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3Universidade do
Porto é o maior
produtor de ciência do
país 3JN foi conhecer
cientistas reconhecidos
internacionalmente

Exportadores de

Assumiram o desafio de
contribuirparaoavan-
ço da ciência e da tec-
nologia a partir de Por-

tugal,maisconcretamentedoPor-
to.Enfrentaramasdificuldadesde
quemcomeçadozero,masconse-
guiram descobriralgomaisdoque
ovizinhodo lado.São investigado-
resdaUniversidadedo Porto (UP),
que têm honrado o nome da insti-
tuiçãocomapublicaçãodecente-
nasdeartigosemrevistas interna-
cionais.Depoisdesesaberqueum
quinto da produção científica do
país saiu, no ano passado, dos la-
boratóriosesalasdeaulasdaUP,o
JNfoiconheceralguns desses“ex-
portadores de sabedoria”.

As faculdades de Medicina,
CiênciaseEngenhariaestãoentre
as mais produtivas, contribuindo
para um aumento de 15% da pro-
duçãocientíficadaUP,de2005para
2006. Os dados, fornecidos pelo
consórcionorte-americanoInstitu-
te for Scientific Information (ISI),
revelam que, no ano passado, fo-
ram publicados em revistas inter-
nacionais 1553 artigos de docen-
tes, investigadores ou estudantes
ligados à Universidade do Porto.

Manuel Gutierres é docente da
Faculdade de Medicina da UP, in-
vestigador e clínico no serviço de
Ortopedia do Hospital de S. João,
no Porto. No dia-a-dia, o mais difí-
cil é gerir o tempo. “Muitas vezes
a investigação fica para horas ex-
tra-horário normal”, assume, lem-
brando que, em alguns países, é
atribuídoaosclínicos investigado-
res um tempo concreto para a pro-
dução científica. Em Portugal não
é assim, embora naquele hospital

Inês Schreck
Adelino Meireles

Manuel Gutierres, Diogo Aires
de Campo e Filipa Carvalho

são investigadores da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto.

Ali dá-se muito valor a quem publica artigos
em revistas internacionais

universitário se dê “muito valor a
quem faz publicações internacio-
nais”. Manuel Gutierres dedida
uma a duas tardes por semana à
investigação. Nos últimos seis
anos, participou num projecto de
criação de substitutos ósseos, que
envolve também as faculdades de
Engenharia e Dentária (ler na cai-
xa a um lado).

Hásempreoqueinvestigar
O trabalho já deu origem a várias
publicações e a intenção é conti-
nuar. “Pode trabalhar-se a vida in-
teira neste projecto. A construção
do edifício da ciência é feita com
pequenos tijolos, há sempre mais
um a acrescentar”, resume Ma-
nuel Gutierres.

Acrescentar e melhorar foi o
que Diogo Aires de Campos fez a

um software que simula o traba-
lho de parto de uma mulher. A
ideia já tinha sido colocada em
prática, mas o manequim que
existia era “pouco realista e fiá-
vel”. Agora, a nova boneca “rea-
ge às coisas que não correm bem
e até pode morrer”. O principal
objectivo é treinar os profissionais
da área no acompanhamento da
oxigenação fetal durante o parto.
A investigação começou há 15
anos, gerou mais de 20 publica-
ções e o produto já está a ser co-
mercializado.

Diogo Aires de Campos conti-
nua a acreditar que “é mais fácil
fazer investigação fora de Portu-
gal porque as instituições estão
mais preparadas e são mais orga-
nizadas. “Os países do Sul da Eu-
ropa não têm a mesma fama que

os do Norte, o que torna as coisas
mais difíceis”, afirma o investiga-
dor, reconhecendo que há alguns
anos era bem pior.

Filipa Carvalho, docente e in-
vestigadora na área da Genética,
entende que “lá fora a máquina
está montada, mas a tradição em
Portugal está a mudar. Em termos
de potencial pode fazer-se aqui o
mesmo que no estrangeiro”. A in-
vestigadora fez uma tese de dou-
toramento sobre a infertilidade
masculina, concentrando-se nos
casos que são de causa genética.
Participou também num diagnós-
tico genético de embriões que
permite evitar a transmissão de
doenças genéticas de pais para
filhos em casais que recorrem à
reprodução medicamente assis-
tida. W

Investigadores
ainda acreditam
que é mais fácil
trabalhar fora de
Portugal. No
estrangeiro há
mais preparação,
mais organização
e mais fama

A Universidade do Porto
foi responsável por um

quinto da produção cientí-
fica nacional em 2006.
Que efeitos é que isso
tem a nível nacional e

internacional?
Tem uma importância indis-

cutível porque a investigação
é a principal missão de qual-

quer universidade. A nível na-
cional fomos os que mais pro-
duzimos no ano passado, mas
o mesmo aconteceu em 2005.

A nível internacional pode-
mos lembrar que, em 2004,

num ranking ibero-americano
que envolvia 600 universida-
des, a UP passou da 23ª posi-

ção para a 10.º lugar. E isto

“Além de atribuir verbas às
instituições, o Governo tem de

as disponibilizar efectivamente”

António
Marques

Vice-reitor
da UP

deve-se à produção científica,
porque é esse o indicador

observado.

Alguns investigadores criti-
cam a falta ou atrasos no fi-
nanciamento para a investi-
gação. Até que ponto é que
a UP pode agir para alterar

esta situação?

A Universidade pode fazer pres-
são e é o que tem feito. Na

União Europeia, o Governo por-
tuguês é um dos que atribuem

valores mais baixos (0,6% do
PIB) à investigação científica,
que continua alicerçada no fi-

nanciamento público. Nos paí-
ses mais desenvolvidos é preci-

samente ao contrário: a maior
parte do financiamento para a
investigação é privada. Ainda
assim, há que referir que este

Governo tem dado prioridade à
produção científica. Refira-se

que há um aumento de 60% no
orçamento deste ano, o que é

um estímulo para os investiga-
dores. No entanto, para além de
atribuir verbas às instituições, o

Governo tem de as disponibili-
zar efectivamente.

A produção científica conti-
nuará a ser uma bandeira

da Universidade do Porto?
A Universidade vai fazer uma
aposta cada vez maior na in-

vestigação. Aliás, a investiga-
ção, a inovação e a transferên-

cia de conhecimento e tecno-
logia são um dos principais

quatro objectivos da UP para
os próximos anos.

INVESTIGAÇÃO
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CONHECIMENTO

Substituto ósseo
para preencher falhas
Chama-se“bonelike”eé, tal
comoonomeindica, igualao
osso.Ouquase.Trata-sede
umsubstitutoósseoquepermi-
tirá,no futuro,preenchercavi-
dadesoufazer implantesem
doentessemterde lhesretirar
ossodeoutrapartedocorpo.
Oprojectode investigação,em
queManuelGutierrespartici-
pou, resultadeumaparceria
entreas faculdadesdeMedici-
na,EngenhariaeDentáriada
UniversidadedoPorto.

Manequim simulador
do trabalho de parto
Éumaespéciedebonecaque
simulaopartopermitindootrei-
nodeprofissionaisnassitua-
çõesdeemergênciaobstétrica.
Oprincipalobjectivodoprojecto
desoftware,desenvolvidopela
FaculdadedeMedicinaepelo
InstitutodeEngenhariaBiomé-
dica,éseguirdepertoaoxigena-
çãofetalduranteo parto.Bebés
maloxigenadospodemficar
comsequelascerebrais.Opro-
grama,emqueoinvestigador,
médicoedocentedaFaculdade
deMedicinaDiogoAiresde
Camposparticipou,geroumais
de20publicaçõesemrevistas
internacionais.Estánomercado
hátrêsanosejáforamvendidos
dezmanequinsemPortugale
doisnaEuropa.

Usar o computador em
vez dos tubos de ensaio
Asexperiênciasemlaboratório
ficamcaras,custamavidaa
muitosanimaisenãopermitem
umavisualizaçãotãominucio-
sa.Autilizaçãodocomputador
para fazeroquese fazno labo-
ratórioéumdosprojectosem
queMariaJoãoRamos,docen-
tedaFaculdadedeCiências,
estáenvolvida.Ocomputador
nuncasubstituirá totalmenteo
laboratório,maspermite redu-
zironúmerodecaminhosqueo
experimentalista temdeseguir.

Ideia acaba em empresa
de perfumes à medida
Na década de 90, Alírio
Rodrigues, da FEUP, quis
aprofundar a formulação de
perfumes. A proposta foi
desenvolvida por estudantes
de doutoramento que têm
desde, há dois anos, uma
empresa de criação de
perfumes à medida.

O lado prático
das ideias
Além de darem origem a
muitas publicações, há pro-
jectos que saíram do papel.
O JN mostra-lhe alguns.

vale a pena andar a fazer
o que outros já fizeram”,
diz o professor catedráti-
co e responsável do
LRSE, um laboratório as-
sociado que nasceu com
quatro investigadores.
Hoje tem mais de 50.
“Desde o início que pu-
blicamos os projectos. É
como uma prestação de
contas”, explica o autor
de mais de 300 “papers”.
Os meios do laboratório

“não envergonham nin-
guém”, mas Alírio Rodri-
gues critica a falta de
“um financiamento está-
vel”. “De 2006 recebe-
mos cerca de 10% das
despesas-base do labora-
tório. Isto desgasta as
pessoas”, diz. Do outro
lado da FEUP, no edifício
do INESC, Artur Pimenta
Alves lembra que na área
de Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação os

trabalhos nem sempre
dão origem a publicações
porque estão em causa
ideias.“Publicar pode ser
um risco porque ainda
não é possível patentear
ideias”. Ainda assim, o
director do INESC parti-
cipou, entre 1999 e 2002,
num projecto para a BBC
que “gerou muitas publi-
cações” em revistas da
especialidade. “Outra
forma de ter impacto é
conseguir transformar
uma ideia gira num negó-
cio. E é nesse esforço que
tenho gasto 80% a 90%
das minhas energias nos
últimos anos”, salienta.
Pimenta Alves não tem
dúvidas de que a univer-
sidade teve uma “evolu-
ção muito positiva” nos
últimos anos, mas consi-
dera que o país continua
a ter um problema de
“falta de escala”. “É pre-
ciso uma superstrutura
que ponha várias áreas e
discutir objectivos mais
vastos”, defende.W

Um olho na descoberta, outro no negócio

33Trabalham ambos
na Faculdade de Enge-
nharia, mas em áreas
muito distintas. Têm
em comum o gosto pela
investigação e a dedica-
ção aos projectos em
que se envolvem. Um é
director do Laboratório
de Processos de Separa-
ção e Reacção (LRSE), o
outro é director do Ins-
tituto de Engenharia de
Sistemas e Computado-
res do Porto (INESC).
Alírio Rodrigues ater-
rou no departamento
de Engenharia Química
da FEUP, em 1976,
numa altura “em que
não havia tradição de
investigação no país”.
“Em 30 anos andámos
muito”, conclui, ao fa-
zer uma retrospectiva
de uma vida dedicada a
descobrir algo mais.
“Não entro num projec-
to em que não veja que,
ao fim de três/quatro
anos, consigo estar na
linha da frente. Não

“um dos grupos com
mais publicações em
Química do país”.
“É um orgulho tremen-
do”, admite Maria João
Ramos, explicando que
“não é fácil publicar em
revistas americanas”.
A docente não esconde
que lhe dá um gozo es-

pecial “poder mostrar
que em Portugal se faz
alguma coisa” e esse na-
cionalismo existe por-
que ainda há “algum ra-
cismo. Conheço investi-
gadores da América
Latina que têm muitas
dificuldades em publicar
artigos”. Em Portugal, já

não é assim. Mas a inves-
tigação continua a ser
uma área difícil, nomea-
damente por falta de fi-
nanciamento. As verbas
da Fundação Ciência e
Tecnologia “chegam
sempre atrasadas”. “Só
nos pagaram as propinas
de 2004”.W

“Não é fácil publicar em revistas americanas”

33Em 1992, quando
Maria João Ramos ter-
minou o pós-doutora-
mento em Oxford (In-
glaterra) sabia “que
não era fácil” fazer in-
vestigação em Portu-
gal. Mesmo consciente
das dificuldades, re-
gressou com a ideia de
“formar um grupo e de
fazer algo importan-
te”. Hoje é professora
associada com agrega-
ção, responsável pelo
grupo de Química Teó-
rica e Computacional
da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade
do Porto (FCUP), e tem
mais de uma centena
de trabalhos publica-
dos em revistas inter-
nacionais. É também
investigadora do labo-
ratório associado Re-
quimte (Rede de Quí-
mica e Tecnologia) –
que funciona nas insta-
lações da FCUP e em
Lisboa. Trata-se do la-
boratório com o maior
cluster de computado-
res ao seu serviço (são
108 e até ao fim do ano
serão 200). E é também

Alírio Rodrigues
e Artur Pimenta Alves

Maria João Ramos
(ao centro)


