva posterior de emprego, quer nas Universidades, quer na indirstria,
se afigura muito negativa.

O ensino e a investigaqio em Quimica estao presentes, em graus

bastante diferentes, nas l3 Universidades priblicas portuguesas, estando
ausentes nas Universidades particulares (que preferem cursos de papel
e l6pis) com excepedo da Escola de Biotecnologia da Universidade Cat6-
lica, no Porto. No entanto, e como € natural, as maiores concentraq6es
de qu(micos encontram-se nas escolas mais antigas desta especialidade:
no Departamento de Quimica da Faculdade de Ci€ncias da Universidade
do Porto, no Departamento de Quimica da Faculdade de Ci€ncias
e Tecnologia da Universidade de Coimbra, no Departamento de Quimica
da Faculdade de Ci€ncias da Universidade de Lisboa e no Departamento
de Engenharia Quimica do Instituto Superior T6cnico da Universidade
T6cnica de Lisboa. E de referir que, embora este iltimo seja um Depar-
tamento de Engenharia Quimica integrado numa escola de Engenharia,
por razOes hist6ricas sempre teve uma forte componente de ensino
e investigaqlo em Qufmica ao contrdrio do que acontece hoje em dia
com os departamentos de Engenharia Quimica das outras Universidades
nacionais. Nas Universidades do Porto e Lisboa tambdm se encontram
grupos com forte componente quimica nas respectivas Faculdades

de Farmdcia. Nas chamadas Universidades Novas, criadas em 1970,
os grupos de Quimica mais significativos encontram-se na Faculdade
de Ci€ncias e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, na Universi-
dade de Aveiro e na Universidade do Minho.
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Seria extremarnente interessante poder fazer agora uma anllise quan-
titativa e qualitativa das subdreas de Quimica a nivel nacional. Embora
este nivel de estudos sectoriais (e nio s6 para a 6rea da Quimica mas
para todas as 6reas cientificas) seja absolutamente imprescindivel para
uma correcta e ritil definiq-o de uma politica cientifica para Portugal,
o facto 6 que eles nio existem. Estes estudos constituem, em minha
opiniio, uma prioridade sobre a qual os responsdveis pela politica cien-
t(fica e tecnol6gica no nosso pais e as ag€ncias financiadoras de activi-
dade de I&D se deviam debruqar.

Os fnicos dados disponiveis slo os que constam dos Anudrios
daJunta Nacional de Investigaglo Cientifica e Tecnol6gica (JNICT), que,
para al6m de estarem incompletos por falta de resposta de algumas
unidades inquiridas, t€m um cardcter essencialmente qualitativo e acri-
tico. Resta-nos, finalmente , o conhecimento pessoal do meio cientifico
a que pertencemos, ainda possivel dada a sua reduzida dimenslo, mas
que peca certamente por alguma falta de informagio e por resultar
de uma vislo individual da situaqio a nivel nacional. Ser6, por6m, nesta
fltima perspectiva que se baseia a apreciaqdo seguinte.

Em minha opiniio as duas subdreas relativamente mais bem contem-
pladas em Portugal slo as da Quimica Fisica (Termodin2mica, Espec-
troscopia, Fotoquimica, Quimica Te6rica, Cindtica) e Qufmica Analitica
(esta com muitos praticantes devido a raz6es de evolugio da Quimica
em Portugal e is mais prementes solicitagOes da Indfstria). A sublrea
da Quimica Orginica, embora com um nrimero relativamente elevado
de praticantes nas Faculdades mencionadas anteriormente (Faculdades
de Ci€ncias, de Ci€ncia e Tecnologia, de Farmdcia, e Instituto Superior
T6cnico) €, apesar de tudo e surpreendentemente, relativamente redu-
zida em Portugal sobretudo no dominio da Quimica Orginica Prepara-
tiva. Considero esta situaqdo extremamente gravosa, nlo s6 do estrito
ponto de vista cientifico, mas tambdm porque o futuro indispensdvel
de uma ind6stria de quimica fina em Portugal passa pela exist€ncia de
muitos e excelentes quimicos preparativos, em grande parte no dominio
da quimica orgdnica. A actual situaqlo em Portugal, i revelia do que
se verifica na Alemanha, Franqa e Inglaterra, os paises que mais nos
influenciaram ao longo dos anos na estrutura das nossas Universidades
e na formaqao dos nosso docentes, 6 um assunto que, s6 por si, merece
um estudo aprofundado.

A subdrea da Quimica Inorg2nica, tendo uma dimensio m6.dia,
caracteriza-se, tal como a anterior, por uma grande falta de quimicos
preparativos, hoie tamb6m indispensdveis quer para a indrlstria quimica
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em geral, quer para indristria quimica fina e a indristria dos novos mate-

riais. E tamb€m uma subdrea com algumas ambiguidades, ii que encon-
tramos alguns profissionais reputados que eu classificaria como quimicos
inorginicos, adoptando autoclassificaq6es da moda, tais como biofisicos,
bioqu(micos, biotecn6logos, etc.

Tal como quase todas as freas cientificas, a Quimica em Portugal
teve um desenvolvimento muito significativo nas tiltimas duas d6cadas.

A situaqlo actual 6, por€m, ainda altamente insatisfat6ria se conside-
rarmos, s6 para usar um indicador, que o nrimero total de artigos publi-
cados em revistas internacionais de Quimica com autoria ou co-autoria
de cientistas nacionais € da ordem de grandeza do nrimero de artigos
com origem numa boa universidade inglesa, francesa ou americana.

Muito hi ainda paru fazer. E terminamos voltando a citat, por ser

hoje ainda actual, a declaraqtro dos fundadores da revista de Quimica
Pura e Aplicada, em 1905 (!): "Hd, por6m, muito que fazet para que

a Qu(mica, que actualmente abraqa grande nrlmero de aplicaq6es, tenha
no nosso pais, se n1o o desenvolvimento que atingiu, com tao extraor-
dindrio €xito, nas grandes nagdes, ao menos o grau de aperfeigoamento
a que se chegou na B6lgica e na Suigau.

J6n7'o serd possivel identificar aB€lgica e Sufqa como as metas mais

pr6ximas (quem nos dera!), mas o problema continua o mesmo.

71





JoAo FennuRA DE ALMETDI*

CIENCIAS SOCIAIS

1.

UM POUCO DE PASSADO

O panorama global do campo cientifico portugu€s tem sido, nos riltimos
s6culos, um panorama de isolamento e de atraso, que um ou outro fulgor
ocasional nunca logrou abalar. Verifica-se clara homologia entre o que
se foi passando no imbito da actividade cientifica e o quadro mais amplo
dos processos sociais envolventes, com a perda de velocidade relativa
no desenvolvimento da sociedade portuguese a pertir do s6c. xvIII, por
refer€ncia i evoluglo europeia. E tal homologia nlo 6 surpreendente,
j6 que os contextos sociopoliticos, econ6micos e culturais marcam os
limites de variaqtro possivel do trabalho cientifico e dos seus produtos.

Mais recentemente, o periodo da ditadura conservadora afectou
o campo cientifico de forma prolongada, e em especial as Cidncias
Sociais. O discurso oficial sempre privilegiou a aproximagio normativa
e autoritdria i sociedade. A empiria atapalhava. Nio havia que mexer-
-lhe muito, nem mesmo com instrumentos te6ricos. E quando isso se

nio podia de todo evitar, enteo havia que faz€Jo acriticamente, em
pesquisas desgarradas, favorecendo um hiperinstrumentalismo posto
directamente ao servigo de qualquer politica sectorial. O que significa
que ao olhar do Estado Novo as Ci€ncias Sociais apareciam globalmente
longe de prometer funcionalidades, antes surgiam como suspeitas
e potencialmente ameaeadoras da ordem constituida.

Aquelas que haviam ji logrado conquistar algum peso e tradiglo
antes do golpe de Estado de 1926 puderam, apesar de tudo, ir sobrevi-

t Soci6logo. Investigador do ICS (Instituto de Ci€ncias Sociais). Professor do ISCTE
(Instituto Superior de Ci€ncias do Trabalho e da Empresa).
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vendo. Foi o caso da Hist6ria. Foi tamb6m o caso da Economia.
Foi ainda, em parte, o caso da Etnografia e da Geografia Humana.

A relativa capacidade de afirmaqlo do sistema universitirio, a exis-
t€ncia de nfcleos prestigiados de pesquisa, a utilidade e a utilizaEao mais
evidentes de algumas dessas disciplinas permitiram-lhes evitar descon-
tinuidades absolutas entre o infcio do s6culo e este seu final. A sobrevi-
v€ncia sempre foi definhada, em todo o caso, e o campo censurado,
discriminado, vigiado.

Outras disciplinas como a Sociologia, a Antropologia ou a Psico-
logia Social ficaram em contrapartida impossibilitadas de irromper i luz
do dia, at6 que a irresistivel viragem dos anos 60, sociocultural primeiro,
politica depois, lhes foi permitindo aqui e al6m, em pequenos micro-
climas isolados, outros tantos timidos nascimentos.

A explosio do 25 de Abril de 1974 hipertrofiou subitamenre
e procura de informagio sobre o social. Embora exaltante, tal procura
nlo deixou de revelar com crueldade a pobreza, a insufici€ncia, do que
realmente sab(amos sobre o nosso presente e o nosso passado comum.
Se as procuras entao esboqadas e a nova dinlmica que , tamb6m do inte-
rior do campo, se foi imprimindo is Ci€ncias Sociais, nlo podiam gerar
respostas imediatas, comeqaram em todo o caso a ser induzidas pesquisas
cujos resultados t€m vindo a ficar disponiveis.

At€ aos anos 70, no entanto, o s6c. xx portugu€s nlo tinha dado
suficiente expressio e poder aos sectores que, tanto na Europa como
nos Estados Unidos, favoreceram a emerg€ncia das Ci€ncias Sociais.
Tratara-se de grupos que acreditavam poder ser resolvida a uquestio
social, desde que se definissem politicas apoiadas em saberes empiricos
sistemdticos sobre as estruturas e os processos da sociedade. E que refor-
qaram a sua presenqa e influ€ncia no imediato segundo p6s-guerra,
ao gerar-se um movimento de legitimaqao reciproca entre intervenqdes
do Estado-Provid€ncia e pesquisas que pretendiam justificd-las.

A todo esse processo Portugal tinha ficado, no essencial, imune.

2.

UM POUCO DE PRESENTE

O conhecimento fundamentado do modo como a sociedade funciona
e que serve de instrumento para melhorar as relag6es entre as pessoas
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e a orgeniz eeo da vida social, eis o que pode considerar-se um enun-
ciado - global e esquemdtico embora - das Ci€ncias Sociais e dos seus
objectivos gen6ricos. Tal enunciado foi proposto, em 1989, a uma arnostra
representativa da populagio portuguesa activa e residente em nficleos
urbanos do Continente, juntamente com mais alguns tipos de investi-
gaqio cientifica ligados a objectivos especificos. E pedia-se a hierarqui-
zagtro da importincia dos objectivos e das pesquisas associadas. Os resul-
tados colocaram as Ci0ncias Sociais entre os tr€s primeiros lugares - logo
a seguir i pesquisa em materia de satide e a que se dirige ) qualidade
do ambiente - e figurando como claramente prioritdria em relagio
) investigaqio referida d eficflcia dos sistemas produtivos, i exploragio
do espaqo, i defesa e seguranqa, i melhoria energ6tica.

Nlo 6 arriscado admitir - muito embora seja escassa a evid€ncia
empirica diacr6nica - que anos atrds seria bem menor a sensibilizaqio
paru a necessidade da pesquisa em geral e parz a das Cidncias Sociais
em particular. Ora o desenvolvimento daprdtica cient(fica este reco-
nhecidamente dependente da sua imbricaqio na sociedade, de ai encon-
trar terreno favordvel, incluindo a receptividade que se traduza em
procuras conscientes e diversificadas.

Este sentido de evoluqio funciona, assim, como revelador de poten-
cialidades novas em articular a cultura cientifica com o sistema simb6-
lico mais global e mais partilhado, epor ai contribuir par^^ capacidade
de escolha colectiva informada.

Parece entio claro que se vai afirmando um senso comum conso-
nante com a atitude cientifica e receptivo ds Ci€ncias Sociais. Mas falar
de senso comum corresponde a evidente simplificaglo id que, por um
lado, ele esta longe de ser algo de im6vel e cristalizado, facilmente iden-
tificdvel, e por outro, sobretudo, nao € tao comum como isso, pois se

desnivela em saberes distintos, eles pr6prios ligados a distintos meios
e a distintos portadores.

Yale talvez a pena ilustrar com um paradoxo o que tende a passar-

-se a respeito da receptividade face i pesquisa em Ci€ncias Sociais, com
as fracg6es mais escolarizadas das classes mddias urbanas. A sua familia-
ridade com a cultura culta inculca-lhes, por um lado, atitude receptiva
em relaglo ao campo cientifico. Mas no dominio dos resultados das Ci€n-
cias Sociais a incorporagtro faz-se lenta e insensivelmente, transcreve-se
o discurso cientifico em discurso politico e tudo isso tendo como desti-
nat1rios e consumidores privilegiados os mesmos sectores escolarizados.
Essa esp6cie de divulgaglo cientifica quase automdtica, muitas vezes

simplificadora e deformada, pode entao produzir nos seus receptores
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um efeito de vacina que lhes faz julgar os resultados de pesquisa nesse
campo, ou como esperdveis e tidos por banais, ou como contrapostos
is suas convicqdes sedimentadas - es evid€ncias do seu senso
comum - e tidOS por errados.

O efeito de familiarizaqlo quer com o objecto, quer at€ com alguns
instrumentos, tender6 assim e traduzir-se em admitir que as Ci€ncias
Sociais sio reflex6es sobre a sociedade para as quais basta intelig€ncia,
formaglo cultural bdsica, interesse e tempo. Ou seja, para esses sectores
poderd surgir como menos claraa ideia de que, como nos outros campos
cientificos, o processo cumulativo de conhecimento s6 pode resultar
de actividades de pesquisa praticadas por profissionais com formagio
te6rica e metodol6gica adequada, treino suficiente e condigOes para
as desenvolver de modo sistem6tico, consistente, continuado.

Nio escaparA a razlo destas observaq6es a quem se lembre de que
o recrutamento dos responslveis pela politica cientifica - bem como
dos t€cnicos que os apoiam - se faz justamente de entre esses sectores
cultivados. Em alguns casos eles partilham a tdeia de que a legitimaqao
cientifica se circunscreve, no essencial, aos campos da sua pr6pria
formaqlo.

A hist6ria mais recente dessa pol(tica em Portugal, se mostra alguma
coisa, 6 que nenhuma tend€ncia se pode ter por adquirida.

As oscilag6es tem sido a norma. De contextos de inteira penfria
financeira, no inicio dos anos 80, em que as inteng6es de apoio i inves-
tigaqao simplesmente se esvaiam por indisponibilidade de recursos,
passou-se, apartir do meio dec€nio, a um inicio de capacidade efectiva
de intervengio.

As orientaE6es de politica cient(fica nio puderam ainda, no entanto,
ganhar consist€ncia e criar tradiqio.

Chegou a afirmar-se, 6 certo, uma tend€ncia que privilegiava a quali-
dade, que recusava hierarquias disciplinares aprioristicas, que favorecia
a ruptura com persistentes isolamentos internacionais, que publicitava
os objectivos, os processos, os resultados cientfficos. Por ai, al€m de
outros efeitos, se iniciou o caminho quer no sentido de fazer surgir uma
efectiva comunidade cientifica - no que deve ter de autoconhecimento
dos seus recursos e da sua diversidade - quer no sentido de ir abrindo
visibilidade p^r" as coisas da ci€ncia a sectores mais amplos da popu-
laqio e em particular aos sectores econ6micos e produtivos.

Equivocos, erros de avaliaq5.o, ambiguidades continuam recorren-
temente a interferir, no entanto, nas politicas cientificas. Apenas dois
exemplos.
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Pressuposto acriticamente aceite costuma ser o de que vivemos num
mundo de r(gida e inalterdvel divislo do trabalho cientffico. Por razdes
financeiras e por raz6es de massa critica de investigadores disponiveis,
as ireas cientificas de ponta estariam reservadas aos paises onde jl se

desenvolvem; para rne6es de menores recursos, is quais tais 6reas esta-

riam vedadas, nio restaria outro rem6dio senlo especializarem-se na
pequena e m6dia ci€ncia. Na sequ€ncia de uma operaglo habitual, o que

se tem por inevitdvel transforma-se facilmente em desejdvel e o dese-
jdvel em orientagio pol(tica.

Segundo exemplo: em nome do que se consideram obiectivos prag-

m6ticos de desenvolvimento, em contexto de escassos recursos, defen-
dem-se e definem-se privil6gios parae investigaglo cientifica e tecnol6-
gica que se julga de aplicabilidade imediata no aparelho produtivo
nacional. E aqui, na primeira linha das candidaturas a subalternizaqio
ou a banimento, sempre costumam ?pxecer as Ci€ncias Sociais'

Os exemplos, entr€ outros que se poderiam seleccionar, pretendem

apenas ilustrar riscos que continuam presentes nas orientag6es da poli-
tica cientifica em Portugal. E nlo surpreenderd ningu6m que, quer para

as opg6es de mais estreito utilitarismo, quer para as de confirmaqio
da divislo do trabalho cientifico, sempre se possam ir encontrando
inquietantes cumplicidades e apoios internacionais.

3.

UM POUCO DE FUTURO

A nossa 6,poca tem j6 elementos suficientes para abandonar a grande

f6 que outras coniunturas hist6ricas permitiram que se depositasse quer

no mercado, quer no Estado. Um e outro revelaram, com efeito, que

como gestores isolados e exclusivos dos recursos socialmente disponi-
veis nio podiam ter a pretenslo de atingir efici€ncia satisfat6ria.
Nio quer isto dizer, como 6 evidente , que qualquer dos dois seja descar-

t6vel. O que significa, isso sim, € que se t€m de ir encontrando flexiveis
combinat6rias das respectivas acE6es e que, sobretudo, outras instin-
cias sociais slo susceptiveis de tomar riteis iniciativas em campos espe-

cificos. A Universidade constitui certamente uma dessas inst2ncias
no que respeita i gestio da actividade cientifica, com tanto maior
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importincia quanto mais possa definir l6gicas parcialmente aut6nomas,
parcialmente diversas das que resultariam da mera acglo do Estado ou
do mero efeito do mercado.

Fora dessa rigida dicotomia e por recurso a propostas provenientes
da pr6pria comunidade cientifica, mais facilmente se poderlo desen-
volver pesquisas pouco susceptiveis de atrair procuras de entidades
ptiblicas e privadas e que nem por isso se revestem de importincia
escassa. Exemplos ligados i investigaqdo fundamental, mas tamb6m
a certos temas de nivel macrossocial ou a objectos transversais cuio inte-
resse analftico imediato sela de visibilidade menos evidente, ilustram
a vantagem de manter vivos e estimulados diversos p6los de iniciativa.

E claro que boa parte das actividades de investigaqZo continuar6
a resultar de procuras formuladas do exterior da comunidade cientifica.
A esse respeito vale a pena relembrar que as Ci€ncias Sociais defrontam
de modo especifico o problema da relagio com o poder. Tal relaglo
€ desde logo complexa porque o poder ele pr6prio, as suas formas,
os seus mecanismos, os seus protagonistas, nio constituem apenas
elemento de contexto: estao entre os obiectos dessas mesmas ci€ncias.
Mas tamb€m porque a (sindroma de Zelig, - a tentaeao de se parecer
sempre com o interlocutor, ou seja, de responder )s procuras com
colagem aos desejos adivinhados, transmutando a andlise em justifi-
cagtro - € particularmente critica neste campo. E jd se v€ que nio faltam
implicaq6es deontol6gicas numa tal situaElo.

Algumas tend€ncias que parecem inscritas na evoluglo da socie-
dade portuguesa e capazes de ganhar no futuro ainda mais presenqa
e relevdncia sdo susceptfveis de se repercutir positivamente na pesquisa
em Ci€ncias Sociais, sob condiqio de serem bem aproveitadas as possi-
bilidades que oferecem.

Uma delas € a visibilidade crescente e a crescente aceitaelo que
as mais novas dessas disciplinas vlo obtendo. Os anos de ouro da Socio-
logia, por exemplo, nZo puderam ser em Portugal, por razOes conhe-
cidas e ao contrdrio do que aconteceu noutros paises europeus, os efer-
vescentes anos 6O. A atitude positiva atris mencionada estd a acontecer
agora, sem que isso seja forqosamente indicador de um ciclo tardio,
condenado a necessdrio declinio. Em vdrios planos se manifesta essa
atitude. Um exemplo encontra-se no persistente e acelerado cresci-
mento, absoluto e relativo, da procura de formagio universitdria nessas
dreas. Desde que seja acompanhada de melhorias qualitativas a nivel
de graduaglo e de p6s-graduagio, como parece acontecer, havetiaprazo
enriquecimento da oferta qualificada de trabalho com repercussio
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virtuosa na sua aceiteeao. AtC he pouco tempo, de resto, o mercado
quase s6 oferecia oportunidades de profissionalizagtro especifica
na investigaglo universitaria e no ensino. Cada vez mais as oportuni-
dades se estao a alargar, se prolongam )s empresas, is autarquias,
a diversas instituig6es ptiblicas e privadas. E a mudangaamplia por seu

turno os contactos regulares entre v6rias formas e tipos de pesquisa,

diversifica m6todos e objectos, reduz o fechamento da Universidade,
obriga a rever prioridades, aiudaa destruir velhas e artificiais hierarquias.

O papel das associag6es cientificas e profissionais, que foram
nascendo nestes dltimos anos, 6 certamente importante neste plano.
Elas estlo em condiq6es de ajudar a abater barreiras entre instituiq6es
antes incomunicdveis, como podem contribuir par? facilitar contactos
internacionais continuando a romper o isolamento herdado que tanto
afectou a nossa produgio cientifica.

Esta riltima €, com todaa evid€ncia, uma questio de import2ncia
decisiva. Hd que aproveitar, de modo selectivo, as oportunidades criadas
por dispositivos recentemente montados, em particular no 2mbito
europeu. Eles prev€em, como se sabe, desde os interc2mbios no campo
do ensino graduado e p6s-graduado, at€ i cooperaqdo em projectos de

pesquisa. Interessa, nestes casos, desenvolver capacidades de iniciativa,
recusando atitudes passivas de mera resposta a propostas alheias. E inte-
ressa tamb6m nlo ficar apenas por relacionamentos entre investigadores
ou mesmo entre instituiq6es em imbito bilateral, mas chegar a colabo-
rag6es em rede e a projectos de investigaqio de dimensio transnacional.

A este prop6sito, Portugal parece dispor de um privil6gio de partida

resultante, paradoxalmente, da sua relativa marginalidade e pequenez.
As 6reas culturais e linguisticas de grande dimensio nem sempre escapam

a algum isolamento, espontaneo ou cultivado, que a sua pr6pria prepon-
derincia induz. Ora no caso da nossa produgio cientifica estao natural-
mente excluidas veleidades imperiais, nlo nos sendo tamb6m permi-
tidas arrogincias de fechamento. A longa censura exercida sobre
o campo das Ci€ncias Sociais veio por seu turno reforgar atitudes
de abertura, receptivas a diversas escolas e contribuig6es. Por isso,

estamos em boa posiqlo para ntro praticar exclus6es, para convocar
e seleccionar, em imbito alargado, aquilo que da produglo e dos con-
tactos internacionais vai parecendo fecundo.

Trata-se aqui de uma ilustraglo mais da importdncia, ii antes

mencionada, que os contextos envolventes t€m nas caracteristicas e nas

prestaq6es de cada campo cientifico, em cada pais. Import2ncia ainda

acrescida no caso das Ci€ncias Sociais, em que o contexto interfere
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directamente nao apenas pelas procuras, a disponibilidade de recursos,
ou os obsteculos, mas tambdm atraves das dimens6es simb6licas
da sociedade em que tais ci€ncias se inserem e desenvolvem. E que
o respectivo discurso sofre de modo intenso, na sua pr6pria estrutu-
ragio, o constante impacte das afinidades e das inaceitabilidades discur-
sivas mais gerais, da pol(tica, da cultura culta, das ideologias. Impacte
que pode ir da consagraglo ao banimento ou da prolecqio ) surdina
desta ou daquela disciplina, deste ou daquele paradigma, deste ou
daquele objecto de pesquisa.

YaIe a pena por isso ainda indicar - embora com a rese rva e a pru-
d€ncia que a an6lise prospectiva aconselha - tend€ncias que parecem
marcar a evoluqio de valores e representaq6es sociais na sociedade
portuguesa e que se articulam inequivocamente com o campo cientifico.

Entre essas tend€ncias esta a da crise dos objectivos sist€micos
e globais. Afirma-se crescentemente, com efeito, algum cepticismo ou
incerteza a respeito dos grandes designios societais, alguma renfncia
a interferir nos futuros longinquos, a favor da reconverslo de atengio
e esforgo sobre processos mais pr6ximos, mais vis(veis e finalmente mais
controliveis.

Outra linha de evoluqio na sociedade portuguesa - benef(cio
palpdvel e aparentemente duradouro da transformaqlo democrd-
tica - 6 a conviv€ncia mais pldstica e f6ciI com valores distintos.
Realmente, mesmo em relaEio is opg6es por hibito duras e reveladoras
de intransig€ncia - as que respeitam ) 6tica, i politica, ) religiio -,muitos dos portugueses vio mostrando flexibilidade, pelo menos no
sentido de admitirem nos outros opq6es diferentes das suas pr6prias.

Ao contrdrio de que periodicamente se anuncia, n?.o hd nenhum
fim das ideologias, e as grandes refer€ncias nesse plano parecem mesmo
conservar razoivel estabilidade. O que em contrapartida existe na nossa
6poca - e ai estari uma terceira tend€ncia - € a reivindicaqdo de auto-
nomia para convocar, combinar e gerir livremente elementos disponf-
veis nesses grandes sistemas ideol6gicos. Pessoas e grupos dissociam
o que costumava ser indissociivel, compatibilizam o incompativel e com
isso tornam indecisas as fronteiras, eliminam antigas previsibilidades,
excluem rotulaq6es estabelecidas. Esse novo artesanato das ideias pode
assim ser lido, equivocadamente, como declinio das refer€ncias elas
pr6prias.

A mengio muito simplificada que aqui se deixa a evoluE6es que
esteo verosimilmente entre as que afectam prefer€ncias e modos
de pensar de muitos portugueses serve para sugerir que elas encontram
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correspond€ncia em alguns trajectos recentes nas Ci€ncias Sociais.
Tamb6m nestas, com efeito, se verifica alguma desconfianqa dos sistemas
fechados, se manifesta flexibilidade e tolerdncia convivial, se afirma
a disposiqlo de gerir com autonomia os universos de referdncia.

As Ci€ncias Sociais sempre foram pluriparadigmdticas, no sentido
em que cada uma das suas disciplinas nio disp6e de um s6 corpo central
de teorias e m€todos para conduzir a pesquisa empirica. O que hf de
novo, em todo o caso, € que i antiga rivalidade entrincheirada e irredu-
tivel dos grandes sistemas se vai sucedendo coexist€ncia pacifica, melhor
vizinhanqa e mesmo alguma troca de recursos. Estl a passar-se do pluri-
paradigmatismo de combate ao pluriparadigmatismo de conviv€ncia
com incurs6es num transparadigmatismo operacional.

O conjunto do campo, por outro lado, sem deixar de manifestar
ainda alguma uespecializagio ca6ticau, alguma fragmentagZo insusten-
t6vel i luz de crit6rios cientificos, parece estar a p6r de modo diferente
a questao fronteiriqa. Mesmo sem se poder falar de avanQos irrevers(-
veis no sentido da pluri e da interdisciplinaridade, vai-se afirmando uma
atitude de abertura gen6rica is matrizes disciplinares vizinhas, capaz de
gerar programas de investigaqio mais abertos e mais eficientes.

O abandono, ao menos parcial, do antigo pronto a pensar cienti-
fico, da tentaqio dedutivista sempre obediente a encaixes pr6-deter-
minados, conduz, por seu turno, a interrogar a realidade de modo mais
produtivo. Se se renunciar a remete r paraas trevas exteriores o sistema
te6rico vizinho ou a disciplina do lado e se isso 6 feito nio em nome
da boa educaqlo mas porque ai se encontram elementos utiliz6veis
de teoria, de metodologia, de t€cnicas de pesquisa, entao, com efeito,
a formulaglo de problemdticas passa a dispor de recrutamentos mais
vastos para a sua construqao.

O campo dos discursos cientificos sobre a sociedade comporta em
Portugal claras virtualidades, ao mesmo tempo que enfrenta dificeis
obst6culos. Serd necessdrio evitar quer o retorno eventual a situaq6es
em que se tenta inutilmente pela reflexio superar a escassez de enraiza-
mento empirico, quer a postura utilitarista com preocupaqoes exclu-
sivas de intervenglo sectorizada, sem crit6rios de pesquisa nem avaneo
cumulativo do conhecimento.

Esse avanqo cumulativo deve balizar as estrat6gias fundamentais.
O seu €xito, dependendo como € 6bvio de dinimicas pr6prias do campo
cientifico, 6 tamb€m fortemente condicionado por elementos que lhe
slo exteriores, na primeira linha dos quais estd a definiqlo e o desen-
volvimento das politicas dirigidas ao ensino e i investigaglo.
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MAnIe HELENA MTRA MaTeus*

A CIENCIA DA LINGUAGEM EM PORTUGAL

l.

A CITNCIA DA LINGUAGEM

Designar o estudo da linguagem e das linguas como ci€ncia 6 sem drivida
pol6mico. Como em todas as ci€ncias habitualmente denominadas
sociais ou humanas, pode afirmar-se que no lmbito da ci€ncia da
linguagem convivem diversas formas de conhecimento que vio das
abordagens filos6ficas e hist6ricas as construe6es te6ricas e formalizadas,
passando pelas descrig6es prd-teor6ticas e pelas aplicag6es em domi-
nios de grande diversidade.

Tal multiplicidade de tratamentos decorre da pr6pria nattJrez^
da linguagem verbal, forma preferencial de comunicagio entre os homens.
Essa linguagem 6 simultaneamente veiculo de integraglo do homem
na comunidade e factor constituinte da sua construglo como indi-
viduo. A inter-relagio da actividade linguistica com os factos hist6ricos
e sociais, com o universo psicol6gico e com a criaqtro artistica, coloca
o estudo da linguagem e das linguas no centro de uma constelaqlo
formada por mfltiplas comunicag6es com outras formas de comporta-
mento humano.

Mais: a especificidade do uso da linguagem verbal, de que decorre
uma coincid€ncia entre o objecto de an6lise e o meio com que se expli-
cita e produz ess an6lise - 6 com palavras que se estudam as pala-
vras -, permite, estimula e valoriza interpretaq6es e anilises subjectivas
e acientificas.

' Professora Catedr6tica do Departamento de Linguistica da Universidade de Lisboa.
Directora do ILTEC (Instituto de Linguistica Te6rica e Computacional).
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Por todas estas raz6es tem sido longo e drduo o caminho dos que

acreditam que € possivel tomar a linguagem e as linguas como objecto
de anilise cientifica. Construir um enquadramento te6rico que permita
formular hip6teses explicativas dos dados ocorrentes e representar
formalmente as estruturas, as relag6es e es funq6es dos elementos cons-

titutivos, procedendo i verificaqlo da validade das hip6teses formuladas,
€ o objectivo que se propoem os que trabalham em linguistica quando

entendida como ciOncia da linguagem.

2.

A TRADICAO FILOLoGICA E HIST6RICA

Neste contexto se enquadra a afirmag5.o geralmente aceite de que

a linguistica surgiu na primeira d€cada do s€c. xIX, com o estudo
comparado das linguas indo-europeias e com a tentativa de, atrav€s

desse estudo, solucionar os problemas levantados pela andlise das lin-
guas. A descoberta da relaqlo entre o sdnscrito, o latim, o grego
e as linguas germinicas foi seguida por trabalhos fundamentais de des-

crigio das linguas, na procura de comprovaglo da exist€ncia de raizes

comuns.
O objectivo de estabelecer o parentesco entre as linguas pela

demonstraglo das semelhangas morfol6gicas e fon€ticas convive com
a perspectiva dominante na €poca em diversas dreas das ci€ncias
naturais (biologia, anatomia, paleontologia), e decorre naturalmente
das preocupag6pes taxon6micas e classificat6rias evidenciadas
no s6c. xvIIr. O estudo da lingua, interpretada como organismo vivo,
assimila os principios metodol6gicos pr6prios das 6reas cientificas
mais avangadas.

Foi jd pr6ximo da segunda metade do s6c. xIX que as andlises

linguisticas desenvolveram um enfoque hist6rico. No entanto nio foi
esta perspectiva, mas sim a descriqlo sistemitica dos sistemas lingu(s-
ticos, sujeita a crit6rios rigorosos e objectivos, que nos permitiu fixar
essa 6poca como a do surgimento da linguistica como ci€ncia.

A refer€ncia a este momento alto do estudo das l(nguas 6 aqui justi-

ficada porque a investigaqlo sobre a lingua portuguesa comeqou
a desenhar-se com alguma consist€ncia a pattir dos estudos de graml.'
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tica hist6rica e comparativa das linguas rom2nicas t. Foi durante
a primeira metade deste s€culo, e ainda tendo como modelo as obras

dos neogramdticos e a import2ncia por eles atribuida )s modificaq6es
fonEticas, que surgiram as gramdticas bist6ricas do portuguAs de Jos6

Joaquim Nunes, de Williams e de Huber, e os trabalhos de filologia
de Carolina Michaelis de Vasconcelos e de Jos6 Leite de Vasconcelos.
No dominio da sintaxe hist6rica deve ainda referir-se o nome de Epif2-
nio da Silva Dias.

A partir dos anos 50 distingue-se em Portugal Lu(s Lindley Cintra,
cuja obra marcou brilhantemente diversos momentos da filologia
e da bist6ria da lingua portuguesa. A ele se deve a prova - cons-
truida ztr^vfls de uma andlise filol6gica exaustiva da Cr6nica Geral
de Espanha de 1344 - da exist€ncia da primeira obra da historiografia
medieval portuguesa, hoje desaparecida. E a ele se deve ainda o estabe-

lecimento da datagtro e do local de redacqlo de um dos mais antigos
documentos escritos em lingua portuguesa - a Noticia de Torto
(entre 1214 e 1216).

A tradiqlo filol6gica e hist6rica mantem em Portugal uma reconhe-

cida vivacidade. No imbito das Universidades de Lisboa, Coimbra
e Minho t€m-se realizado trabalhos de investigaqlo sobre textos antigos
(nomeadamente medievais) com o objectivo de iluminar o conheci-
mento dos sistemas e subsistemas das vlrias lpocas do portugu€s

e de fornecer instrumentos para uma melhor zvaliaEtro da gdnese

e da evoluglo da lingua.
Na sequ€ncia destes trabalhos, que se devem principalmente a Ivo

de Castro, Isabel Cepeda eJ. de Azevedo Ferreira, desenvolveu-se em

Lisboa, sob a orientaqio do mesmo Ivo de Castro, uma escola de crdtica

textual que se tem aplicado sobre obras literirias e nlo literdrias, antigas

e contemporineas. Utilizando os mais modernos m6todos de andlise

de documentos e de estabelecimento da gdnese dos manuscritos, a critica
textual disponibiliza instrumentos que quebram os circuitos fechados

das interpretae6es aleat6rias e permitem reinterpretar autilizaQao cria-

tiva da palavra.

1 Nao pretendo com esta afirmaqio subestimar a importancia e o valor, para o

conhecimento da lingua, das primeiras gramdticas portuguesas, nomeadamente a de Fernio
de Oliveira (1536) e a deJoio de Barros (154O). Essas obras todavia, como muitas outras,

nio resultam da aplicagio de uma metodologia cientifica e devem ser consideradas como

descrig6es empiricas da lingua.
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3.

O PERCURSO DIALECTOL6GICO

uma tradiqio igualmente viva no estudo da lingua portuguesa 6 a des-
crigio de dialectos e uariedades do portuguas. Recordo, como 6 devido,
o trabalho pioneiro de J. Leite de vasconcelos (Esquisse d'une Dialec-
tologie Portugaise, l90l), e a imensa recolha de falares portugueses dina-
mizada e orientada por M. de Paiva 8o16o. Na segunda metade deste
s6culo, Luis Cintra oferece ) nossa curiosidade um panorama global
das grandes 6reas dialectais galego-porruguesas (1971) e uma colecczo
de estudos parcelares de dialectologia (19S3).

Distinguindo-se das incursdes individuais neste dominio, um grupo
de investigadores (Gabriela Vitorino, Manuela Barros, Jolo Saramago,
Luisa Segura e Ana Maria Martins) leva hoje a efeito, no centro de Linguis-
tica da Universidade de Lisboa, o levantamento minucioso das peculia-
ridades dialectais do portugu€s europeu em estreita IigaEao com aspectos
da sociologia e da etnologia locais.

Os estudos em curso integram-se no Atlas Linguistico de portugal
e da Galiza (ALPG), no grande Atlas da Europa (Atlas Linguarum Europae,
ALE) e no Atlas Linguistico Rominico. A colaboraq-o do grupo portu_
gues tem-se distinguido pelariqueza do material disponibilizado e pela
s6lida qualidade das andlises efectuadas.

O objectivo da descriqdo das variedades da lingua ultrapassa
frequentemente o conhecimento organizado de um marco temporal,
passando a constituir um instrumento de andlise da euolugdo linguis-
tica. Estudos realizados na universidade de Coimbra, nomeadamente
por MariaJosd Moura Santos, clarinda Maia e Evelina verdelho. situam-
-se nesta perspectiva.

4.

ANALISES ESTRUTURAIS E TMNSFORMACIONAIS

o aprofundamento da investigaqio feita apartir da descriqlo das linguas,
a ctiaqlo de ucs1p61"u analisiveis e a necessidade de estabelecer sistemas
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e subsistemas descritivos levaram ao desenvolvimento dos mdtodos
e tfcnicas de andlise que caracterizam a linguistica estrutural. Os niveis

morfol6gico, fonol6gico e fondtico da lingua foram os primeiros a ser

estudados, tal como havia sucedido com os objectos de estudo das

gramdticas hist6ricas.
E assim surgiu, no final do s6c. xIx, o trabalho de Gongalves Viana

(1SS3) sobre a fon€tica e a fonologia do portugu€s, a que se seguiu,

muitos anos passados, o estudo fonol6gico do portugu4s europeu
de Morais Barbosa (1965), integrado no estruturalismo funcional
europeu. Pelo meio ficaram algumas descrig6es do portugu€s mais ou

menos tradicionais que nlo tiveram grande repercussio sobre o estudo

da lingua.
Uma vasta recolha do portugu4s oral, orientada de inicio pelo

modelo dos nVocabulirios Fundamentais,, permitiu criar no Centro

de Linguistica da Universidade de Lisboa um riquissimo arquivo sonoro
do portugu€s falado em Portugal. O grupo de investigadores que desde

hd vinte anos trabalha na sua constituieao e exploraqio - de que destaco

Fernanda Bacelar e Luisa Segura - tem dado a conhecer os materiais
recolhidos, salientando-se o Vocabuldrio Fundamental do Portugu€s
( 1 98 I ) organizado 

^ 
pafiir da andlise estatistica de ocorr€ncias das pala-

vras no corpus,a publicaqlo de m€todos e documentos (1987) e de traba-

lhos parcelares sobre o portugu€s oral.
A descrigio e organizagtro dos dados tem de entender-se como uma

via aberta para uma qualquer interpretaqdo explicativa' sem o que

o trabalho do linguista se deve considerar incompleto. No limiar
dos anos 50 id tinham sido elaboradas, na Europa e nos Estados Unidos,

algumas propostas no campo da sintaxe, com o objectivo de criar meca-

nismos de formalizaqio dos dados e de regulaqao das suas inter-relagdes.

Essas andlises - que usavam critdrios distribucionais para estabe-

lecer esquemas de construgio frisica e operaq6es de transformagio que

Os relacionavam entre si - vieram a dar Origem a estudOs Sobre a Sintaxe

do portuguO.s, com destaque para os de Malaca Casteleiro, de Elisabeth

Ranchodd e de Elisa Macedo (Universidade de Lisboa).

Mas a descriglo de uma lingua nio se esgota nos limites da sintaxe'

O interesse pela interacEdo comunicr.tiua e pelas estruturas textuais
tem sido objecto de investigaqtro na Universidade do Porto (Joaquim

e Irene Fonseca), na Universidade de Lisboa (Jos6 Pinto de Lima)

e na Universidade Nova de Lisboa, em que a ani,lise do discurso, tribu-
tiria do modelo da linguistica francesa, estd presente nos trabalhos

de Luisa Opitz.
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A infludncia dos factores sociais no uso da lingua e do contexto
sociocultural da sua utilizagdo 6. abordada nos trabalhos de Isabel Faria
e de Emilia Pedro, da Universidade de Lisboa.

Finalmente, o interesse pela organizaqio interna do l4xico e pelas
inter-relaqoes entre os conceitos lexicais 6 campo cuja importincia
tem sido ressaltada pelos trabalhos de dicionaristica de Mdrio vilela
(Universidade do Porto), com especificaqio sintdctica dos vocdbulos
integrada na teoria das val€ncias, teoria que tem sido igualmente
investigada por Eduarda Medeiros (Universidade de Lisboa). Ainda no
2mbito da lexicologia trabalha Telmo Verdelho, da Universidade
de Aveiro.

5.

LINGU1STICA E ENSINO DA LINGUA

A preocupagio pedag5gica de transmitir o obom, uso de uma lingua,
oral e escrito, seguindo normas consideradas socialmente preferiveis faz
parte da tradig-o greco-latina que constituiu o modelo das gramdticas
estudadas nas escolas portuguesas (e europeias em geral) at€ )s primeiras
d€cadas do s6c. xx. Nesta perspectiva, as gramilticas reflectiam a anilise
das lfnguas segundo categorias e regras que haviam sido estabelecidas
para as linguas cldssicas, e tinham o objectivo normativo de ensinar
a falar e escrever nbemo uma lingua.

O conhecimenro que foi sendo adquirido com a descrigio do nivel
oral das linguas e com a investigaqlo das estruturas linguisticas
e do funcionamento da linguagem modificou os conceitos tradicionais
de ensino das linguas materna e estrangeira. No entanto, pode afirmar-
-se que a transformaqio operada nio acompanhou o progresso da inves-
tigaeaot o ensino da lingua oscila ainda hoje, frequentemente, entre uma
imposiqio de conceitos tradicionais e uma transmisslo acritica
dos riltimos resultados da investigaqlo linguistica.

A relaqio entre linguistica e didtictica da lingua 6 um campo
de extrema actualidade e de enorme importincia. A criaqio de cursos
profissionalizantes de professores de Linguas nas universidades portu-
guesas de 6vora, Aveiro e Minho, e mais recentemente, nas de Lisboa,
Porto e Coimbra veio impulsionar o trabalho neste dominio e dar
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consistencia a experiencias isoladas que tem sido levadas a efeito por
pedagogos e linguistas.

No que respeita ao ensino da lingua materna, destacam-se investi-
gaq6es sobre a aprendizzgem da leitura e da escrita (Raquel Delgado
Martins, Universidade de Lisboa) e sobre a aplicagio das novas perspec-

tivas da investigagio linguistica ) diddctica do portugu€s (In€s Duarte
e Maria Helena Mateus, Universidade de Lisboa, Fetima Sequeira, Univer-
sidade do Minho).

O ensino das linguas estrangeiras tem beneficiado da investigagio
feita no 2mbito dos estudos contrastivos, ainda que tributdrios
de modelos diferenciados. Devem mencionar-se com especial relevo
nesse campo os trabalhos de Maria Ant6nia Mota e Isabel Casanova
(Universidade de Lisboa), com incid€ncia respectivamente sobre
o franc€s e o ingl€s, e os de Ant6nio Franco (Universidade do Porto),
com incid€ncia sobre o alemio.

6.

ESTUDOS EXPERIMENTAIS

E sobretudo na drea da fon€tica que se t€m efectuado estudos experi-
mentais sobre a lingua portuguesa. Desde os anos 40 que Armando
de Lacerda criou e desenvolveu, na Universidade de Coimbra, um
modelo de andlise acfstica da lingua portuguesa que, dadas certas

circunstdncias de isolamento pessoal e de dif(ceis condigOes de trabalho,
nlo teve a sequ€ncia que lhe seria devida. No fltimo trabalho publi-
cado, que incidiu sobre a entoagio, encontram-se descritas as investi-
gaq6es levadas a efeito de 1966 a 592.

Ao referir o isolamento que marcou a investigaqlo de Armando
de Lacerda, estou a mencionar um dos factores que travaram o desen-

volvimento da ci€ncia em Portugal durante a primeira metade do s6c. xx

-, 

g-b-" trabalhando isoladamente, Armando de Lacerda levou a efeito algumas

investigacdes em conjunto com linguistas estrangeiros que, ao visitarem Portugal para

aprofundarem o estudo do portugu€s, se deram conta do interesse do modelo desenvol-

vido pelo fOneticista. A sua obra teve repercuss2o no Brasil, Onde se criou nos anOs 50,

sob a sua orientaeao, um laborat6rio de fon6tica na Universidade de Sio Paulo.
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(digamos, at6 final dos anos 60) e dificultara'm a inserEio dos investiga-
dores em novos paradigmas.

No campo das ci€ncias humanas e sociais, esse isolamento favoreceu
a separaqtro entre estas ci€ncias e as exactas e naturais, separaqlo que
estd na raiz da criaqlo da Universidade portuguesa e que na Europa
encontrou um modelo prestigiado na tradigio francesa.

Esta separaglo, que em Portugal se prolongou Atehle pouco tempo,
tem criado obstdculos ) expansio do trabalho experimental nas ci€n-
cias do homem e, consequentemente , na ci€ncia da linguagem. O desco-
nhecimento de uma metodologia adequada i andlise laboratorial
e a re cgtro contra a utilizaglo de t€cnicas baseadas em modelos estatis-
ticos ou computacionais, a dificuldade de manejo de um equipamento
sofisticado sao consequdncias de um desenvolvimento dos saberes em
dreas discretas, monopolizadas por investigadores que, nas fltimas
d€cadas, rivalizavam no mrituo desconhecimento das respectivas espe-
cializag6es. Tal panorama de resto 6 comum a muitos paises europeus,
nomeadamente aqueles onde ndo prevalece o modelo universitirio
anglo-sax6nico.

E assim reduzido o nfmero de linguistas portugueses que possuem
a preparagtro necesslria para se entregarem a trabalho de laborat6rio
com utilizaqlo da tecnologia adequada. Pode dizer-se no entanto que
este tipo de investigaqlo estl em claro progresso e € sensivel o inte-
resse que desperta entre os jovens investigadores.

No dominio d^fondtica destacam-se os trabalhos de Raquel Delgado
Martins, da Universidade de Lisboa, que se situam sobretudo na Area
da fon6tica acristica, com especial atengio aos subsistemas acentuais
e entoacionais. No Centro de Linguistica da Universidade de Lisboa,
Maria do C6u Viana, Amdlia Andrade e Ernesto Andrade tem em curso
pesquisas em fon6tica acfstica e articulat6ria, com aplicaglo em sintese
da fala. A relaqio de todos estes investigadores com centros europeus
e americanos de pesquisa permitiu um considerdvel avanqo da investi-
gaqio neste dominio.

No campo da psicolinguistica encontra-se emergente uma inves-
tigaeao experimental interdisciplinar conduzida por lsabel Faria,
da Universidade de Lisboa, em coniunto com investigadores de psico-
logia cognitiva e patologia da linguagem. Outros investigadores em psico-
linguistica trabalham na Universidade do Porto (Graga Pinto), na Univer-
sidade do Minho (Fdtima Sequeira) e no Instituto Polit6cnico de Lisboa
(In€s Sim Sim).
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7.

APLICAQOES COMPUTACIONAIS

A possibilidade de tratamento automdtico das linguas naturais foi utili-
zada pelos linguistas portugueses, durante a riltima d€cada, predomi-
nantemente no tratamento do texto e na construelo de bases de dados
textuais. Neste campo destacam-se os trabalhos de Aires do Nascimento
(Universidade de Lisboa) e de Azevedo Ferreira (Universidade do Minho).

Foi somente em 1987 que em Portugal se iniciou a preparagtro
das estruturas linguisticas do portugu€s para processamento informd-
tico, segundo as orientaq6es gerais do projecto comunitirio de tradugio
automitica Eurotra. A preparagio em linguistica te6rica e formal
do grupo de linguistas que integrou o projecto constituiu uma s6lida
base para a construeao de analisadores sintdcticos do portuguAs que
permitem aanllise e o reconhecimento automdtico da quase totalidade
das estruturas gramaticais da lingua. Paralelamente, foram produzidos
diciondrios electr6nicos e foi constituida uma base de dados termino-
l6gicos 3.

Aproveitando a competencia gerada pelo desenvolvimento do pro-

iecto Eurotra, foi criado em 1988 o Instituto de Linguistica Te6rica
e Computacional que, embora ligado avirias Universidades do Pais, tem
sido orientado sobretudo por linguistas da Universidade de Lisboa, com
destaque para a coordenaqlo dos projectos de TA levada a efeito por
In€s Duarte.

No 2mbito deste Instituto - que integra a base de dados termino-
l6gicos acima referida - estio a ser desenvolvidos dois projectos
de tradugio automdtica e um projecto de ensino laprendizagem da sin-
taxe do portuguOs apoiado por computador. Com uma forte compo-
nente linguistica nos trabalhos de investigagtro aplicada, a equipa inter-
disciplinar de linguistas e informdticos preocupa-se igualmente em criar
instrumentos de auxilio i traduglo assistida por computador.

Deve acrescentar-se que pela primeira vez em Portugal se encontra
em preparagtro, na Universidade de Lisboa, um doutoramento em

Linguistica Computacional.

\tC 
^" 

presente foi dada a publico uma terminologia multilingue de linguistica,
com pesquisa multidireccional, prevendo-se a conclusio de uma terminologia de infor-
mitica com as mesmas caracteristicas para o segundo semestre de 91.
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E.

PERSPECTIVAS TE6RICAS E FORMAIS

A conjugaqdo entre a compartimentagio dos saberes e o isolamento em
que longamente permaneceu a comunidade cientifica portuguesa nio
p6s apenas obsticulo ao desenvolvimento dos estudos experimentais.
Ela dificultou igualmente a abordagem filos6fica da actividade linguis-
tica que desabrochou na Europa a partir da Gramfltica de Port Royal
(1660). Essa incursio no saber linguistico - a das gramlticas
filos6ficas - representou ao tempo uma procura da forma l6gica
de pensar atrav€s do estudo da estrutura da lingua, uma explicitaglo
dos nfundamentos da arte de falar,, das uraz6es do que da 

Gram1tica de Port Royal. Sendo embora uma anflise da lingua
portuguesa que converge em muitos pontos com persp€ctivas actuais
da investigaqlo te6rica, ela 6 no entanto uma obra isolada no panorama
da investigaqio linguistica sobre o portugu€s.

E no princfpio do s€c. xx que encontramos na linguistica europeia
a sequ€ncia do enfoque te6rico sobre a linguagem que jl fora tentativa-
mente formulado nas gramdticas filos6ficas. A teoria do signo desen-
volvida por Saussure e a consideragdo da lingua como entidade abstracta
foram nfcleos de constelaq6es formadas por estudos da linguagem
e das linguas que se reclamararn, por boas e mls raz6es, da teoria saus-
sureana.

Esta abordagem lingu(stica - considerada por muitos como a mptura
epistemol6gica que deu nascimento i moderna ci€ncia da linguagem -teve em Portugal fraca ressonincia, e s6 a partir dos anos 50. A obra
te6rica de Herculano de Carvalho (Universidade de Coimbra) datada
de 1967 este ainda hoje isolada no contexto da nossa investigagao
linguistica.

Igualmente nos anos 60, os cursos de Linguistica Geral ministrados
pelo linguista brasileiro Mattoso CAmara na Universidade de Lisboa reper-
cutiram sobre a formagio da primeira geraglo de investigadores portu-
gueses interessados por esse dominio. A obra de Cimara seguiu caminho

" Grammaire G€n€rale et Raisonn€e, da autoria de Arnauld et Lancelot. Paris, 1660.
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diverso do da linguistica europeia, por influ€ncia da escola de Sapir

e da proximidade de linguas nio indo-europeias que levantavam
problemas de descriqlo e explicaqio.

Foi ainda por volta dos anos 50, e sobretudo com a teoria da gratn6'
tica generativa, que o paradigma estruturalista comeqou a ser posto em
causa. E se por um lado a sintaxe adquiriu importnncia fulcral no quadro
te6rico dagramitlcagenerativa, por outro a semintica construiu e desen-

volveu utensilios formais para a explicitaglo do sentido.
A pesquisa no dominio da semhntica formal nlo tem atraido

a atengio de muitos investigadores em Portugal. Deve contudo referir-
-se a obra de 6scar Lopes (Universidade do Porto) que desde os anos

70 prop6e a urilizagtro da l6gica formal e da matemdtica na anllise
da lingua. A preocupaEio de explicitar as relaq6es entre estruturas linguis-
ticas por meio de instrumentos formais adequados est6 presente nos
inrimeros trabalhos que ate hoje produziu.

Ainda na 6rea da semAntica formal, embora integrados em diferentes
modelos, merecem relevo os trabalhos de F'6tima Oliveira (Universidade
do Porto) e deJolo Peres (Universidade de Lisboa). O estudo de subsis-
temas linguisticos em interacgZo com a actividade enunciativa 6 objecto
da investigaqlo de Henriqueta Costa Campos, da Universidade Nova
de Lisboa.

Se nos fixarmos agora no quadro te6rico da gramdtica generatiua,
e reportando-nos is obras surgidas antes de 60, devemos referir a preo-
cupaglo da teoria com a procura da linguagem formal mais adequada

i descriqio das linguas naturais, abandonando para tal a an|lise descri-
tiva e classifica;t6ria do corpus e acentuando a import2ncia da (compe-

tOncia, do falante na produqlo e reconhecimento das frases gramaticais.

A partir de 65 a teoria da gramltlca generativa propde a exist€ncia
de um sistema de regras que atribuam uma descriqlo estrutural is frases

de modo expl(cito e bem definido, propondo ainda que tal descrigio
estrutural seja interpretdvel pelas componentes fonol6gica e semintica
da gramdtica. E tamb6m a partir dessa 6poca, e com base nas hip6teses
formuladas pela teoria, que se discute a relagtro entre os mecanismos
formais da gramitica e os processos cognitivos subjacentes ) actividade
linguistica.

Situam-se neste enquadramento te6rico alguns trabalhos sobre
o portuguOs datados dos anos 70, nomeadamente no campo dafono-
logia e da morfologia flexional (Maria Helena Mateus e Ernesto
de Andrade, da Universidade de Lisboa), trabalhos que representaram
uma ruptura com o tratamento tradicional destas ireas da lhgua.
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No dominio da sintaxe os estudos iniciais em gram{tica generativa
couberam aJos€ Ant6nio Meireles, Isabel Faria e Eduardo paiva Raposo,
da Universidade de Lisboa.

O conceito de gramdtica engloba, de aqui em diante, dois vectores
complementares: uma descriqio que o linguista faz do conhecimento
que o falante tem da sua lingua e uma proposta sobre a faculdade
da linguagem. O percurso cientifico do estudo da linguagem orienta-se
pafa o estabelecimento de principios e parlmetros universais atraves
da andlise comparada das linguas que integra a investigaqio sobre
a mudanqa hist6rica e a variagio linguistica. As hipdteses formuladas
sobre os universais lingufsticos (incluindo os processos cognitivos
de aquisiEio da linguagem) criam o enquadramento exigido para a des-
criglo das linguas particulares, e sio elas pr6prias reorientadas por essa
descrigro numa constante procura das caracteristicas definit6rias
da linguagem humana.

Neste quadro te6rico se situa um grupo de investigadores portu-
gueses cujas anilises sobre a sintaxe do portugu€s t€m constituido um
significativo avango no conhecimento da lingua e tem contribuido para
o desenvolvimento da teoria. De entre eles merecem especial relevo
In€s Duarte, Manuela Ambar e Eduardo paiva Raposo (Universidade
de Lisboa), Ana Brito (Universidade do Porto) e Francisca Xavier (Univer-
sidade Nova de Lisboa).

Em duas outras ireas estio actualmente a emergir os estudos sobre
o portuguds: na morfologia derivacional com representaqio formal
da composicionalidade dapalavra, e na fonologia generativa p6s-clissica.

A investigaglo sobre a linguagem e sobre a lingua portuguesa em
Portugal encontra-se hoje a par da pesquisa desenvolvida neste dominio
pela comunidade cientifica internacional. pode afirmar-se que, rompido
um anterior isolamento, a presente geraqio de linguistas portugueses
soube combinar uma tradigio de rigor e de intuigio linguistica com
as perspectivas abertas pelos paradigmas cientificos que correspondem
ao mais recente desenvolvimento da ci€ncia da linguagem.

- NOTA - Agradego aos meus colegas In€s Duarte, Raquel Delgado Martins, Manuela
Ambar e Andr€ Eliseu as observag6es feitas i primeira versio deste artigo.



MARIA DE SousA- E CORr{LIA VICENTE**

AS CIENCIAS BIOMCOTCES PORTUGUESAS EM 1990:
TALENTO FACE A EOVNNSIDADE HIST6RICA

INTRODUQAO

As viagens maritimas dos Portugueses, reconhecidas pelos historiadores
como viagens de Descoberta r, comeqaram com a conquista de Ceuta
em 1415 e terminaram com a chegada ao Japio em 1543 2. Com estas
viagens, Portugal comprometeu-se a um itinerdrio maritimo que viria
a encontrd-lo afastado do itiner6rio dos grandes homens, das grandes
ideias e das grandes trocas de correspond6ncia do principio do s6c.
xvII 3,4. Assim, ironicamente, o primeiro compromisso colectivo de um
pais a descobrir pela experiAncia 5 viria a manter esse mesmo pafs fora
do periodo da Hist6ria da Ci€ncia em que a descoberta se viria a funda-
mentar na prAtica da experimentagdo 6.'.

- M. D. (Lisboa 1963), Ph. D. (Glasgow 1971). Fellow, Royal College of Patholo-
gists (1985). Membro Correspondente, Academia das Ci€ncias de Lisboa (1985). Ensina
Imunologia P6s-Graduada no ICBAS (Instituto de Ciencias Biom€dicas Abel Salazar).

'* B. Sc. (Porto 1976), M. Phil. (Warwick 1986). Ensina Bioestatistica no ICBAS (Insti-
tuto de Ci€ncias Biom6dicas Abel Salazar).

I Hooykaas, R. (1979) Huntanisn and tbe ooyages of Discouery in I6b century
Portuguese science and letters. Citet 15 . Albuquerque uAs nauegaQdes e a sua projec1do
na Cidncia e na Cultura", Gra: tv , p. 150.

2 Domingues, F. C. (1990) Cbronologlt of Portuguese Discoueries, in Ricci, F. M.
(Ed.) Portugal Brasil. 'Tbe Age of Atlantic Discoueries". Bertrand, Lisboa, p. 268.

t Dias Agur , F. (1983) Scientific Research in Portugal. Memories Acad. Cienc.
Lisboa, XXV: pp.33-45,

'Mandrou, M. (1973) oDes bumanistes aux bommes de Science - XVI et XVII
si6cles". Ed. Seuil.

5 Albuquerque, L. (1990) Sotne notes on Science in tbe Age of Discoueries, in Ricci,
F. M. (-Ed.), Portugal Brasil. The Age of Atlantic Discoueries. Bertrand, Lisboa, pp.260-267.

o Dias Agudo, F. (1983\ op. cit.
7 Mandrou, M. (1973) op. cit.
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Com a lei de D. Manuel de 1496 determinando a expulsio dos Mouros
e dos Judeus iniciou-se um €xodo de homens que se viriam a distinguir
noutros paises 8. Como naeao, Portugal veio a perder o seu territ6rio
e muitos mais dos seus homens ao servigo das derrotas sofridas pela
Espanha, entre l58O e 1640.

Esses anos veriam a condenaqlo a morte, queimado, de Giordano
Bruno em 1600, a fundagio da Academia Lincei em 1603, a publicagio
da Apologia pro Galileo por Campanella em 1616, a publicagio
do De Cometis por Kepler em 1618, a publicagio do II Saggiatore
de Galileo Galilei em 1623, a publicaqio dos Exercitatio Anatomica
de Motu Cordis et Sanguinia in Animalibus por William Harvey em 1628,
a publicaElo do Dialogo de Galileo Galilei em 1632, o seu julgamento
em 22 de Junho de 1533 e a publicaglo do Discours de la Mdtbode,
de Descartes, em 1637. Esta lista constitui uma pequena amostra
dos acontecimentos que transformaram a percepqio e compreensio
do mundo que nos rodeia reflectindo uma mudanqa radical no posicio-
namento do homem face a Dogmas.

Francisco Sanches (1552-1623) um fil6sofo portugu€s que ensinou
na Universidade de Toulouse 6 considerado por alguns um pioneiro dessa
modificaqio com um trabalho nodvel da Hist6ria do Cepricismo e,

Quod nibil scitur,publicado em 1581. Do mesmo modo, Garcia da Orta,
um (cientista m6dico" portugu€s formado na Universidade de Salamanca,
situa-se entre os pioneiros do movimento de desafio ao Dogma com
observaq6es baseadas na sua experi€ncia pr6priar0. Nem Sanches nem
Orta pertenciam, no entanto, a uma assembleia de pares.

Assim, da mesma forma que os desenhos e notas pioneiras
de Leonardo da Vinci (1452-1519) nio vieram a ser apreciados senio
muito mais tarde, as contribuig6es isoladas dos portugueses do s€c. xvr
espalhados pelo mundo nio vieram a ter (uma influ€ncia marcada no
progresso do pensamento, por nio terem entrado a propriedade
comum)rt. No fim do s€c. xvIII, o matemltico portugu€s Anastdcio
da Cunha atribuia ua D. Sebastiio, aosJesuitas e aos Espanh6iso alguma

8 Saraiva, A. J. 0985) InquislQAo e CristAos-Nouos. Editorial Estampa, Lisboa, p. 27.
e Popkin, R. H. (1979) *The History of Scepticism", from Erasmus to Spinoza,

University of California Press, Berkeley, p. 37.
r0 Orta, G. (1563) Cot1quios dos Simptes e Drogas de Cousas Mediginaes da India,

cited in Albuquerque As NauegaQ^es e a Sua ProjecQdo na CiAncia e na Cultura. Gradiva,
1987, p. r53.

r1 Franklin, K. J. (1961) William Haruey. Englisbman, MacGibbon & Kee, London.
p. 30.
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da responsabilidade de Portugal nio ter grandes homens 12. Da cunha
parece ter ignorado que Roma entre 1600 e 1540 era a resid€ncia
dos mais poderosos jesuitas do mundo: um poder e uma presenea que,
por si s6s, nio detiveram Galileu e os seus contempordneos 13. Intelec-
tuais portugueses e espanh6is durante os s6cs. xvrrr e xx debateram
as causas da falta de participaqio da intelig€ncia ib6rica nas ci€ncias;
debates semelhantes t€m continuado at€ aos nossos diasra.

Como cientistas, estamos menos bem preparados para entrar em
debates intelectuais complexos do que para reconhecer factos relativa-
mente simples. Assim, hd algum tempo que nos tem interessado o facto
de que cabo verde foi a primeirap^r^gem de Darwin no navio Beagle,
ap6s ter deixado southampton no Natal de 1g3 1 re. cabo verde tinha
sido descoberto pelos Portugueses em 1444tu. eue tenhamos conhe_
cimento, nem o equivalente a um umini-Darwin, apareceu em portugal
em quase 4 s6culos; uma aus€ncia notada por outros 17.

o caso de Darwin interessa-nos panicularmente porque toda a evid€n-
cia, incluindo a sua autobiografia r8, indica que nada na sua infdncia
ou na sua juventude o distinguiu de outros meninos ou companheiros
de juventude. A distingio residia nio s6 no individuo mas na Ingla-
terra. Um pais com atradigao de reconhecer, apoiar e estimular os indi-
viduos potencialmente excepcionais; onde a liberdade e o respeito pela
capacidade individual de perguntar e de duvidar tinha sido mantida
durante dois (ou mais) s€culos numa sociedade cientifica colegial.
f' talvez pertinente lembrar aqui as palavras de Fontenelle, secretdrio
da Academia Francesa das Ci€ncias, publicadas em 1740 a prop6sito
da morte de Newtonre, contrastando as formas como a Franca

12 da Cunha,;. A. (1970) cited inJ. M. Gago, Maniksto para a CiAncia em portugal,
Gradiva, Lisboa, p. 85.

r3 Redondi, P. (1985) Galil^e H6r6tique, Gallimxd,.
ra Almeida, O. T. (1990) Sant'Ana Dionisio e a ndo participaQao da Intehgencia

Ibdrica na Criagdo da CiAncia, Academia das Ci€ncias de Lisboa (no prelo).It Moorhead, L. (1971) Daruin and tbe Beagte, penguin Books, p. 43.
16 Domingues, F.C. (t99O) op. cit.
17 Almeida, O. T. (1986) Sobre o papel de portugal nas etapas preliminares da reuo-

lugdo cientifica do sdculo xvn, in Histdria e Desenooluimento da ciancia em portugal,
vol. II: I 173-1222. Publicaqoes do II centenerio da Academia das ci€ncias de Lisboa.

r8 Darwin, C., Huxley, T. H. (1983) Autobiograpbies, G. de Beer (Ed.) Oxford
University Press, Oxford.

19 Fontenelle (174O) Eloges des academiciens. Isaak aan der Kloot, Hague,
pp.332-333.
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e a Inglaterra tinham tratado Descartes e Newton, respectivamente:
uLes Anglais n'en honorent pas moins les grands talents pour €tre n€s

ch€s eux: loin de chercher i les rabaisser par des Critiques injurieuses,
loin d'apllaudir i l'Envie que les attaqu€, ils sont tous de concert a les

€l€ver et cette grande Libert6, qui divise sur les points les plus impor-
tants, ne les emp€che point de se r6unir sur celui-li. Ils sentent tous
combien la gloire de I'esprit doit €tre pr6cieuse i un 6tat, 20.

Um pais que nio participou nesses dois s6culos da maior impor-
tinciana Hist6ria da Ci€ncia e que nlo aprendeu as suas lig6es de ptltica
experimental e da colegialidade da Ci€ncia2t, iria entrar no s€c. xx
necessariamente em grande desvantagem. Uma tio grande desvan-

tagem poderia vir a ser corrigida em casos isolados de individuos que,

por raz6es de fortuna e de determinaglo pessoais, poderiam viajar

e partilhar a experi€ncia cientffica de outros pa(ses 22. Colectiva-
mente, no entanto, o Pais s6 poderia vir a corrigir essa adversidade
hist6rica depois de ter encoraiado a saida de jovens de uma mais larga

faixa social com o apoio de instituiqOes financiadoras, para pafses com
uma tradigZo cientifica experimental e de uma ptltica colegial
da Ci€ncia. Os primeiros resultados desse movimento iniciado no fim
dos anos 50 com o apoio do Estado e, sobretudo, da Fundaqlo
Calouste Gulbenkian s6 agora podem comegar a ser analisados.
Eles parecem ser encorajadores: uma comunidade pequena de cien-
tistas portugueses comeqa a ser reconhecida dentro e fora do Pais

em 1990.
Na drea das Ci€ncias Biom6dicas, o processo desse reconhecimento

dentro do pais comegou de uma forma sistemdtica em 1986 com a apre-
sentaqlo pfblica dos projectos de investigaqao submetidos i Junta
Nacional de Investigagio Cientifica e Tecnol6gica, foi reforqado em Maio

de 1987 com asJornadas Nacionais de Ci€ncia e Tecnologia, tem conti-
nuado com o encoraiamento oficial de didlogo com os melhores cien-
tistas portugueses a trabalhar fora do Pais, mas continua longe de estar

completado. Dados bibliom6tricos (e nio s6) indicam que as ideias

e as descobertas de cientistas portugueses nestairea entraram a (proprie-

dade comum, do saber.

20 Fontenelle (1740\ Ibid.
2r Harvey, rJg. (1628) De motu cordis. Tbe Keynes 1)28 Translation, The None-

such Press, London.
22 Sarton, G. (1957) Six uings: Men of Science in tbe Renaissance, The Bodley Head

Ltd. London, p. 9.
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CIENTISTAS PORTUGUESES
E A PROPRIEDADE COMUM DO SABER

Em 1990, aavaliaEtro da contribuigio do saber cientifico para a proprie-
dade comum do saber nZo € muito diferente do que era no principio
do sdc. xvII. Pode nio ter lugar atrav€s de cartas escritas por cientistas
a um padre Mersenne 23 ou ao secretirio de uma Sociedade Real, mas
ainda e s6 ocorre atrav6.s da palavra escrita. Hoje, o reconhecimento
do impacto de uma obra cientifica escrita pode ser umedido, por um
index, designado bibliom6trico, em portugu€s e conhecido no mundo
da ci€ncia por oScience Citation Index, (SCI). Considerando que, hoje
em dia, a forte competieao entre grupos de investigagdo leva a nem
sempre citar o trabalho de colegas a publicar na mesma Area, se um cien-
tista foi citado mais de 100 vezes nos fltimos 5 anos, isso deve querer
significar que o seu trabalho entrou a (propriedade comum,.

Apenas como um exercicio contimos o nfmero de vezes que
os nomes de Bacon, Descartes e Galileu tinham sido citados na corres-
pond€ncia de Mersenne entre 1637 e 7633 24. O nome de Descartes
6 citado LO2 vezes, o de Galileo 80 vezes e o de Bacon, 17 vezes.
Entre os anos de 163l e 1533 nacorrespond€ncia de Mersenne, Euclides
6 s6 mencionado 6 vezes. Se, entre 1985 e 1989, o nome de um cien-
tista portugu€s oresistiuu a ser citado mais de 100 vezes, isso, nas circuns-
tincias, nio se compara muito mal com tlo distintos antepassados.
Ap6s um levantamento dos nomes de cientistas portugueses citados mais
de 100 vezes foram identificados 25 nomes, 22 (88 por cento) slo asso-
ciados com trabalho nas Ci€ncias Biom6dicas, nomeadamente em Imu-
nologia (8), Neuroci€ncias (7), Biologia de Membranas (4), Patologia(2)
e Oftalmologia (1). No Quadro I estd apresentadaasua distribuiqlo mais
pormenorizada por sub6rea, dentro e fora do Pais.

A soma de citag6es de cientistas portugueses citados rnais de 10O
uezes entre 1,985-1989 foi igual a 5553. 70 por cento destas citaqoes
(n=3999) foram de cientistas a trabalhar fora do Pais, todos, lideres
de grupos de investigag6es em Imunologia (5), Neuroci€ncias (3), Pato-
logia (1), Biologia de Membranas (2) e Microbiologia (l). Aproximada-
mente 60 por cento de todas as citaq6es (n:3355) foram de cientistas
a trabalhar nas Neuroci€ncias (n:1727) e em Imunologia (n= 1831)

23 Mersenne, M. (1631-1533) Correspondance, Ed. CRNS, 1964
24 Mersenne, M. (1531-153, Ibid.
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dentro e fora do Pais. Dentro do Pais, as Neuroci€ncias eparecem como
aireamais homog6nea (Figura 1) com 4 cientistas citados mais de 100
vezes, com um nfmero m6dio de citaq6es entre 1984-1989 de 161r.25

(min = 107; max:218).
Se sem cientistas de grande destaque com contribuig6es importantes

reconhecidas mundialmente, uma comunidade cientifica nlo se desen-
volve muito bem, por falta de lideranqa, por falta de inspiragio dos novos
pelo exemplo, ou simplesmente, falta de algudm mais velho, conhecedor
e interessante com quem falar, uma verdadeira comunidade cientifica
nlo se desenvolve de todo, se for s6 constituida por generais, sem

soldados, todos mais velhos e interessantes, sem gente nova, talvez ndo
tao interessante, mas capaz de trabalhar afincadamente; por outras pala-

vras, equivalente a um c6u de cometas, sem estrelas 25.

Foi feita assim uma anilise mais extensa para determinar o potencial
da comunidade como comunidade, representada pelos nimeros de publi-
caq6es dos cientistas citados entre 1985-1989 (Figura l), os nrimeros
mostram que em 5 ireas: Neuroci€ncias, Imunologia, VirologiaiParasito-
logia, Investigagio Clinica e Biologia Molecular, se encontram cientistas

citados em m€dia mais de 10 vezes. Mais uma vez, 
"s 

Neuroci€ncias
aparecem como a Srea mais homog6nea dentro do Pais.

OCOMETAEAESTRELA

Egas Moniz (L874-1955) o fnico recipiente de um Pr6mio Nobel ate hoie
em Portugal, pode considerar-se o <cometa, portugues mais notdvel.
Moniz fez2 contribuiq6es, ambas no campo da Neurologia: aangiografra
cerebral (1927) e a lobotomia pr6-frontal (1936), m6todo pioneiro
da psicocirurgia, por que recebeu o Pr6mio Nobel em 194926.

A carreira brilhante de Egas Moniz, primeiro em pol(tica e mais tarde

em neurologia,6, o assunto de uma anilise extensa e incisiva, publicada
sob a forma de livro por E. Vallenstein. A maior homogeneidade encon-
trada hoje nas Neuroci€ncias portuguesas, representada por uma m€dia
de citaq6es mais alta do que nas outras dreas, parece no entanto, nao
ter muito a ver directamente com Egas Moniz.

25 sarron, G. op. cit.
26vrll.nstein, E. s. (1986) Great and Despelate Cures, Besic Books, Inc. Publis-

hers, New York, pp. 63-79.
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Estrelas embora mais pequenas tem constituido, ao longo dos anos,
grupos estaveis que sio a verdadeira semente da comunidade cientifica
a aparecer agon no Pais. Uma destas (estrelas), devido i sua seniori-
dade, merece uma refer€ncia especial: Corino de Andrade. Andrade
nasceu em Moura (Alentejo) em 1906, fez o curso de Medicina na Escola
Mddica de Lisboa onde se formou em 7929. Saiu para Estrasburgo em
1930 onde trabalhou com Guillaume Barr6 ate 1938, ano em que voltou
para Portugal. De volta foi encorajado por Moniz a ndo ficar em Lisboa
(Andrade, comunicaqZo pessoal). Tendo encontrado ttmA comltnidade
de matemlticos no Porto, foi trabalhar para o Porto num hospital
da cidade, onde , em 1951, veio a descrever uma neuropatia perifdrica
que hoje 6 tamb6m conhecida pelo seu nome: doenqa de Andrade 27.

Em marcado contraste com Moniz, s6 nos riltimos 10 anos € que Andrade
tem sido homenageado publicamente dentro do Pais.

56 a Hist6ria poderi vir a confirmar se a contribuigio de Corino
de Andrade para o desenvolvimento das Ci€ncias Biom6dicas em Por-
tugal 6 de maior import2ncia de que a de Moniz. Toda a sua vida,
Andrade parece ter feito o esforEo de procurar contribuir para a cons-
trueao de uma comunidade cientifica dentro da Medicina e da Cirurgia,
mais do que procurar reconhecimento nacional ou internacional para
as suas contribuiE6es pessoais. O seu posicionamento politico tornou-
-o uma persona non grata durante a ditadura de Oliveira SaLazar.
Na Escola M6dica de Lisboa, Pulido Valente 0g84-1963) procurou ter
um papel semelhante, tendo visto os seus eforgos e a sua posiglo elimi-
nados pela acqio politica de Oliveira Salazar nas Universidades.

Imediatamente ap6s a revolugio de 7974, Andrade, com a ajuda
de Rui Luis Gomes (um dos seus grandes amigos matemeticos desde
os anos 40), Nuno Grande, o anatomista, e um conselho de consultores
constituido por investigadores portugueses a trabalhar fora do Pais, criou
o primeiro Instituto de Ciencias Biom6dicas em Portugal, a que foi dado
o nome de Abel Salazar (1894-1946) o histologista2s, tamb€m afastado
da sua Escola M€dica no Porto. O Instituto de Ci€ncias Biomddicas Abel
Salazar 6 a instituigtro acad€mica que, pela primeira vez na Hist6ria
da Medicina Portuguesa, tem, como professores, pessoal de formaEio
ndo-m6dica, i. e. bi6logos, matemdticos, engenheiros etc. Outras Facul-
dades de Medicina estao agora a seguir este modelo de ensino.

" lnar^ae, C. (1951) Note pr,tinxinaire sur une forme particuuere de neuropa-
tuie peripb4rique, Rev. Neurol. 85: pp. 3O2-306.

28 Coimbra, A. (1991) A Importhncia dos Estudos Histol'gicos de Abel Salazar. Bol.
Hosp. Geral de St.o Ant6nio (no prelo).
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O QUE OS NUMEROS NAO PODEM DIZER

A anllise do nrimero m€dio de publicaq6es dos grupos mais destacados
complementam os resultados obtidos pela andlise de grandes nrimeros
apresentados por Marciano da Silva neste volumep.49). Como ilustrado
na Figura l, o nfmero m6dio de publicaq6es por ano desses grupos em
todas as ireas da Medicina Clinica 6 superior a l. Esta discrep2ncia 6

uma ilustraqlo das limitaqOes dos levantamentos bibliom6tricos se nio
for claro o prop6sito com que sao conduzidos. A nossa razlo de ter
feito levantamentos udirigidos, baseia-se na necessidade eminente
de indicadores de lideranqa em investigagio no Pais, quando grandes
somas de fundos estruturais vio ser investidos no programa Ci€ncia.

Os nfmeros escondem um outro fen6meno: a participaQao activa
das mulheres nas esferas principais da investigaglo biom6dica dentro
e fora do Pais. Por exemplo entre os 10 cientistas citados mais de 200
vezes entre 1985 e 1989,4 sio mulheres; destas, 4,2 estd,o fora do Pais.
Um grupo dirigido por uma 5. " mulher partilhou com o grupo franc€s
de Luc Montagnier a descoberta e caracterizagio do virus da SIDA
africana 2e.

Estas observag6es confirmam os resultados de um estudo de Beatriz
Ruivo comparando a participagao das mulheres no mercado de trabalho
da investigaqlo cientffica em paises desenvolvidos e em vias de desen-
volvimento 30. Os resultados levaram Ruivo a concluir que hd uma
maior sub-representaqio das mulheres na investigaqlo cientifica nos
pafses mais desenvolvidos. A participaqlo activa de mulheres portu-
guesas na investigaqio cient(fica pode ser vista como uma benesse
nescondidan na desvantagem hist6rica dos paises que ficaram de fora
daqueles 40 anos ude ouro, da Hist6ria da Ci€ncia do s6c. xvrr.
A urecompensa) das portuguesas que beneficiaram dos movimentos
pioneiros de afirmagio social das mulheres noutros paises foi, de certo
modo, ningu€m mais ter ureparado, que elas eram mulheres quando,
no fim dos anos 50 e anos 60, comeqaram a sair do Pais com bolsas,
como todos os outros. S6s ou em estreita colaboraqZo com os seus
maridos, vdrios cientistas portugueses parecem ter participado em contri-
buiq6es singulares (Ap€ndice).

2e Clavel, F., Guetard, D., Riun-Vezinet, F. er al (1986) Isolation of a neu burnan
retroDirus fron West African patients uitb AIDS, Science: 223: 343-6.

30 Ruivo, B. (19S7) Tbe intellectual labour market in deueloped and deueloping
countries: Wotnens's representatioft in scientific researcb, Int. J. Sci. Educ. 9: pp. 385-391 .
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CONTRIBUIQOES DE CIENTISTAS PORTUGUESES
NO CAMPO DAS CIENCIAS BIOMEDICAS

NO SEC. XX

Colectivamente, homens e mulheres cientistas portugueses parecem assim
ter contribuido para a propriedade comum do saber nas Ci€ncias Biom6-
dicas com um nfmero de descobertas. A grande maioria dessas contri-
buig6es foi feita fora do Pais, ilustrando portanto o ponto de partida deste
texto: que ndo era preciso culpar reis, jesuitas ou espanh6is, mas apenas
o vagaroso movimento da Hist6ria num pais que, por razdes da sua pr6-
pria hist5ria, ficou fora dos grandes avangos do aprender experimental
da Hist6ria Universal. Do aprender pela experi4ncia de experimentar.
De aprender, por exemplo, que a colegialidade torna cada homem maior
do que ele pr6prio, por lhe permitir partilhar a grandeza de outros
homens. Esta falta de aprendizagem da colegialidade reflecte-se ainda hoje
no facto de nio haver um arquivo em que se possa encontrar uma lista
das grandes contribuiq6es de Portugueses na 6rea das Cidncias Biom€-
dicas neste s€culo. Pareceu-nos portanto adequado concluir este texto
com essa lista. Para a preparar foram usados 2 crit€rios: a) a reconhecida
e crescente importincia de uma contribuigio no tempo, citada ou nio
entre 1985-1989; b) contribuig6es de cientistas portugueses ate 1984,
citados recentemente (entre 1984-1989) mais de 200 vezes (ver tamb€m
nota explicativa, Ap€ndice). A lobotomia pr6-frontal, trabalho pelo qual
o Pr6mio Nobel de Medicina foi atribuido em 7949 a Egas Moniz, nio
estd incluido. Ironicamente, 6 a contribuiqlo de um portug

Subirea dentro *

n ,?.o citag6es
fora*

n n.o citaQ6es

Imunologia/Microbiologia
Neuroci€ncias
Outros

2

4

4

324
()4)
704

6
3
4

1403
993

1594

Total 10 1673 t3 3990

n.o total
de citaq6es - 5663

-,t 

v"rr.nstein, E. s. op. cit.,
32 Yourcenar, M. (1983) .Le

l: citados > 100 vezes
("do pais)

p.29O.
Temps, ce grand sculpteur,, Gallimard.
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cias Biotnddicas em Portugal (1985'1989) - 1: Inuestigagdo Cl{nica; 2: Biologia Celular
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SELECQAO DAS CONTRIBUIQoES SIGNIFICATIVAS

NOTA EXPLICATIVA

Este texto foi preparado com base em dados do science citation Index
coligidos pelo nosso colega Ant6nio A. Freitas, nchef de laboratoire'
do Instituto Pasteur de Paris e com a participaero valiosa de Fernando
Lopes da Silva, professor de Fisiologia Animal da Universidade
de Amsterdio e membro da Real Academia de Ci€ncias da Holanda.

A lista das contribuig6es de cientistas portugueses consideradas
significativas foi preparada do seguinte modo: ap6s uma andlise
de regressio linear da relagio entre citag6es e publicag6es observou-se
uma correlag2o estatisticamente significativa entre o nrimero de publi-
caq6es e o nfmero de citaqdes por autor. Um nfmero de autores, todos
com mais de 200 citagOes, situaram-se claramente acima da recta
de regresslo indicando que o seu trabalho era reconhecido por outros
paraal€m da correlagio esperada com o nfmero das suas pr6prias publi-
cagdes. A escolha de dados dos fltimos 5 anos relativos a trabalho feito
entre 1954 e 1984, tomou em consideraqio o facto de que, em m6dia,
um trabalho leva cerca de 5 anos a entrar a (propriedade comum,
do conhecimento cientifico e a 16ficar. A descriglo das contribuig6es
e a lista das referdncias relevantes foram preparadas com a ajuda dos
pr6prios cientistas com excepgio de Corino de Andrade, Ant6nio
Damdsio e Ant6nio Coutinho. A contribuiqio largamente conhecida de
Corino de Andrade e a recente cobertura internacional do trabalho de
Ant6nio Damdsio e da sua mulher Hanna Damisio r'2 tornaram a lis-
tagem das suas contribuiQ6es possivel sem os termos contactado antes
da submisslo do manuscrito. Ant6nio Coutinho respondeu dizendo que
conhece alguns cientistas que consideram <que cada paper que publi-
caram foi uma contribuiglo significativa; otberwise uhy publisbl, o que
poderd explicar a razlo por que nio enviou a lista abreviada das suas
publicaq6es mais relevantes; pareceu-lhe tamb6m de (mau tom) que os
autores deste texto fizessem refer€ncia ao seu pr6prio trabalho. Refe-
r€ncias is contribuiqdes de Maria de Sousa foram portanto excluidas.

t p"f.r" l. (1990) Insigbt from broken brains: a unique registry of patients uith
specific brain lesions assembled by neurologists Ant6nio and Hanna Darndsio is belping
sbed light on bow tbe buntan brdin uorks, Science 24E:812-8'14.

2 Damdsio, A., Damdsio, H., van Allen, M., Lesion analysis in Neuropsycbology,
Oxford Universitv Press. 1989.
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Por fltimo, queremos aqui manifestar o nosso reconhecimento aos que
nos deram a sua colaboraqio respondendo ao pedido de nos enviarem
uma lista abreviada do que consideravam os artigos mais representa-
tivos das suas contribuic6es.

ALGUMAS CONTRIBUIqOES SIGNIFICATIVAS
DE CIENTISTAS PORTUGUESES

Nes crEncns srol{forces

Ano Contdbulgio Antlgos Llvros

1927

1951

t957

t959

1970

r973

t974

t975

1977

1980

198r

r982

1984

Angiografia cerebral

Primeira descrigio de uma polineuropatia
familiar amiloid6tica

Fluorofotometria

Biologia de divisio celular in ar'fro: implicag6es
para o cancro e envelhecimento

Papel do hipocampo no comportamento

Criofractura das membranas

Mecanismos da activagio das c6lulas B

Carcinog€nese do c6lon

Carectetizee7'o funcional dos receptores
da adenosina no sistema nervoso

Mecanismos de controlo do trinsito de linfocitos

Primeira descrigao da origem cortical da onda alfa

Novo modelo molecular da dinimica de membranas

Les6es pr€-cancerosas do cancro do est6mago

Estrutura das tigbt junctiolrs

DinAmica de populag6es das c€lulas B

Mecanismos e anomalias do reconhecimento da face

Principios bisicos de m6todos informatizados
em neurofisiologia

Definiqio de uma anomalia molecular
da transtirretina na polineuropatia familiar
amiloid6tica

r-3,

<_17

13-r6

21-24

27-30

32-34

35-38

39-42

44-50

53-56

57

58

59-62

64-65

55-68

09-/l

72

73-75

17-20

25-26

31

43

5r-52

63

' Refsencirc na Bibliografia anexa
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PREAMBULO

o presente roteiro visa auxiliar o leitor na identificaEio das instituie6es
portugueses de investig4glo cientifica e de ensino p6s-graduado.

Na impossibilidade de sermos exaustivos optdmos poi indicar, rogo
de inicio, os organismos de refer€ncia iunto dbs quais o leitor poderf
obter informaE6es mais detalhadas.

No que diz respeito ao Ensino Superior p6blico, indicam_se as
Universidades, Faculdades e Institutos que, de acordo com informagoes
colhidas junto da Direcqio-Geral do Ensino superior do Minist6rio da
Educagio sio responsdveis, actualmente, por cursos de mestrado e de
especializaEio p6s-graduada. Referem-se ainda as ireas de especializaElo
desses cursos.

sob a designagio ulnsrituig6es de Investigagio Universitdriao
indicam-se todos os centros de investigaqzo do Instituto Nacional de
Investigaglo cientifica (INIC) e respectivas dreas de actividade, bem
como algumas outras instituiq6es de investigaEio das Universidades
dotadas de autonomia.

Quanto is InstituiE6es privadas sem Fins Lucrativos de investigaqio
cientifica apresenta-se uma listagem parcial, visto tratar-se de um sector
em ripida expansZo. Indicam-se, para cadainstituiEao, as ireas de acti-
vidades mais significativas.

Para o sector dos Laborat6rios de Estado, o roteiro lista os respec-
tivos nomes e moradas, bem como os correspondentes Departamentos
ou Unidades de Investigaqtro.

Informag6es suplementares sobre a actividade de investigagio nos
Laborat5rios de Estado podem encontrar-se nas respectivas publica-
g6es que deverS0 ser solicitadas directamente aos pr6prios Labora-
t6rios.

Para vma informaEio mais completa sobre o sector das universr-
dades poderd consultar-se o Guia de Ensino Superior 199O, divulgado
em Abril do mesmo ano, pelo Minist6rio da Educagio. um Guia especf-
fico que contempla mestrados e cursos de especial izagdo de p6s-
-licenciatura estl actualmente em preparaglo pelo Minist€rio.
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o Insrituto Nacional de Investigaglo Cientifica editou em finais

de 1990, o documento Guia d.e InuestigaQao - Linbas de Acado e Pro-
jectos 1989/1990 que informa das linhas e proiectos em curso' nos dife-

rentes centros do INIC.
Informaqio referente ao universo das Empresas com actividade

de I&DE e respectivos proiectos de investigaqio poderl encontrar-se

no volume: Sector Empresas, Recursos em Ci?ncia e Tecnologia -
Repert'rios de Pessoal e de Projectos de I&DE, S6rie nAnuirios de C&T,

editado pelo Servigo de Estatisticas e Fomento de Recursos da Junta
Nacional de Investigagio cientifica e Tecnol6gica 0NICT)r. outras

informaq6es poderio ser recolhidas no Minist6rio da Indfstria e Energia:

Laborat6rio Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (LNETI)

e no Gabinete do Gestor do Programa de Desenvolvimento da Indfis-

tria Portuguesa (PEDIP), bem como iunto das Associaqoes Industrizis
(Associaglo Industrial Portuguesa, Associagio Industrial Portuense

e Associag6es Industriais por sector).
Pode acrescentar-se ainda que aJNICT disp6e de informaqtro relativa

aos projectos de investigaqdo de cooperaqio intemacional com participaqao

portuguesa no lmbito dos Programas das Comunidades Europeias 2,

da iniciativa EUREKA I e outros. Disp6e ainda de informaqlo relativa

aos projectos de investigaeao que co-financia. As informaq6es mais

recentes estao igualmente publicadas nos volumes da nSdrie Documentos

de Trabalho, daJNICT e em Programa Mobilizador de ciancia e Tecno-

logia 1987/19s8 - Ponto de SituaEdo, JNICT, 1988' Um coniunto
importante de informaqlo sobre a ci€ncia em Portugal encontra-se coli-
gida nos trabalhos das PrimeirasJornadas Nacionais de Investigaglo Cien-

tifica e Tecnol6gica (Maio de 1987). Embora nio publicados, os volumes

correspondentes estao disponiveis nas bibliotecas especiallzadas.
para o caso espec(fico das ci€ncias do Mar foi editado, o volume Perfil
Nacional em Ci,ncias do Mar, N{uel II: Portugal,JNICT, Lisboa, 1990,

que constitui uma versio actualizada do documento apresentado

isJornadas acima referidas. Os documentos Planeamento Plurianual
das Actiuidades de Inuestigagdo cientifica e Desenuoluimento Tecno-

t -, ,.r..ma s6rie existem igualmente os volumes referentes ao Estado, Instituiq6es

Privadas Sem Fins Lucrativos e Ensino Superior.
2 programa de I&D das comunidades Europei^s: Pgrticipagao de Portugal, *scrie

Documentos de Trabalho,, 9, Lisboa, JNICT, Novembro 1988.

' Cooperagao Cientiftca Multilateral, 'S€rie Documentos de Trabalho', 12, Lisboa,

JNICT, Novembro 1988.
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l6gico, editados anualmente pela Secretxie de Estado da Ci€ncia
e Tecnologia (Minist€rio do Planeamento e da Administragzio do Terri-
t6rio), constituem a proposta do Governo i Assembleia da Repriblica
das linhas de desenvolvimento da politica cientifica e sintetizam algumas
das informag6es atris referidas. O ensaio Maniftsto para ct Ci*ncia
em Portugal (Grediva, Lisboa, 1990) deJosd Mariano Gago sistematiza
igualmente a informaglo disponivel sobre a Ci€ncia em portugal
no quadro de uma anilise de conjunto.

Resta apenas agradecer, reconhecidamente, a todas as instituig6es
contactadas, pfblicas e privadas, a disponibilidade manifestada e a pron-
tidio e amabilidade com que sempre souberam responder is diversas
solicitag6es que tivemos de fazer. A todas o nosso obrigado pelo seu
contributo para este roteiro.

Lisboa, Janeiro de 1991
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ALGUMAS INSTITUIqOES DE REFERENCIA

JUNTA NACIONAL DE INVESTIGAQAO CIENTiFICA E TECNOLoGICA ONICT)
6rgio nacional de financiamento, coordenaceo e de articulagio da cooperacao interna-
cional (Minist€rio do Planeamento e da Administracio do Territ6rio - Secretaria de Estado

da Ci€ncia e Tecnologia)
Av. D. Caflos l, 1262." / 1200 LISBOA

TNSTTTUTO NACTONAL DE TNVESTTGAQAO CTENTiFTCA (rNrC)

organismo coordenador e financiador da investigagao cientifica universitiria (Minist€rio
da Educaqio - Secretaria de Estado do Ensino Superior)
Av. Elias Garcia, 137-4.0-7." llO93 LISBOA CODEX

CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES PORTUGUESAS (CRUP)

Universidade do Minho
Largo do Pago | 4719 BRAGA CODEX

CONSELHO COORDENADOR DO ENSINO SUPERIOR POLITECNICO
Campo dos Mirtires da PAtria,2 I llOO LISBOA

ACADEMIA DAS CIENCIAS DE LISBOA
Rua da Academia das Ci€ncias, l9-l.o / l20O LISBOA

FEDEMqAO PORTUGUESA DAS ASSOCTAC6TS r SOCTEOADES CTENTiFICAS (FEPASC)

Rua da Escola Polit€cnica, t8 / 1294 LISBOA CODEX

ASSOCTAQ;,O TNDUSTRTAL PORTUGUESA (ArP)

Praga das Indfstrias / l3oo LISBOA

ASSOCTAQAO TNDUSTRTAL PORTUENSE (ArP-Porto)
Av. da Boavista,257l | 4100 PORTO

LABORAToRIO NACIONAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA INDUSTRIAL (LNETI)
instituicao de invesrigacao, desenvolvimento, demonstraceo e assistencia tecnol6gica is
empresas industriais (Ministerio da Indfstria e Energia)
Presid€ncia: Rua de S. Pedro de AlcAntara, 79 I 12OO LISBOA
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GABINETE DO GESTOR DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INDTSTRIA
PORTUGUESA (PEDIP)
(Minist6rio da Indistria e Energia)
Rua Braamcamp, 9-5."-F / 1200 LISBOA

II.

INSTITUIqOES DE ENSINO
UNIVERSITANIO P6S-CMDUADO *

II.1. INSTITUIQoES RESPONSAVEIS POR CURSOS DE MESTRADO

Listam-se seguidamente as instituiQ^es de ensino superior que nTinistram cursos
de rnestrado. Indicarn-se, para cada uma, as designag6es dos respectiuos mestrados bem
como as correspondentes dreas de especializagdo (informagdo colbida junto do Minis_
tdrio da Educagdo, DirecAdo-Geral do Ensino Superior, emJaneiro de 1991):

ENSINO SUPERIOR PrBLICO

UNIVERSIDADE ABERTA
Rua da Escola Polit€cnica, I4t-147 / 1200 LISBOA

Comunicagdo Educacional Mutt imadia

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Campo Universitirio de Sanriago / 3800 AVEIRO

Ci?ncias da Educagdo
Areas de especializagio:

Activagao do Desenvolvimenro psicol6gico
Diddctica do Franc€s
Didictica do Ingl€s.

CiAncias e Tecnologias do papel e dos produtos Florestais
Ciancias das Zonas Costeiras
Engenharia Electr6nica e de Telecomunicag^es

Areas de especializaEio:
Instrumentagio Electrdnica
Sistemas de Telecomunicae6es

Engenbaria de Materiais
Geoquimica

---et 
t ..gra, as instituiedes referidas desenvolvem igualmente actividades de rnves-

tigagao nomeadamente nas 6reas de ensino p6s-graduado de que sio responsiveis.
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UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Rua Marqu€s D'Avila e Bolama / 6200 covILHA

Ciqncias e Tecnologias do Papel e dos Produtos Florestais

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Pitio da Universidade / 3000 COIMBRA

Faculdadc dc Cl€nclas c Tccnologie
Largo D. Dinis / 3000 COIMBRA

Biologia Celulat
Bioquimica
Ensino da Fisica e da Quimica
Engenbaria Ciuil

Areas de especializagio:
Estruturas
Hidriulica e Recursos Hidricos
Mecanica dos Solos e Rochas

Planeamento Territorial

Fisica
Areas de especializaqio:

Fisica Experimental
F(sica Tecnol6gica
Fisica Te6rica

Geoci0ncias
Areas de especializagZo:

Materiais Geol6Sicos
Processos Geol6gicos

Matetndtica
Areas de especializagZo:

,fugebra
Anilise Num€rica e Ciencias da Computagio
Ensino
Fisica Matematica
Investigagio Operacional

Quimica
ireas de especializaqio:

Quimica Fisica

Quimica Inorginica
Quimica Org2nica

Sistemas e AutomacAo
Areas de especializaqio:

Antlise e Planeamento de Sistemas
Automaqio Industrial
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Sistemas e Tecnologia da Inforrn4qdo
Areas de especializagio:

Engenharia Informetica c de ComunicaEdes
Sistemas de Controlo
Tecnologia dc Informagiio na Educagio

Facul&de dc Dlrclto
Perio da universidade / 3000 CoIMBRA

Direito
ireas de espccidizagio:

Ciencias Econ6micas

Ciencias Jurfdico-Civilisticas
Ci€ncias Juridico-Criminais
Ciencias Juridico-Econ6micas
Ci6ncias Jurldico-Filos6fi cas

Ci0ncias Juridico-Hist6ricas
Ci€ncias Juridico-Pollticas

Faculdrdc dc Economle
Av. Dias da Silva, 165 / 3000 COIMBRA

Economla EuroPeia

Faculdedc dc Letras
Praga dz Porta F€rrea / 3000 COIMBRA

Ciencias Muslcais
Estudos Anglo-Americanos
Filosofta ContemPordnea

Geografia
Areas de especializagio:

Geografia Fisica

Geografia Humana
Geografia Regional

Hist6rla Contemporanea de PortuS^l
Hist6lia Moderna
Literatuta Abma e ComParada
Litelatura ComParada

iireas de especializagio:
Literatura Alemii e Portuguesa

Literatura Francese e Portuguesa

Literatura Portuguesa
Literaturas Cldssicas

il9
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Faculdade dc Medlcl-a
Rua Larga / 3OO0 COIMBRA

Prop e d0 ut i ca Of ta I mo l6gica
Area de especializagao:

Oftalmologia

Saride Ocupacional

Faculdade de Pslcologla e de Cl€nclas da Educagio
Rua do Col€gio Novo / 30OO COIMBRA

Cidncias da Educagdo
Area de especializagio:

Psicologia da EducaEio

Psicologia
dreas de especializagio:

Psicologia Clinica do Desenvolvimento
Psicologia do Desenvolvimento Vocacional
Psicologia pedag6gica

UNIVERSIDADE DE 6VORA
Largo dos Colegiais, 2 lTOO| fVOne CODEX

Ecologia Humana
Econornia Agrtcola
RecuperaQAo do Patrimdnio Arquitect'nico e paisagfstico

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Alameda da Universidade I 1699 LISBOA CODEX

Faculdadc de Cl€nclas
Rua Ernesto de Vasconcelos, Bloco C-2; Campo Grande / lTOO LISBOA

Ciancias Geoffsicas
Areas de especializaqao:

Geofisica Interna
Meteorologia
Oceanografia

CottputuQao
EducagAo

Areas de especializagio:
Anilise Social da Educagio
Metodologia do Ensino das Ci6ncias
Psicopedagogia
Supervisao e Orienragao pedag6gica
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Ensino da Fisica
Estatistica e InuestisagAo Operacional
?tsrca,

Areas de especializagio:
Fisica At6mica e Molecular em Gases

Fisica At6mica e Molecular na Mat€tia Condensada
Fisica do Estado S6lido
Fisica dos Gases e dos Plasmas

Fisica dos Materiais Mesomorfos

Geologia Econdtnica e Aqlicada
Matelnatica

Areas de especializaqio:
Algebra
Andlise Funcional e Equagdes Diferenciais
Geometria e ToPologia
Mecinica e Fisica Matemitica

Probabilidades e Estatistica

Qu{mica-F{sica
Areas de especializaqio;

Quimica-Fisica dos Materiais

Quimica-Fisica dos Processos I6nicos em Fase Gasosa

Quimica-Fisica dos Processos I6nicos em Solugio

Secregdo Vegetal e Recursos Naturais Renoudueis

Faculdade de Dlrelto
Alameda da Universidade / 16o0 LISBOA

Direito
Areas de especializagio:

Ci€ncias Juridicas
Ci€ncias Juridico-Econ6micas
Ci€ncias Juridico-Politicas
Ci€ncias Hist6rico-Juridicas

Direito das Comunidades
Areas de especializagio:

Direito Institucional Comunitirio
Direito Econ6mico Comuniterio
Integragio Europeia

Faculdade de Letras
Alameda da Universidade / 1600 LISBOA

-t 

u.r*ao organizado em colaboragio com a uNL: Faculdade de ci€ncias e Tecno-

logia e com a UTL: Instituto Superior T6cnico.

121
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E s t udos Anglo- Am eri cano s
Areas de especializagio:

Cultura Inglesa
Linguistica Ingesa
Literatura e Cultura Norte-Americanas
Literatura Inglesa

E studos Gertnanfsticos
Areas de especializagio:

Literatura Aleme
Cultura Alema
Linguistica Alema

Filosofia
Areas de especializaEio:

Filosolia do Conhecimento e Epistemologia
Filosofia da Cultura
Filosofia da Cultura em portugal
Filosofia da Linguagem e L6gica
Filosofia Social e Politica
Hist6ria da Filosofia
Metaffsica e Antropologia

Geografia Fisica e Regional
Areas de especializagio:

Climatologia
Geografia Regional
Geomorfologia

Geografia Humana e Planeanento Regional
Hist6ria

Areas de especializagio:
Hist6ria de Arte
Hist6ria Contemporinea
Hist6ria Medieval
Hist6ria Moderna
Paleografia e Diplomatica

Lingudstica Portuguesa e Descritita
Lingutstica Portuguesa e Hist6rica
Literatura Brasileira e Literaturas Africanas de Expressdo portuguesa
Literatura Francesa
Literatura Portuguesa
Literaturas Cltissicas

Areas de especializagiio:
Literatura Grega
Literatura Latina
Literaturas Comoaradas

Faculdadc de Medlclne
Av. Prof. Egas Moniz / 1600 LISBOA
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Medicina Des?ortiua
Medicina Escolar
Psiquiatria

Faculdade de Pslcologla c de Cl6nclas da Educagio
Rua Pinheiro Chagas, l7'l.o I 1000 LISBOA

Ci4ncias da EducaqAo
Areas de esPecializagio:

Anelise e Orga;niza.QAo do Ensino

Psicologia da Educagio
Pedagogia na Safde

Psicologi*
Areas de esPecializaglo:

Diagn6stico da Personalidade

Orientaglo e Desenvolvimento da Carreira

Psicologia Clinica: Reabilitaqio e Safde

Psicologia Social Clinica e das Organizaq6es

Psicoterapia e Psicologia da Safde'

UNIVERSIDADE TfCNICA DE LISBOA

Alameda de St.o Ant6nio dos Capuchos, 1 / 1100 LISBOA

Faculdade da Arqultectura
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 2-2'o I 72OO LISBOA

Planeamento Regionat e IJrbano 2

Areas de esPecializaqio:
Gestio e Planeamento Regional

Planeamento Regional
Planeamento Urbano

Faculdade de Medlclna Vetednfrla
Rua Gomes Freire / 1199 LISBOA CODEX

Medicina Veterindria Troqical
Produgdo Animal
Sartde PrtbUca Veterindria

Faculdade de Motrlcldade Humana
Estrada da Costa - Cruz Quebrade I 1499 LISBOA CODEX

123

--- la.*rOo organizado em colaboragio com o Instituto Superior de Economia

€ Gesteo, o Instituto Superior T6cnico e o Instituto Superior de Agronomia'
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Cidncias da Educagdo
Area de especializageo:

Metodologia da Educagio Fisica

Desporto

Instltuto Supcdor dc Agronomla
Tapada da Aiuda / 1399 LISBOA CODEX

Econornia Agrdria e Sociologia Rural
Area de especializagio:

Nutriqio Vegetal, Fertilidade dos Solos e Fertilizacao

Planeamento Regional e Urbano 3

Areas de especializaEio:
Gestao e planeamento Regional
Planeamento Regional
planeamento Urbano

Produgdo Vegetal
Areas de especializagio:

Agronomia
Silvicultura

ProtecAAo Integrada

Instltuto Superlor de Cl€nclas Soclals e polltlcas
Rua daJunqueira, s6 / 1399 LISBOA CODEX

Cidncia Politica
C i C nc ias An tropol 6gicas
Estratdgia
Estudos Africanos
Relagdes Internacionais
Sociologia

Instltuto Superlor de Economla e Gcs&io
Rua Miguel Lupi 20 / 1200 LISBOA

Economia
,1,reas de especializagio:

Desenvolvimento Econ6mico e Social
Economia Internacional
Economia Monet6ria e Financeira
Economia Regional e Urbana

3 Mestrado organizado em colaboragiio com o Instituto superior de Economia e
Gestio, o Instituto Superior T€cnico e a Faculdade de Arquitectura.
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Enquadramento Social da Economia
Politica Econ6mica e Planeamento
Teoria Econ6mica

GestAo
Matemdtica Aplicada h Econornia e a GestAo

Areas de especializagdo:
Estatistica e Econometria
Investigaqao OPeracional

Planeamento Regional e Urbano4
Areas de especializaqlo:

Gestio e Planeamento Regional
Planeamento Regional
Planeamento Urbano

Pot{tica, Economia e Planeamento de Energia 5

Instltuto Superlor T€cnlco
Av. Rovisco Pais / 1095 LISBOA CODEX

Biotecnologia
Engenharia Electr6nica e de Computadores

Areas de esPecializagZo:
AutomagZo e Accionamentos Industriais
ComPutadores
Controlo e Rob6tica
Electr6nica e Computadores
Energia
Instrumentagao e Medidas El€ctricas
Propagagio e Radiagio
Te lecomunicaCdes

Engenbaria de Estruturas
Engenbaria de Materiais
Engenbaria Mecknica

Areas de especializagio:
Energia
ProduEio Integrada por Computador
Sistemas

Engenharia Quimica - Quimica Aplicada
Areas de especializaE2o:

Anilise e Controlo de Qualidade de Produtos Quimicos
Sintese Quimica

- n fr4ar11"ao organizado em colaboragio com o Instituto de Agronomia, o Instituto

Superior T€cnico e a Faculdade de Arquitectura.
5 Mestrado organizado em colaboragio com o Instituto Superior T€cnico'
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Engenbaria Quimica - processos e Indfistria
Fisica 6

Areas de especializagio:
Fisica At6mica e Molecular em Gases
Fisica At6mica e Molecular na Mat€ria Condensada
Fisica do Estado S6lido
Fisica dos Gases e dos plasmas

Fisica dos Materiais Mesomorfos

Fisica de Altas Energias, Nuclear e InstrumentuCAo
Fisica e Engenbaria dos plasmas
Hidrdulica e Recursos Hidricos

Areas de especializagio:
Hidriulica
Recursos Hidricos

InuestigagAo Operacional e Engenbaria de Sistemas
MarcmAilca Aplicada
Mineralurgia e planeamento Mineiro

Areas de especializaEio:
Mineralurgia
Planeamento Mineiro

Planeamento Regional e Urbano 7

Areas de especializagiio:
Gesteo e Planeamento Regional
Planeamento Regional
Planeamento Urbano

Politica, Economia e Planeamento de Energia I
Quimica dos Processos Catalrticos
Transportes

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Praga do Principe Red, 26 rlc / t2OO LISBOA

Faculdade de ClCnclas Soclals e Humanas
Av. de Berna, Edificio Ex-Trem-Auto / l0O0 LISBOA

Antropologia
Antropologia Cultural e Social e Sociologia da Cultura
CiAncias Musicais

Areas de especializagio:

o Mestrado otganizado em colaboragiio com a UL: Faculdade de Ci€ncias e a UNL:
Faculdade de Ci€ncias e Tecnologia.

7 Mestrado organizado em colaboragio com o Instiruto Superior de Agronomia, o
Instituto Superior de Economia e Gestao e a Faculdade de Arquitectura.

8 Mestrado organizado em colaboragio com o Instituto Superior de Economia e Gestio.
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Musicologia Hist6rica
Etnomusicologia

ComunicaQdo Social
Dernografia Histdrica e Social
Economia e Sociologia Histdricas (Sdc. xv-xx)
Estudos Alemdes - Literatura e Cultura
Estudos Anglo-Portugueses
Estudos Literdrios ComParados

Areas de esPecializaqlo:
Literatura Geral ComParada
Literaturas Clissicas e Portuguesa Comparadas
Literaturas Modernas e Comparadas

Filosofia
Hist6ria de Arte
Hist6ria das Ciuilizag1es Prd-Cldssicas
Hist'ria Cultural e Politica
Hist6ria dos Descobrimentos e da Expansdo Portuguesa (Sic xv'xvrtt)

Histdria Medieual
Hist6ri4 dos Sdculos xtx e xx
Lingutstica

Areas de esPecializagio:
Lexicologia e Lexicografia
Linguistica APlicada
Teoria do Texto

Literatura e Cultura Portuguesa
Areas de esPecializaqio:

6poca Clissica
6poca ContemPorinea
EPoca Medieval
Epoca Moderna

Literaturas Cotnparadas Portuguesa e Francesa

Literatura e Cultura dos Paises Africanos de Expressdo Portuguesa

Sociologia Aptofundada e Realidade Portuguesa

Faculdade de Cl6nclas e Tecnologla
Quinta da Torre I 2825 MONTE DA CAPARICA

Biotecnologi4
Areas de esPecializaqio:

Biologia Molecular
Bioquimica

Cidncias da Educagdo
Area de especializagao:

Educacao e Desenvolvimento

Engenbaria dos Materiais
Engenlrari* Sanitdria
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Estatistica e Optinizacdo
Ftsica 9

ireas de especializagio:
Fisica At6mica e Molecular em Gases
Fisica At6mica e Molecular na Mat6ria Condensada
Fisica do Estado S6lido
F(sica dos Gases e dos plasmas

Fisica dos Materiais Mesomorfos

Histdria e Filosofia das Ci*ncias
Areas de especializ)gio:

Hist6ria das Ci6ncias
Filosofia das Ci€ncias

Mecdnica dos Solos

Quimica OrgAnica Tecnol6gica

Faculdade dc Economla
Trav. de Estevao pinto / I 100 LISBOA

Economia
Gestao de Empresas

UNIVERSIDADE DO MINHO
Largo do Pago | 4719 BRAGA CODEX

Controlo eu{mico da eualidade
Areas de especializagio:

Materiais plisticos
T€xtil

Educagdo
Areas de especializageo:

Administracao Escolar
Anilise e Organizzglo do Ensino
Ensino da Biologia e Geologia
Ensino das Ci€ncias da Natureza
Ensino da Lingua e da Literatura portuguesa
Filosofia da Educaqio
Informetica no Ensino

Engenbaria de Materiais
Estudos Europeus

Areas de especializagio:

9 Mestrado organizado em colaboragio com a UL : Faculdade de ci€ncias e com
a UTL: Instituto Superior T€cnico.
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Estudos Econ6mico-Sociais
Estudos Politico-Juridicos

Hist6ria das Populaqdes
Inlorrndtica

Areas de especializagiio:
Ci€ncias da Compuugeo
Informitica de Gestilo

Tecnologia Tefiil

UNIVERSIDADE DO PORTO
Rua D. Manuel II - Apartado 2ll I 4003 PORTO CODEX

Faculdede dc Cl€ncles
Praga Gomes Teixeira / 4000 PORTO

Fisica do Estado Sdlido e Ciancla dos Materiak
Qu{mica Te6rica ro

Feculdadc de Economla
Rua Dr. Roberto Fna.s I 42OO PORTO

Economla

Faculdadc dc Engcoharb
Rua dos Brtgas I 4000 PORTO

Construqdo de Ediffcios
Engenbaria Electdnica e de Computadores

Areas de especializagiio:
Automacao Industrial
Informltica Industrid
Mlquinas El€ctricas
Sistemas
Sisremas de Alta Tenseo
Sistemas de Controlo de Pot€ncia
Sistemas dc Energia
Te lecomunicag6es

Engenbaria Estrrutural
Engenharia de Mateliais
Engenbaria dos Processos Qutmicos
Engenharla Tdrmica
Estruturas de Engenbaria Ciuil
Hidrdulica

-- 
'f"f*"do organizado em colaborageo com o Instituto de Ci€ncias Biom€dicas

Abcl Salazar.

r29
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Materiais e Processos de Fabrico
Sisternas e Cornputadores Digitais

Faculdade de Letras
Rua do Campo Alegre, 1055 / 4l0O PORTO

Arqueologia
Ensino da Lingua Porluguesa
Filosofia do Conhecimento
Filosofia Medieual
Filosofia Social e Politica
Hist6ria Medieaal
Hist6ria Moderna
Lingu{stica Portuguesa Descritiua
Literaturas Romdnicas Modernas e ContemporAneas

Faculdade de Medlclne
Alameda Prof. HernAni Monteiro / 4200 PORTO

Genetica Humana
Genetica Mddica
Medicina Desportiua
Psiquiatria

Faculdade de Pslcologla e dc ClGnclas da Educagio
Rua das Teipas,76 / 4000 PORTO

Psicologia
Areas de especializaqao:

Consulta Psicol6gica de Jovens e Adultos
Psicologia do Comportamento Desviante
Psicologia do Desenvolvimento e Educaqao na Crianca
Psicologia e Safde
Psicologia do Trabalho e das Empresas

Instltuto de Cl€nclas Blom€dlcas Abel Salazar
Largo Prof. Abel Salazar, 2 | 4OOO PORTO

Imunologia
Qufmica Te6rica tr

Instltuto Superlor de Estudos Empresadals
Rua D. Manuel II - Apartado 2ll | 4OO3 PORTO CODEX

-' 

M*"do organizado em colaboracao com a Faculdade de ci€ncias.
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Faculdade de Medlclna
Alameda Prof. Hernini Monteiro / 4200 PORTO

Medicina do Trabalbo

Instituto de Cllmatologta e Hldrologia
Faculdade de Medicina - Alameda Prof. Hernani Monteiro / 4000 PoRTO

135

Climatologia e Hidrologia

INSTITUTO SUPERIOR DE CITNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA

Av. das Forgas Armadas / 1600 LISBOA

Co m Port arne nto Or 4an i zac i o na I
Estudos Africanos
Politica e Gestdo de Recursos Humanos

rr.3. ouTRAS TNSTTTUIQ6ES lLISrl PARCIAL)

Escola Naclonal de Safde Pfbllca (ENSP) 14

Av. Padre Cruz | 1599 LISBOA cODEx

Curso de Sailde Ptiblica
Curso de AdministraQdo Hospitalar
Curso de Medicina do Trabalbo

Instltuto de Hldrologia 15

Instituto Superior T€cnico - Av. Rovisco Pais / 1o96 LISBOA CODEX

Ctimatologia e Hidrologia

Instltuto Nacional de Admlnlstragio
PalicioMarqu€sdePombal-LafSoMarqu€sdePombal/2780oEIRAS

Cursos nas ireas de:

AdtninistraQAo En?resarial
Adminis tragdo Plibl ica
Integragdo EuroPeia

-t, 

o Er"ola Nacional de Saride Pfblica este integrada no Minist€rio da Saride.

l5 Instituto dependente da Secretaria de Estado do Ensino Superior'
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III.

INSTITUIQOES
DE INVESTIGACAO UNIVERSITARIA

Grande parte da inoestisaQAo cientifica uniuersitdria desenuolue-se nos Centros de Inues-
tigaQao do Instituto Nacional de Inuestiga?ao cientifica (INIC) cuja listagem se indica

^diante 
(III.1). Parte da inuestigaQAo uniuersitdria desenuolue-se, todauia, directarnente

nos 

criadas unidades de inuestigaQao uniuer-
sitaria, dotadas de autonomia: laborat6rios, centros de inuestigaQao uniuersitdrios,
institutos. Indicam-se, aqui, algumas dessas unidades (IIL2).

III.1. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAQAO CIENTiTTCI (INIC)
Presid€ncia e Serviqos Centrais:
Av. Elias Garcia, 137-4.o-7." I tO93 LISBOA CODEX

O INIC possui actualmente 1 1 9 Centros de InuestigacAo repartidos por I O Uniuer_
sidades.

Anr.e crcwriprc,E,
CINNCIAS EXACTAS

Matemdtica Pura

Centro de Matemttlca. FCTC - Dep. Matemftica
Faculdade de Ci€ncias e Tecnologia I 3049 COIMBRA CODEX

Centro de Matemritlca e Apllcag6es Furdamentals
Av. Prof. cama pinto, 2 I 1699 LISBOA CODEX

Ccntro de Algebra. FCL
Rua Ernesto de Vasconcelos, Bloco C-1, 3.o piso / 1700 LISBOA

Centro de Matem:itlca. FCp - Secqiio de M^temaaice
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Ccntro de Inforrndtlca. FCP - Lab. de Cilculo
Rua das Taipas, 135 / 4000 PORTO

C€ntro de Astronomia. FCP - Observat6rio Astron6mico
Monte da Virgem / 44OO vlLA NOVA DE GAIA

Fisica

Centro de Fislca. Dep. de Fisica

Universidade de Aveiro / 3800 AVEIRO

Centro de Flslca da Radlagio c dos Materlais. FCTC - Dep. de Fisica

Faculdade de Ci€ncias e Tecnologia I 3049 COIMBRA CODEX

Centro de Ffslca Te6dca. FCTC - Dep. de Fisica

Faculdade de Ci€ncias e Tecnologia | 3049 COIMBRA CODEX

C€ntro de Electrodlnilmlca. IST - Complexo I
Av. Rovisco Pais I 1O96 LISBOA CODEX

Centro de Flslca Molecular. IST - Complexo I

Av. Rovisco Pais / 1096 LISBOA CODEX

Ceotro de Flslca Nuclcar. FCL

Av. Prof. Gama Pinto, 2 I 1699 LISBOA CODEX

Centro de Fislca At6mlca. FCL

Av. Prof. Gama Pinto, 2 I 1699 LISBOA CODEX

Centro de Geofilsica. FCL - Instituto de Geoffsica
Rua da Escola Polit6cnica, 58 I 1294 LISBOA CODEX

Centro de Flslca da Mat€rla Condensada
Av. Prof. Gama Pinto, 2 I 1699 LISBOA CODEX

Centro de Fislca, FCP - Dep. de Fisica
Praqa Gomes Teixeira / 4OOO PORTO

Quimica

Centro de Quimica do Meio Aqudtlco. Dep. de Quimica
Universidade de Aveiro / 3800 AVEIRO

Centro de Qufmlca. FCTC - Dep. de Quimica
Faculdade de Ci€ncias e Tecnologia 13049 COIMBRA CODEX
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Centfo d€ Pfocessos Qufmtcos. IST - Lab. euimica Organica
Av. Rovisco pais / lO96 LISBOA CODEX

Centro de Quimlca Estrutural. IST - Complexo I
Av. Rovisco pais I tog6 LISBoA coDEx

Ccntro de Elcctroqufmlca e Cln€tlca. FCL - Dep. de euimica
Rua da Escola Politdcnica, 58 I t294 LISBOA CODEX

Centro de Quimlca - Fislca Molecular. IST - Complexo I
Av. Rovisco pais | 1O96 LISBOA CODEX

Centro de Espectromctda de Messa. FCL - Complexo I
Av. Rovisco Pais / tO96 LISBOA CODEX

Centro de Quimlca pura e Apllceda. Universidade do Minho
Av. Joio XXI | 47OO BRAGA

Ccntro de Investigagio em euimlca. FCp - Dep. de euimica
Praga Gomes Teixeira / 4000 PORTO

Anne crcNriprce,
CIENCIAS DA ENGENHARIA

Engenharia Electrotdcnica

centro de Electr6nlcr e Telecomunlcag6es. Dep. de Electr6nica e Telecomu-
nicaCOes

Universidade de Aveiro / 3800 AVEIRO

Centro de Electrotecnta, FCTC - Dep. Engenharia Electrot6cnica
Faculdade de Ci€ncias e Tecnologia / 3049 COIMBRA CODEX

Centro de Electrotecnla. IST - pav. de Elecrricidade
Av. Rovisco Pais I tO96 LISBOA CODEX

Centro de Electr6nlca Apllcada. IST - Dep. Electr6nica Aplicada
Av. Rovisco pais I 1O96 LISBOA CODEX

C€ntro de An:illse e processamento de Slnals. IST _ Comolexo I
Av. Rovisco Pais I tO96 LISBOA CODEX

c€ntro de Engenhada Electrot€cnlca. FEp - Dep. Engenharia Electrot€cnica
Faculdade de Engenharia / 4099 PORTO CODEX
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Engenharia Quimica e Minas

Centro deYalotlzaqilo de Recursos Mlnerals. IST - Dep. Miner. e Plan' Min'

Av. Rovisco Pais / 1096 LISBOA CODEX

Centro dc Engcnharla Qulmlca. FEP - Fac. de Engenharia

Rua dos Bragas / 4099 PORTO CODEX

Centro de Metalurgia
Rua dos Bragas I 4099 PORTO CODEX

Arquitectura, Urbanismo e Planeamento

Centro de Slst€mas Urbanos e Reglonals. IST - Dep. Engenharia Civil
Av. Rovisco Pais / 1096 LISBOA CODEX

Engenharia Civil

Centro de Mecinlca 6 f,ngsnharla Estruturals. IST - Dep. Engenharia Civil

Av. Rovisco Pais / lO96 LISBOA CODEX

C€ntro de Engenharla Civtl. FEP - Dep. Engenharia Civil
Rua dos Bragas / 4099 PORTO CODEX

Engenharia Mecinica

centro de Termodlnimlca Apllcada e Mec/lnlca dos Fluldos. IST - Pav. de

Mdquinas
Av. Rovisco Pais / 1096 LISBOA CODEX

Centro de Automiitlca
Av. Prof. Gama Pinto, 2 I 1699 LISBOA CODEX

Centro de Engenhada Mccinlca. FEP - Dep. Engenharia Mecinica

Rua dos Bragas | 4099 PORTO CODEX

Informdtica e Ciencias de Computaeao

centfo de cl€nclas e Engenharh de slstemas. Universidade do Minho

Largo do Pago | 4719 BRAGA CODEX

Centro de Informitlca. FCT - Dep. de Informitica

Quinta da Torre I 282i MONTE DA CAPARICA
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Engenharia de Materiais
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Ccntro de Mecilnlca e Matedals. IST - pav. de Oficinas
Av. Rovisco Pais / 1096 LISBOA CODEX

Centro de Ceriimlca e do Vldro. Dep. Engenharia de Cerimica e do Vidro
Universidade de Aveiro / 3800 AVEIRO

AREA CIENTIFICA:
CITNCIAS NATURAIS

Bioquimica e Biologia Celular

Centro de Blologla Celular. FCTC - Dep. de Zoologit
Faculdade de Ci€ncias e Tecnologia / 3049 COIMBEA CODEX

Centro de Flslologla e Cltologla Vegetal. FCTC - Dep. de Botinica
Museu, Laborat6rio e Jardim Boranico I 3049 COTMBRA CODEX

Centro de Engenharla Btol6gtca. FCL - Dep. de Biologia Vegetal
Rua Ernesto de Vasconcelos, Bloco C-2 | 7700 LISBOA

ccnro de Estudos de Bloquimica e Flstologla Animal. FcL - Insriruro Benro da
Rocha Cabral
Calgada da Rocha Cabral, t4 / 1200 LISBOA

Centro de Gen6tlca e Blologla Molecular
Av. Prof. Gama Pinto, 2 I 1699 LISBOA CODEX

Centro de Cltologla Expertmental. FFp - Fac. de Farmdcia
Rua de Campo Alegre, 823 / 4100 PORTO

Ci€ncias de Terra

C€ntro de Geocl€nclas. FCTC - Dep. de Min€ralogia e Geologia
Faculdade de Ci€ncias e Tecnologia /3049 COTMBRA CODEX

Centro de Estratlgrafia e Paleoblologla. FCT
Quinta da Torre | 2825 MONTE DA CAPARICA

Centro de Geologla. FCL - Dep. de Geologia
Rua Ernesto de Vasconcelos, Bloco C-2, i." piso / 1700 LISBOA

Centro de Petrologla e Geoquimrca. IST - Lab. Minerologia e petrologia
Av. Rovisco Pais I 1096 LISBOA CODEX
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Centro de Vulcanologta (P6lo I) '
Universidade dos Aqores. Caixa Postal 377 | 9503 PONTA DELGADA

Centro de Vulcanologta (P6lo II). FCL

Rua Ernesto de Vasconcelos, Bloco C-2,5 o Piso / l70O LISBOI

Centro de Geologia. FCP - Museu Lab. Mineral6gico Geol6gico
Praga Gomes Teixeira / 4000 PORTO

Zoologia e Veterineria

Centro dc Slstemrltlca e Ecologia. FCTC - Dep de Zoologia
Faculdade de Ci€ncias e Tecnologia / 3049 COIMBRA CODEX

Centro de Ecologla. FCP - Instituto de Zoologia
Praqa Gomes Teixeira / 4000 PORTO

c€ntro de Parasltologia. ESMV - Escola superior de Medicina veteriniria
Rua Gomes Freire / 1199 LISBOA CODEX

Centro de Fauna Portuguese. FCL

Rua Ernesto de Vasconcelos, Bloco C-2,3.o Piso / 1700 LISBOA

Centro de Patologia Especial Comparada. ESMV - Escola Superior de Medi-

cina Veteriniria
Rua Gomes Freire / 1199 LISBOA CODEX

Centro de Farmacologia c Toxlcologla Vetednirta. ESMV - Seccao Proped'

M€dica
Escola Superior de Medicina veterinafia. Rua Gomes Freire / 1199 LISBOA CODEX

Botinica e Ci€ncias Agrdrias

Centro dc Pedologla. ISA - Secceo de Pedologia

Taptda da Ajuda / 1399 LISBOA CODEX

Centro de Estudos Florestals. ISA

Tapada da Ajuda / 1399 LISBOA CODEX

Centro de Botanlca Apllcada i Agrlcultura. ISA - Dep. de Botanica

Tapada da Ajuda / 1399 LISBOA CODEX

Centro de Microblologia e Industrlas Agricolas. ISA

Tapada da Aiuda / 1399 LISBOA CODEX

. o centro desta universidade coexiste com o centro da universidade de Lisboa.
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Centro de Mlcologla. FCL - Lab. de Micologia
Rua da Escola Polit€cnica, 58 I 1294 LISBOA CODEX

Centro de Produgiio Agricola. ISA
Tapada da Aluda / 1399 LISBOA CODEX

Centro de Estudos de Engenharla Rural. ISA
Tapada da Aluda / 1399 LISBOA CODEX

Centro de Economia Agrtirla e Soclologla Rural. ISA
Tapada da Ajuda / 1399 LISBOA CODEX

Centro de Agroclimatologla. Dep. de Biologia
Universidade de Tris-os-Montes
Quinta dos Prados, Folhadela / 50O1 VILA REAL CODEX

Centro de Ecologla. Dep. de Biologia
Universidade de Aveiro / 3800 AVEIRO

Centro de Fltossistemltlca e Fltoecologle. FCTC - Dep. de Botdnica
Museu, Laborat6rio e Jardim Botinico / 3049 COIMBRA CODEX

Centro de Ecologia Apllcada
Universidade de Evora - Largo dos Colegiais, 2 l7OOl EVOA CODEX

Anne erNTirrce'
CITNCIAS DA SAODE

Ci€ncias Bdsicas e Prd-Clinicas

Centro de Farmacologia e Blopatologla Q 'imlca. FMp - Lab. de Farmacologia
Faculdade de Medicina - Al. Prof. Herndni Monteiro / 4200 PORTO

Centro de Metabollsmo e Endocrlnologla. FML - Inst. euim. Fisiol6grca
Hospital de Santa Maria I 15gg LISBOA CODEX

Centro de Bloquimlca dos Lipidos. FCM - Dep. de Bioquimica
Campos Mirtires da PAvie / t tO0 LISBOA

Centro de Morfologla Experlmental. FMp - Inst. Hisrol. Embriologia
Faculdade Medicina - Al. Prof. Hernini Monteiro / 4200 PORTO

Centro de Gen€tlca Humana e Blologia Social. FMp - Serv. Gen€tica Medica
Insr. Anrropologia (LA2) - Fac. Ciencias / 4000 PORTO
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Centro de Fislologta da Hemostase. FMP - Lab de Fisiologia

Faculdade Medicina - Al. Prof. Hernini Monteiro / 4200 PORTO

c€ntfo de Doengas Infecclosas e Pafasitarlas. IHMT - Dep. de Microbiologia

Rua da Junqueira,96 I 1300 LISBOA

Ci€ncias M6dicas

C€ntro de Pneumologta. FMC - Serv. Pneumotisiologia
Piso 02 - Hosp. da Universidade de Coimbra / 3049 COIMBRA CODEX

C€ntro Estudo Doengas Pulmonares indole Comunlt. Profls. Reperc. Slst6-

mlcas. FML - Serv. Pneumotisiologia
Hospital de Santa Matia I 1699 LISBOA CODEX

Centro de Estudos Egas Monlz. FML - Serv. Neurologia
Hospital de santa Maia | 1699 LISBOA CODEX

Centro de Hematologla e Imunologla. FML - Serv de Medicina III
Piso 2 - Hospital de santa Matia I 1699 LISBOA CODEX

Centro de Cardlologla. FML - Serv. Medicina I e Medicina IV

Hospital de Santa Matia I 1599 LISBOA CODEX

Centro de Cardlologla. FMP - Serv. Patologia M€dica

Faculdade Medicina - Al Prof. Hern1ni Monteiro / 4200 PORTO

Centro de Metabolismos e Gen€tlca. FFL - Lab. de Bioquimica

Av. das Forgas Armadas | 1699 LISBOA CODEX

Ci€ncias Clinicas Cirfrgicas

Centro de Oftalmologta. FMC - Serv de Oftalmologia
Faculdade Medicina (Anexo Hospital Celas) / 3049 COIMBRA CODEX

Centro de Gastrenterologla. FMC
Faculdade de Medicina / 3049 COIMBRA CODEX

Centro de Anatomla Patol6glca. FML - Inst. Anatomia Patol6gica

Piso 2 - Hospital de Santa Matia I 1599 LISBOA CODEX

Centro de Gastrenterologla. FML - Serv. Medicina 2

Hospital de Santa Maia | 1599 LISBOA CODEX

centro de Investlgagio de otorrlnoladngologla. FML - serv. otorrinol2rin-
gologia
Hospital de Santa Maria | 1699 LISBOA CODEX

143



144 Ciancia em Portugal

centro de Anatomla Patol6glca e oncologla. FMp - Lab. Anaromia patol6gica
Faculdade Medicina - Al. Prof. Hernini Monteiro / 4200 PORTO

Ci€ncias Farmac€uticas

Centro de Estudos Farmac€utlcos. FFC - Faculdade de Farmicia
Rua do Norte / 3000 COIMBRA

Centro de Estudos de Cl€nclas Farmaceutlcas. FFL - Faculdade de Farmdcia
Av. das Forgas Armadas I 1699 LISBOA CODEX

Centro de Tccnologia do Medlcamento. FFp - Lab. Tec. Farmac€urica
Faculdade de Farmdcia - Rua Anibal Cunha, 164 / 4000 PORTO

Centro dc Quimlca Orgilnlca, Fltoquimlca e Farmacologla. FFp - Lab.
Quimica Orginica
Faculdade de Farmicia - Rua Anibal Cunha, 164 / 4000 PORTO

AREA CIENTIFICA:
CIfNCIAS HUMANAS

Literatura e Lingu(stica

Centro de Estudos Clllsslcos c Humanistlcos. FLC - Faculdade de Lerras
Praga da Porta Ferrea 13049 COTMBRA CODEX

Centro de Llteraturas de Expressio Portugucse. FLL - Faculdade de Letras
Cidade UniversirAria I 1699 LISBOA CODEX

Centro de Estudos Clisslcos. FLL - Faculdade de Letras
cidade Universirari^ I 1599 LISBOA CODEX

Centro de Estudos Comparados de Linguas e Llteratures Modernas. FCSH

- Faculdade de Ci€ncias Sociais e Humanas
Av. de Berna, 26 - Gabinete C - Bloco 81 / lO0O LISBOA

Centro de Estudos Arglistlcos. FLL - Faculdade de Letras
cidade Universittui^ | 16gg LISBOA CODEX

Centfo de Estudos Seml6ticos e Llteriirios. FLp - Faculdade de Lerras
Rua de Campo Alegre, 1055 / 4lO0 PORTO

Ccntro de Llngufstlca. FLL
Av. 5 de Outubro, 85-5 / 10OO LISBOA
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Centro de Llngulstlca. FLP - Faculdade de Letras
Rua de Campo Alegre, 1055 / 4100 PORTO

Hist6ria e Arqueologia

Centro de Hlst6rla da Socledade e Cultura. FLC - Faculdade de Letras
Praea da Porta F€rrea / 3049 COIMBRA CODEX

Centro de Arqueologla e Hlstdrla. FLL - Faculdade de Letras
Cidade UniversirAria I 1599 LISBOA CODEX

Centro de Estudos Hlst6dcos. FSCH - Faculdade de Ci€ncias Sociais e Humanas
Av. de Berna, 24 | 1O0O LISBOA

Centro de Hlst6ria da Cultura. FSCH - Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas
Av. de Berna, 24 I 'IOOO LISBOA

Centro d€ Hist6rla. FLP - Faculdade de Letras
Rua de Campo Alegre, 1055 / 41OO PORTO

Geografia

Ccntro de Estudos Geogriflcos. FLL - Faculdade de Letras
cidade Universitfui^ I 1699 LISBOA CODEX

Centro de Estudos de Geografla e Planeamento Reglonal. FSCH - Faculdade
de Ci€ncias Sociais e Humanas
Av. de Berna, 24 I IOOO LISBOA

AREA CIENTIFICA:
CITNCIAS SOCIAIS

Direito

Centro Interdlsclpllnar de EstudosJuridlco-Econ6mlcos. FDC - Faculdade
de Direito
Rua de Aveiro, 11-11 Andar / 3000 COIMBRA

Psicologia e Ci€ncias da Educagio

Centro de Pslcopedagogia. FPCE - Faculdade de Psicologia e Ci€ncias da
Educagio
Rua do Col€gio Novo / 3000 COIMBRA
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Centro de Psicometria e Pslcologla da Educagio.
FPCE - Faculdade de Psicologia e Ciencias da Educaqio
Rua Pinheiro Chagas, 17-l.o I 1000 LISBOA

Centro de Pslcologla. FLP - Faculdade de Letras
Rua das Taipas,76 / 4000 PORTO

Sociologia e Antropologia Social e Cultural

Centro de Estudos de Soclologla. FCSH - Faculdade de Ci€ncias Sociais e

Humanas
Av. de Berna, 24 I IOOO LISBOA

O INIC disp6e ainda de "Servlgos de Apoio i Investigageo e Desenvolvimentou:
Complexo I, IST, Av. Rovisco Pais, 1096 LISBOA CODEX, e Complexo II, Av. Prof. Gama
Pinto. 2. 1600 LISBOA.

Registe-se, por fim, um centro interdisciplinar (sob tutela conjunta do Minist€rio da Agri-
cultura Pescas e Alimentaqio - INIA e do Minist€rio da Educaqio - INIC):

CENTRO DE TECNOLOGIA QU1MICA E BIOL6GICA (CTQB)
Principais dreas de actittidade: Quimica; Bioquimica; Microbiologia; Biofisica e Biologia
Molecular; Engenharia. Formaeeo avanqada (doutoramentos e mestrados em colaboragio
com a Universidade).
Rua da Quinta Grande, 6 | 2780 OEIRAS

rrr.2. ouTRAs rNsrrTurQoEs DE rNvEsrrGAQao DAs uNIvERsr-
DADES (Lista Parclal)

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Institutos dependentes da Reltorla:

Instltuto de Estudos Reglonels e Urbanos (IERU)
Principais dreas de actiuidade: Investigagao pluridisciplinar nas lreas da Problemitica
Regional e Urbana.
Ed. anexo ao Col€gio de S. Jer6nimo / 3049 COIMBRA CODEX

FACULDADE DE CINNCIAS E TECNOLOGIA
Largo D. Dinis / 3O0O COIMBRA

Estabelecimentos anexos:
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Instituto Geoflslco
Principais dreas de actiuidade: Meteorologia e Climatologia; Radiagio Solar; Sismologia;
Magnetismo Terrestre; Quimica e Fisica da Atmosfera.
Av. Dias da Silva / 3000 COIMBRA

Museu e Laborat6rlo Antropol6glco
Principais dreas d.e actiuidade: Antropologia Fisica; Antropologia Cultural.
Bairro de Sousa Pinto / 3000 COIMBRA

Museu e Laborat6rio Mlneral6gico e Geol6gico
Principais d.reas de actiuidade: Sedimentologia; Paleontologia.

Museu e Laborat6rio de Zoologia
Principais dreas de actiuidade: Hidrobiologia; Entomologia; Nematologia; Microbiologia;
Biotecnologia; Bioquimica; Neurobiologia; Fisiologia; Biologia Celular; Protecgao do
Ambiente (Zonas Hfmidas).

Museu, Laborat6rlo e Jardlm Botinlco
Principis drcas fu actiuidarfu: Citologia; Gen6tica Vegeul; Geologia Vegeal; Taxonomia Vegetal.

Arcos do Jardim / 3000 COIMBRA

FACULDADE DE ECONOMIA
Av. Dias da Silva, 165 I 3OOO COIMBRA

Sio reconhecidos os seguintes Centros:

Centro de Economla Reglonal
Principais dreas de actiuidade: Estudos Econ6micos de Ambito Regional.

Centro de Estudos Cooperatlvos
Principais 6reas de actiuid.ad.e: Estudos Cooperativos (especial incid€ncia para os rela-
tivos ao Direito Cooperativo).

Centro de Estudos Monetirlos e Flnancelros
Principais dreas de actiuidade: Economia Moneteria e Financeira.

Centro de Estudos Soclals
Principais dreas de actiuidader Estudos interdisciplinares e integrados na irea da Socio-
logia (especial incid€ncia para os relativos ) Sociedade Portuguesa).
Largo D. Dinis / 3O00 COIMBRA

FACULDADE DE MEDICINA
Rua Larga / 3OO0 COIMBRA

Instltuto Biom€dlco de Investlgaglo dt Lwz e Imagem (IBILI)
Principais dreas de actiuidade: Luz e Imagem; Instrumentagio Biom6dica.



148 Cidncia em Portugal

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Organismo interdisciplinar de investigagio e formaqio cienrificas:

Instltuto de Cl€nclas Soclats (ICS)
Principais 6reas de actioidade: Sociologia, Hist6ria, Antropologia, Psicologia Social,
Ci€ncia Politica, Economia.
Edificio ISCTE - Ala 5 | Av. das Forgas Armadas / 1600 LISBOA

Institutos dependentes da Reitoria:

lnstltuto Bacteriol6glco de Camara Pestana
Principais dreas de actiuidade: Bacteriologia e Parasitologia; Microbiologia.
Rua do Instituto Bacteriol6gico / l10O LISBOA

Instltuto Geofislco do Infante D. Luls
Principais Areas de actiuidade: Geofisica (Actinometria, Dinamica da Atmosfera, Pros-
pecCao Geofisica, Oceanografia). Ensino (licenciatura em Geofisica).
Rua da Escola Polit6cnica, 58 | l2O0 LISBOA

Museu Nacional de Hlst6rla Natural (englobando o Museu de Bocage, o Museu



Roteiro - InuestigaQAo Cientifica 149

UNIVERSIDADE TfCNICA DE LISBOA

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
Tapada da Aiuda / 1399 LISBOA CODEX

Estabelecimentos anexos:

Laborat6do de Patologla Vegetal Ver(ssimo de Almelda
Principais dreas d.e actiuidader Investigaqio no dominio das Doengas das Culturas. Ensino

(p6s-graduagio nas ireas de especializaqao do ISA).

INSTITUTO SUPERIOR DE CIfNCIAS SOCIAIS E POLiTICAS
Rua da Junqueira, S6 I 1399 LISBOA CODEX

Instltuto de Relag6es Internacionals
Principais 6reas de actiuidade: Estudo das Relaqoes Internacionais.

Instituto do Oriente
Principais dreas de actiuidade: Estudo da presenea portuguesa no Oriente.

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTAO
Av. Miguel Lupi, 2O / 1200 LISBOA

Centro de Estudos de Economla da Energia, de Transportes e Amblente (CEEETA) .

Principais d.reas de actiuidade: Economia de Energia, Transportes e Ambiente

Centro de Estudos de Economla Europeia e Internacional (CEDIN)
Principais dreas de actiuidader Economia Europeia e Internacional; Mercados Europeus

e Internacionais.

Centro de Investlgagio de Economla Flnanceira (CIEF)-
Principais dreas de actiuid.ade: Economia Monetdria e Financeira; Finanqas Pfblicas.

Centro de Estudos de Gestio (CEGE)
Principal drea de actiuidad.e: Gestio.

Centro de Investlgac6es Reglonals e Urbanas (CIRIUS)*
Principais dreas de actiuidade: Economia Regional e Urbana.
Rua do Quelhas, 5-A / 120O LISBOA

Centro de Investlgagio sobre Economla Portuguesa (CISEP) '
Principais dreas de actiuidade: Economia Portuguesa (andlise conjuntural e sectorial, poli
tica econ6mica da conjuntura e do desenvolvimento, dinimica hist6rica e estrutural).

* Os Centros e Institutos assinalados com asterisco sao, simultaneamente, Institui-
q6es Privadas sem Fins Lucrativos.
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C€ntro de Estudos sobre Afrlca (CESA)
Principais dreas de actiuidctder Investigaeao interdisciplinar sobre Problemas Econ6micos
e Sociais do Continente Africano.

Centro de Matemzltlca Apllcada i Prevlsio e Declsio Econ6mlca (CEMAPRE)
Principais dreas de actiuidader Infer€ncia e Decisdo Estatistica; Sucess6es Cronol6gicas
e Previsio; Econometria; Inteligencia Artificial e Sistemas de Informaqio; Invesrigagao
Operacional; Ci€ncias Actuariais; Economia Maremetica.

Gablnete de Hist6da Econ6mica e Soclal (GHES)
Principais dreas de actiuidader Hist6ria Econ6mica e Social Portuguesa - s€culos xrx e xx.

INSTITUTO SUPERIOR TECNICO
Av. Rovisco Pais / 1096 LISBOA CODEX

Centro de Estudos de Hldrosslstemas
Principais dreas de actiuidade: Hidriulica e Recursos Hidricos.

Centro de Fusio Nuclear
Principais dreas de actiuidade: Fusio Nuclear Controlada e Fisica de Plasmas.

Centro de Geotecnla
Principais 6reas de actiuidade: Geotecnia.

C€ntro de Infra-estruturas de Transportes
Principais dreas de actiuidade: Infra-estrutures d€ Transportes.

Centro de Matedals de Construgiio
Principais dreas de actiuidade; Materiais Comp6sitos; Argamassas e Bet6es; Novos Materiais.

Grupo de Estudos de Fislca e Tecnologla de Edtffclos
Principais dreas de actiuidade: Fisica e Tecnologia de Edificios.

Laborat6do de Rob6tlca e Processamento de Informagio
Principais dreas de actiuidade: Rob6tica e Processamento de Informaeio.

UNIVERSIDADE NOYA DE LISBOA

Institutos dependentes da Reiroria:

Instltuto de Estudos Africanos (IEA)
Principais dreas de actiuidade: Estudos Africanos em Ci€ncias Sociais (Anrropologia e
Etnologia; Economia; Desenvolvimento Econ6mico; Hist6ria e Sociologia). Ensino (p6s-
-graduagio em Estudos Africanos).
Faculdade de Ci€ncias Sociais e Humanas / Av. de Berna,24 / lO00 LISBOA
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UNIVERSIDADE DO PORTO

centro de Investlgacio em Astronomia/Astrof(slca da unlversldade do Porto *

principais dreas de actiuidade: Astronomia/Astrofisica e Instrumentagio Associada;

formaqio de pessoal cientifico e t€cnico.

Rua de Campo Alegre, 823 / 4100 PORTO

Instltuto de Investlgagio dos Materials da Unlversldade do Porto (IrIMUP) -

Principal drea de 
^ctiuidade: 

Fisica dos Materiais

Praqa Gomes Teixeira / 4000 PORTO

FACULDADE DE CITNCIAS
Praga Gomes Teixeira / 4000 PORTO

Estabelecimentos anexos:

Instltuto de Antropologia do Dr. Mendes coffela (Museu e Laborat6rlo Antro-

pol6gico)
brincipais dreas de actiuidade: Gen€tica Humana; Investigaqeo Aplicada no Dominio

do Parentesco (Paternidades). Ensino.

Instltuto de Botinlca do Dr. Gongalo sampalo (Museu, Laborat6do e Jafdim
Botenlco)
Principais dreas de actiuidade: Ecologia; Microbiologia; Botanica Metab6lica.

Ensino.
Rua de Campo Alegre, 191 / 4000 PORTO

Irrstltuto de zoologla e Estagio de Zoologia Mafftima do Dr. Augusto Nobfe

(Museu e Laborat6rlo Zool6gtco)
principais dreas de actiuidade: Biologia Ambiental, Aquacultura (dgua doce e marinha);

Cineg€tica; Controlo da Qualidade de Produtos Alimentares Ensino'

Instltuto Geofislco (observat6rlo M€teorol6glco da serra do Ptlar)
principais dreas d.e actiuidade: Meteorologia e climatologia; Radiagio, sismolo-

gra.

Rua Rodrigues de Freitas I 44OO VILA NOVA DE GAIA

Museu e Laborat6rio Mlneral6glco e Geokigico
principais dreas de actiuidade: Petrologia da Mattria orginica; Petrologia de Rochas

Graniticas; Geologia Estrutural e Aplicada; Jazigos Minerais em contextos Graniticos.

Ensino.

* Os Centros e Institutos assinalados com asterisco sio simultaneamente Institui-

g6es Privadas sem Fins Lucrativos.
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Estabelecimentos dependentes:

Observat6do Astron6mlco do prof. Manuel de Barros
Principais dreas de actiuidade: Astronomia e Astrofisica; Radioastronomia; Geodesia e
Geodesia Espacial; Topografia.
Monte da Virgem / 44OO VILA NOVA DE GAIA

FACULDADE DE MEDICINA
Alameda Prof. Hernini Monteiro / 4200 PORTO

rnstituto de Patologra e Imunologra Molecular da Faculdade de Medrcina da
Unlversldade do porto *

Principais dreas de actiuidader Investigagio bdsica e clinica nas ireas do diagn6stico do
cancro e das doengas com expressio molecular. Formaqio, p6s-graduada, de tecnrcos
e investigadores.

Estabelecimentos dependentes:

Instituto de Anatomia do professor J. A. ptres de Llma
Principais dreas de actiuidad.'sisrema Nervoso centrar; Estudo Experiment"l das Accoes
do Alcool, de Psicoesrimulantes, da Hiponutrigio e Hipotiroidismo. Ensino.

Instltuto de Hlstologia e Embdologla do professor Abel Salazar
Principais dreas de actiuidade: Biologia Celular e Neurociencias.

IV.
INSTITUIQOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

DE INVESTIGAQAO CIENTiFICA (IPSFL) * -

Lista Parcial

Assoclagiio de Apolo ao Instrtuto Brom€drco de rnvestrga.gio da Luz e da rmagem
(ArBrLr)
Principais dreas de actiuidade: Luz e Imagem; Instrumentacao Associada.
Rua Larga / 3000 LISBOA

' os Centros e Institutos assinalados com asterisco sao simultaneamente Institui
q6es Privadas sem Fins Lucrativos.

'* Quanto aos estabelecimentos da Universidade cat6lica portuguesa, vide II.
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Associagio para o Desenvolvlrnento do Enslno e Investlgaceo em Mlcroblologia
(ADEIM)
principais dreas de actiuidade: Ensino e Investigaeao em Microbiologia e nomeadamente

SIDA, Tuberculose e infecqOes associadas a SIDA'

Av. das Forgas Armadas / 1600 LISBOA

Centro de Estudos Africanos
Principais dreas de actiuidade: Estudos Africanos em Ci€ncias Sociais'

Ed. ISCTE / Av. das Forgas Armadas / 1600 LISBOA

Centro de Estudos de Econonla da Energia, de Transportes e Amblente
(CEEETA)'
Principais dreas de actiuidade: Economia de Energia, Transportes e Ambiente

Centro de Estudos sobre a Mudanga Socioecon6mtca (DINAMIA)

Principais d.reas de actiuidade: Economia, Sociologia'

Ed. ISCTE / Av. das Forgas Armadas / 160o LISBOA

centro de Estudos do Terrtt6do (CET)

Principaisdreasdeactiuidade:SociologiaUrbanaeSociologiaRural,emgrandeparte
problematizadas em torno da Sociologia do Territ6rio Formaq2o (p6s-graduada)'

Ed. ISCTE / Av. das Forgas Armadas / 1600 LISBOA

Centro de Investigagio de Economia Flnancelra (CIEF)

Principais dreas de actiuidade: Economia Monetiria e Financeira; Finanqas Priblicas'

Rua Miguel LuPi, 20 / 1200 LISBOA

Centro de Investlgagio e Estudos de Sociologla (CrES)

Principat drea de actiuidade: Sociologia.

Ed. ISCTE, Sala 1 N16 / Av. das Forqas Armadas / 1600 LISBOA

Centro de Investlgagio sobre Economla Portuguesa (CISEP)

Principais dreas de actiuidade; Economia Portuguesa (anilise coniuntural e sectorial, poli

tica econ6mica da contuntura e do desenvolvimento, dinimica hist6rica e estrutural)

Rua Miguel LuPi, 20 / 1200 LISBOA

C€ntro de Investlgag6es Reglonals e Urbanas (CIRIUS)

Principais dreas de 
^ctiuidade: 

Economia Regional e Urbana'

Rua do Quelhas,6-A | 72OO LISBOA

centfo de Investlgagio em Astronomla/Astroflsica da Unlversldade do Porto

Principais dreas de actiuid.ade: Astronomia/Astrof(sica e Instrumentagio Associada;

formaqlo de pessoal cientifico e tecnico.

Rua de CamPo Llegre,823 / 4100 PORTO

Centro Interdisclpllnar de Estudos Econ6mlcos (CIDEC)

Principais dreas de actiuidade: Economia e Gestio

Ed. ISCTE, Sala 2 N18/Av das Forqas Armadas / 1600 LISBOA
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Gablnete de Fllosofla do Conheclmento (GfC)
Principal drea de actiuidade: Filosofia do Conhecimenro.
Biblioteca Nacional / Campo Alegre, 8l / I 7i I LTSBOA CODEX

Instituto da Energia (INTERG)
Principal drea de actiuidade: Tecnologias de Energia.
Instiruto Superior T6cnico / Av. Rovisco pais I 1O9G LISBOA CODEX

Instltuto de Blologla Expcrtmentel e Tecnol6glca (IBET)
Principais dreas de actiuidade: euimica, Bioquimica, Biologia e Engenharia com Apli-
cae6es Biotecnol6gicas.
Apartado 12 | 2780 OEIRAS

Instituto de Ci€ncla Aplicada e Tecnologla (ICAT)
Principais dreas de actiuidade: produgio e carlcterizaeao de Novos Mareriais, Hidroe-
lectrometalurgia; Metrologia Avangada; Quimica dos Produtos Florestais e Seus Derivados.
Rua Ernesto de Vasconcelos, C-1 - 4.o piso / t7O0 LISBOA

Instltuto de Ci€ncla e Tecnologla dos Matcrials (ICTM)
Principais dreas de actiuidade: Ci€ncia e Tecnologia dos Materiais.
Av. dos Estados Unidos da Am6rica, 32-2." Drr. /1700 LISBOA

Instltuto de ClCncia e Tecnologia de polimeros (ICTPOL)
Principais dreas de actiuidade: ci€ncia e Tecnologia dos Materiais polim6ricos.
Av, Prof. cama Pinro, 2 I 1699 LISBOA CODEX

Instituto de Desenvolvtmcnto de Novas Tecnologias (UNINOVA)
Principais Areas de actiuidade: Inovagio; Transfer€ncia de Tecnologia; Desenvolvimento
de Novas Tecnologias.

"campus' da Faculdade de ci€ncias e Tecnologia da uNL / euinta da Torr e I 2g25 MONTE
DA CAPARICA
uNINovA possui os seguintes cenrros: de Rob6tica Inteligente (cRI); de Intelig€ncia Arti-
ficial (cRIA); de Excel€ncia de Microelecrr6nica e optoelectr6nica de processoi lcEMop;;
de Excel€ncia para o Ambiente (SINToR); de Excel€ncia dos Materiais (UNIMAT)

Instltuto de Engenhada e Gestio Industdal (II\aEGI)
Principais dreas de actiuidade: Engenharia Mecdnica; Gestao Industrial.
Faculdade de Engenharia da Universidade do porto.
Rua dos Brugas I 4099 PORTO CODEX

Instltuto de Engenharla de Slstcmas e Computadores (INESC)
Principais dreas de actiuidade: Investigacao e Desenvolvimento Tecnol6gico na Area
da Engenharia de Sistemas e Computadores.
Sede: Rua Alves Redol, 9 / 1000 LISBOA
Delegagdes:

Largo Mompilher, 22 /4OO0 PORTO
Rua Antero de Quental, 231 clv / 3000 COIMBRA
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Departamento de Electr6nica e Telecomunicae6es INESC / Rua Mdrio Sarmento / 38OO

AVEIRO

Rua D. Pedro V, 83-3." / 4700 BRAGA

Instltuto de Estudos p,;r?- o Desenvolvlmento (IED)
principais dreas de actiuidade: Economia e Sociologia do Desenvolvimento.

Rua S. Domingos a Lapa, lll-3." I 1200 LISBOA

Instltuto de Hldriullca e Recursos Hldrlcos (IHRH)

Principhis dreas de actiuidade: Hidrdulica; Recursos Hidricos'

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto / Rua dos Brag2;s I 4099 PORTO

CODEX

Instltuto de Investlgagio Clentiflca Bento da Rocha Cabral
principais dreas de actiuidad.e: Bioquimica; Electroquimica, cinetica Quimica.
Calgad;. Bento da Rocha Cabral, 14 I l2OO LISBOA

Instltuto de Investlgagio dos Matedals da Unlversldade do Porto (IFIMUP)

Principal drea de actiuidade: Fisica dos Materiais.

Praga Gomes Teixeira / 4000 PORTO

Instltuto de Llnguistlca Te6rlca e Computaclonal (ILTEC)
principais dreas de actiuidade: Linguistica Te6rica e Computacional (Tradugio Assis-

tida por Computador; Terminologias).
Rua do Conde Redondo, 74'5.o16." / 1100 LISBOA

Instltuto de Patologla e Imunologia Molecular da Faculdade de Medlclna da

Unlversldade do Porto
principais dreas de actiuidade; InvestigagZo bisica e clinica nas ireas do diagn6stico do

cancro e das doengas com expressao molecular. Formacao, p6s-graduada, de t€cnicos

e investigadores.
Alameda Prof. Hernini Monteiro / 4200 PORTO

Instltuto de ProsPectlva (IP)
principais dreas de actiuidade: Ptospectiva nos Dominios Econdmico, social, cultural,

Cient(fico e Tecnol6gico.
Costa do Castelo, 78-2'o I 110O LISBOA

Instituto de Soldadura e Qualtdade (lSQ)
principais dreas de actiuidade: Tecnologia da Soldadura; Processamento de Materiais

por Feixes de Elevada Densidade de Energia (Laser, Feixe de Electr6es eJacto de Agua);

Materiais; CAD/CAM; Rob6tica Industrial, Integridade Estrutural de Instalag6es Industriais;

Engenharia de Ambiente.
Sede: R:ua Tomds de Figueiredo 16 A / 15OO LISBOA

Centro de Novas Tecnologias de Produgao (CNTP)

Rua Francisco da Silva / 2780 OEIRAS

r>)
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Instltuto de Tecnologla para a Europa Comuntuirta (ITEC)
Principais dreas de actiuidadej Biorecnologia; Automagio e Rob6tica; Microelectr6nica
e optoelectr6nica; Tecnologias: da Informaqao, Energdricas, do Ambiente, de sistemas
de Seguranga.

Insrituro Superior Tecnico / Av. Rovisco pais I lO96 LISBOA CODEX

Instituto de Trzis-os-Montes para o Desenvolvlmento Agro-Industrlal
(rTrDAr)
Principais dreas de actiaidade: Desenvolvimento Rural, Agro-pecuirio e Florestal.
Quinta dos Prados / 5000 VILA REAL

Instituto do Coragio
Principais dreas de actiuidade: Cirurgia Cardiaca; Cardiologia.
Rua Prof. Reinaldo dos Santos, 27 | 2795 CARNAXIDE

Instltuto Gulbenklan de Ct€ncta (IGC)
Principais dreas de actiuidade: Microbiologia, Biologia celular e Biomecanica. Forma-
gio: Cursos de Mestrado em Biologia em Colaboragio com a UNL.
Rua da Quinta Grande / 2780 OEIMS

Laborat6rios do IGC; Biologia celular; Biomecinica; Bioquimica; Farmacologia; Fisiologia
Gen€tica Molecular; Microbiologia; Virologia. possui ainda um Biot€rio.

Instltuto prra o Desenvolvlmento Agrirlo da Reglio Norte (IDARN)
Principais dreas de actiuidade: Desenvolvimento Rural, Agro-pecudrio e Flores-
tel.
Rua de Campo Alegre, 823 / 4lO0 PORTO

Instltuto para o Descnvolvtmento da Gestio Empresadal (II\IDEGE)
Principal drea de actiuidade: Formaqdo em Ci€ncias de Gesrao.
Ed. ISCTE, Sala 2 Wt1/Av. das Forgas Armadas/ 1600 LISBOA

Laborat6do dc Instrumentaceo e Ffslca Experrmcntal de particulas (Lrp)
Principais dreas de actiuidade: Fisica Experimental de Altas Energias; lnstrumentaqeo
Associada (Electr6nica; sistemas de Aquisigio de Dados; Fisica de Detectores); formacio
de investigadores e t€cnicos.
Sede e Nficleo de Lisboa:
Av. Elias G^tci^, 74-1 .o / l0O0 LISBOA
Nrtcko de Coimbra:
Departamento de Fisica / Universidade de Coimbra / 3OOO COIMBRA

Observat6do Permanente de Estudos Urbanos e Reglonals (OPEUR)
Principais dreas de actiuidade: Geografia Urbana e Regional.
Alameda da Universidade / 1600 LISBOA
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V.

LABORAT6RIOS DE ESTADO

INSTITUTO HIDROGRAFICO (IH)
pfincipais dreas de actiuid.ade: Hidrografia, oceanografia (Fisica, Quimica, Geologia

Marinha), Navegagio.

Sede: Rua das Trinas, 49 I 1296 LISBOA CODEX

As DiuisSes do IH s6o as seguintes: de seguranqa de Navegaglo; de Mctodos e Mzteriel

de Navegaqio; de oceanografia Fisica; de Dinlmica de costas e Estulrios; de Mar€s e

Correntes de Mar€; de Cartografia Ndutica; de Levantamentos Hidrogrificos; de Quimica
e Poluiqio.

TNSTTTUTO DE INVESTIGACAO CIENTfrrce tnoprcAl (IICT)
Principat drea de actiuidade: investigaqio cientifica e t€cnica no lmbito das regi6es

tropicais.
PresidAncia: Rua daJunquefta,85 I 1300 LISBOA

Departamento de Ci€ncias da Terra

(engloba cenfios de InuestigaQao na drea da: Geologia, cristalografia € Minera-

logia, Geografia)
Alameda D. Afonso Henriques, 4l-4.o Esq / l0O0 LISBOA

Departamento de Ci€ncias e Engenharia Geogrlfica
(engloba centros de InuestigaQAo na drea da: Geodesia, cartografia, Fotogrametria)

Rua da Junqueita, 534 / I 300 LISBOA

Departamento de Ci€ncias Biol6gicas

(engloba centros de Inuestigagao na 6rea da: zoologi^, Botanica, Antropobiologia)

Rua da Junquefta, 14 I 1300 LISBOA

Departamento de Ci€ncias Agrerias

(engloba centros de InuestigaQao na drea da: Pedologia, Produqio e Tecnologias

Agricolas, Tecnologia Florestal. Fitossanidade do Armazenamento, Ferrugens do

cafeeiro, veterindria e zootecnia e ainda o Jardim-Museu Agricola Tropical)

Tzpada da Aluda - Sitio do Carrascal. Apartado 3Ol4 | l3O1 LISBOA CODEX

Departamento de Ci€ncias Hist6ricas, Econ6micas e Sociol6gicas

(engtoba centros de InuestisaQao na drea da: Hisr6ril e cartografia Antiga, Pr€-

-Hisr6ria e Arqueologia, socioeconomia, Estudos Africanos e Asiiticos e 2inda o

Arquivo Hist6rico Ultramarino)
Rua Jau, 54 | 13OO LISBOA
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Departamento de Ci€ncias Etnol6gicas e Etnomuseol6gicas
(engloba centros de InuestigaQdo na drea da: Antropologia cultural e social, Erno-
logia Ultramarina)
Av. Ilha da Madeira / 1400 LISBOA

TNSTTTUTO NACIONAL DE rnrvEsTIGAgAO AGR{RTA (rNrA)
Principais dreas de actiuidade: produqio Agriria e Agro-Indusrrial.
Presidencia: Rua das Janelas Verdes, 92 I l2OO LISBOA

Estaqao Agron6mica Nacional (EAN)

Quinta do Marqu€s / 2780 OEIRAS

Estacao Zoot6cnica Nacional (EZN)
FONTE BOA / 2OOO VALE DE SANTAREM

Estaeeo Florestal Nacional (EFN)
Tapada das Necessidades, Rua do Borla / 1300 LISBOA

Estacao Nacional de Melhoramenro de plantas (ENMP)
Apartado 5 / 73it ELVAS CODEX

Estacao Virivinicola Nacional (EVN)
Dois Porros, Torres Vedras / 2i75 RUNA

Estagao Nacional de Fruticultura "Vieira Natividade" (ENFVN)
Estrada de Leiria I 246e ALCOBAQA

Estacao Nacional de Tecnologia dos produtos Agririos (ENTPA)
Quinta do Marques / 2780 OEIRAS

Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrario (CNROA)
Rua Artilharia Um, t0l 6.o / 1000 LISBOA

Centro Nacional de protecgeo da produgio Agricola (CNppA)
Quinta do Marqu€s / 2780 OEIRAS

Laborat6rio Quimico Agricola .Rebelo da Silva, (LeARS)
Tapada da Aiuda / 1300 LISBOA

Departamento de Estudos de Economia e Sociologia Agririas (DEESA)
Rua D. Francisco Manuel de Melo, l-2.o Dt.o / 1000 LISBOA

Departamento de Horricultura e Floricultura (DHF)
Quinta do Marques / 2780 OEIRAS

Departamenro de Regadio (DR)
Av. 5 de Outubro, 24 / 2tOO CORUCHE
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TNSTTTUTO NACTONAL DE n\wESTTGACAO DAS PESCAS (INIP)
Principais dreas de actiuidade: Biologi^ Marinha Aplicada is Pescas; T€cnicas e M6todos
de Pesca; Tecnologia do Pescado; Aquacultura; Oceanologia; Poluigio Marinha.
Sede: Av. Brasilia / 1400 LISBOA

O INIP dispde en Lisboa dos seguintes Departarnentos: Aquactrltura; Oceanologia; Tecno-
logia dos Produtos Aqudticos; Recursos Hali€uticos; Tecnologia da Pesca.

Centros Regionais de InuestigaQAo Pesqueira
Apartado 134 I 4450 MATOSINHOS
Canal das Pirimides / 3800 AVEIRO
Av. Jaime Rebelo, 29A | 29OO SETUBAT
Av. 5 de Outubro / 8700 OLHAO

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E GEOFiSICA GNMG)
Principais dreas de actiuidade: Previsio do Tempo; Meteorologia Aplicada a Agricul-
tura, aos Transportes e i Protecgao do Ar. DetecEio Remota. Modelaq-o Num€rica. Radiagio

e Variaqao Climitica. Energias Renovlveis; Geofisica (Sismologia e Geotermia).
Rua C- Aeroporto de Lisboa / 1700 LISBOA

INSTITUTO NACIONAL DE SA6DE DR. RICARDOJORGE (INSA)
Principais dreas de actiuidade: Investigagio em Saride; Laborat6rio Nacional de Refe-

r€ncia; Centro de Ensino.
Sede: l,v. Padre Cruz / 1699 LISBOA CODEX

Delegagdo: Largo l.o Dezembro / 4000 PORTO

Departamentos de inuestigaedo cientfJica do INSA: de Biologia e Imunologia; Bioqui-
mica e Biofisica; Higiene e Saneamento do Meio Ambiente; Higiene do Trabalho e Higiene

Industrial; Nutrieao e Higiene dos Alimentos; Comprovaqio de Medicamentos, Vacinas,

Soros e Outros Produtos Biol6gicos; Epidemiologia e Bioestatistica.

Os Centros de Estudo e de InuestiSaQAo sdo os seguintes: de Estudos de Administragio
da Sarlde Priblica; de Estudos de Medicina Social; de Estudos de Nutrigeo; de Investigaeao

de Gen€tica Humana.

LABORAT6RIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL (LNEC)

Principal d.rea de actiuidade: Investigacao Aplicada no Dominio da Engenharia Civil.
Av. do Brasil, IOl I 1799 LISBOA CODEX

O LNEC possui os seguintes seruiQos operatiuos:

Departamento de Barragens que engloba os Nrtcbos de: Dimensionamento Experi-

mental; Estudos Especiais; Fundae6es Rochosas; Medidas Geod6sicas; Obras Subter-

rineas; Observagio.
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Departamento de Ediffcios 4lre engloba os Nticleos de: Acfsrica e Iluminagio; Arqui-
tectura; Comportamento das ConstruE6es; Comportamento de Componentes;
Economia e Produtividade; Processos de Construgio; Tdrmica e Fogo.

Departamento de Estruturas 4ue engloba os Nticleos de; Estudos Geot€cnicos Espe-
ciais; Fundaqdes; Prospecgio.

Departamento de Hidrdulica que engloba os Nicleos der Estudrios; Hidrdulica de
Estruturas; Hidriulica Sanitiria; Hidrologia e Hidriulica Fluvial; portos e preias.

Departamento de Materiais de Construgio 4ue engloba os Nrtcloes de: Aglomerantes
e Bet6es; Cerlmica e Plisticos; Quimica.

Departamento de Vias de Comunicagio 4ue engloba os Nticleos de: Georecnica Rodo-
vidria; Pavimentos Rodoviirios; Trifego e Seguranea Rodoviiria.

Centro de Informdtica; Centro de Normalizagio e Regulamentaqio; Centro de
Proiecto e Construqio de Equipamento

II\BORAT6RTO NACIONAL DE ENGENTHRTA E fiCNOLOGIA INDUSTRTAT (LNETI)
Principais dreas de actiuidade: Tecnologias de Informaqio e Electr6nica; Desenvolvi-
m€nto de Equipamento e Automaeao Industrial; Materiais; Biotecnologia e Quimica Fina;
Novas Tecnologias Energdticas; Defesa do Meio Ambiente e Poluigio; Tecnologias Alimen-
tares € ainda na Area da Formaqio Tecnol6gica Especializada e Informaqio T€cnica para
a Indfstria.
Presid?ncia: Rua de S. Pedro de AlcAntara. 79 I 12OO LISBOA

Instituto de Ci€ncias e Engenharia Nucleares (ICEN)
que engloba os Departamentos de: Energia e Engenharia Nuclear (DEEN): Ci€ncias
e T€cnicas Nucleares (DCTN)
Estrada Nacional, l0 I 2685 SACAVEM

Sediados no {campus do Lumiar,, Azinhag^ dos Lameiros ao Pago do Lumiar / 1699
LISBOA CODEX:

Instituto de Tecnologia Industrial (ITI)
que engloba os DepartanTentos der Estudos e Anilises Industriais (DCEAI); Tecno-
logia dos Materiais (DTM); Tecnologias das Indristrias Quimicas (DTIe); Tecnologia
e Indfstrias Alimentares (DTIA)

Instituto de Electromecinica e das Tecnologias de Informaqio (IETI)
que engloba o Departamento de: Electromecanica e Electr6nica (DEE); Centro de
Informetica (CIL)

Instituto de Novas Tecnologias Energ€ticas (INTE)
que engloba os Departamentos de: Energies Convencionais (DEC); Energias Reno-
vdveis (DER)
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e o Centro de Formagdo T€cnica (CFT) e o Centro de Informagio T€cnica para a

Indfstria (CITI) no "Campus do Lumiar,; o Departamento de Pr€-Investimento
Promogao e Comercializaqeo @PIPC) (Pg do Principe Real, 19 / 1200 LISBOA) e

o Departamento de Proteceao e Seguranea Radiol6gica (DPSR) (Estrada Nacional,
10 I 2685 SACAVEM)

Delegagdes Regionais:
Regiao Centro
Rua Coronel veiga Simao, 56 I 3o0o COIMBRA
Regiao Norte
Rua dos Salazares / 4100 PORTO

LABORAToRTO NACTONAL DE TNVESTTGAQAO VETERTNARTA (LNrg
Principais dreas de actiuidade: Sadde Animal, Saride Veteriniria
Seruigos Centrais: Estrada de Benfica, 7Ol I l5OO LISBOA

Laborat6rios:
Estrada de Benfica, 701 / 1500 LISBOA
Rua de Santa Catarina,753 | 4OOO PORTO
Rua D. lsabel, 8-2.o ITOOO eVORn
Rua Serpa Pinto, 57 / 3500 VISEU
Serviqos Nacionais dos Portos de Pesca

Doca de Pedrougos, Porta 65 / 1400 LISBOA

O Laborat6rio de Lisboa compreende os seguintes Departamentos: Patologia; Bacterio-
logia e Virologia; Parasitologia e Micologia; Bromatologia; Produtos Bioquimicos e Quimio-
terap€uticos; Bioquimica.

SERVTQOS GEOL6GTCOS DE PORTUGAL (SGp)
Principais dreas de actiuidade; Investigagao Geol6gica do territ6rio nacional emerso e
submerso (Petroquimica, Estratigrafia, Tect6nica, Cartografia Geol6gica, Hidrogeologia,
Geologia Marinha)
Rua da Academia das Ci€ncias. 19-2." / 1200 LISBOA

Servigo de Cartografia Geol6gica que engloba os Nrtckos de Inuestigagdo de:
Geologia do Soco Cristalino; Geologia das Bacias Sedimentares Antemesoz6icas:
Geologia das Bacias Sedimentares Mesocenoz6icas.

Servieo de Geologia Aplicada que engloba os Nticleos de InuestigagAo: Divisio de
Hidrogeologia; Geologia Marinha.

E o Museu GeolSgico e Arqueol6gico e o Arquivo de Dados Geol6gicos de Subsu-
perficie.
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SINTISIS

um coniunto de tertos que,

numa puspectiva sinultaneamente teorica

e histrirrca. contribuem para identificar

0s tralos ftrndamentais de uma cultura.

CLITTUXA PORTLIGUESA

ruma hngua falada nos dil'ersos

continentes do nundo, un conteudo

intelecnral e artrstico profrrndalente

enraizado na rnenfiria eumpeia.

PATROCINIODE

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
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