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Rui Moreira com Antonio Costa 
e Manuel Pizarro. Marcelo Rebelo 
de Sousa e Feyo de Azevedo 
na inauguração do maior 
centro de investigação 
m ciéncia da saúde do pais 

rv Moreira e Marcelo 
reunidos na Bolsa 

saída da reunião com o presidente da 
Republica, que ocorreu ontem no Palá-
cio da Bolsa, no Porto, Rui Moreira não 
quis prestar declaraçOes. O mesmo fez 
Marcelo Rebelo de Sousa, que acabou 
por "fugir" pelaporta lateral. Já Nuno 
Botelho, presidente da Associação Co-
mercial do Porto, com quem o chefe de 

 

Estado também esteve reunido, mo-
mentos antes do encontro com o au-
tarca do Porto, caracterizou aquele 
momento como sendo "histórico e 
muito importante para a região", devido 
ao facto de o Presidente da República 
"passar a adotar o Palácio da Bolsa 
como um local onde pode passar a 
acolher, à vontade, reuniões e diferen-
tes visitas sempre que se dirija a Região 
do Porto e do Norte do país". 

Investigação i3S referido como exemplo em que a ciência e o conhecimento são motores de desenvolvimento 

Marcelo e Costa, os 
otimistas crónicos 

Sara Dias Oliveira 
saras, pt 

► "Otimismo crónico e, as vezes, li-
geiramente irritante." A expressão 
é de Marcelo Rebelo de Sousa e ser-
ve para caracterizar o espírito que 
ele e António Costa partilharam on- 

tem, no Porto, ao inaugurar o maior 
centro de investigação em ciências 
da saúde do país. O i3S - Instituto 
de Investigação e Inovação em Saú-
de, com mais de 800 investigado-
res, tem "dimensão histórica". 

A observação de Marcelo. que 
mereceu risos da plateia, surge  

como resposta ao reitor da Univer-
sidade do Porto. Sebastião Feyo de 
Azevedo. que lembrou que o i3S 
teve "uma gestação longa". "Eu ve-
ria do outro lado da história, um 
pouco com o espirito habitual do 
senhor primeiro-ministro, aquele 
seu otimismo crónico e, às vezes,  

ligeiramente irritante'. sublinhou. 
O otimismo voltaria ao discurso 

pouco depois. Marcelo Rebelo de 
Sousa diz que vê dois países em 
Portugal. Um cético, outro feliz. E 
deixou um recado para António 
Costa. O país otimista é aquele que 
trabalha, cria, inventa e imagina. "E  

quando acorda, cada dia, olha para 
o lado bom da realidade. mesmo sa-
bendo que há um lado mau - e es-
cusa de o fazer de forma excessiva. 
mas pode fazê-lo com os pés assen-
tes no chão", afirmou, dirigindo-se, 
uma vez mais. ao  primeiro-minis-
tro. Aproveitou, ainda, para avisar 
que "há otimismos minimamente 
racionais". 

Pela segunda vez numa semana. 
Marcelo e Costa estiveram juntos 
em cerimónias públicas. Situação 
que o presidente da República não 
deixou passar em branco. "A nossa 
presença é também uma homena-
gem a todos os que nos antecede-
ram" e que tornaram possível a 
obra. Pouco depois, Marcelo Rebe-
lo de Sousa e António Costa cum-
priram. no Palácio da Bolsa, Porto. 
a reunião semanal. Costa entrou e 
saiu calado. Marcelo também. 

013S, o maior centro de investi-
gação nacional em ciências da saú-
de, com cerca de 800 investigado-
res. foi ontem formalmente inaugu-
rado. Sobrinho Simões, Alexandre 
Quintanilha, Rui Moreira, Rui Rio, 
os ministros da Saúde e da Ciência. 
Tecnologia e Ensino Superior, mar-
caram presente num momento 
considerado histórico por Marcelo 
Rebelo de Sousa. Esta estrutura re-
presenta. na  sua opinião. "uma con-
vergência virtuosa da educação 
com a cultura, com a ciência com a 
inovação, com a saúde". "Qualquer 
uma das três instituições que agora 
converge já fez história, faz história, 
tem dimensão histórica", referiu. 

António Costa também realçou o 
i3S como "um exemplo paradigmá-
tico da centralidade da ciência e do 
conhecimento como motor de pro-
gresso e desenvolvimento". 

Para Mário Barbosa, diretor do 
i3S, a estrutura "faz parte da cons-
trução da história de um sistema 
científico". E para o reitor da Uni-
versidade do Porto é a "concretiza-
ção de um grande projeto, fruto da 
visão de futuro". • 

Bolsas substituídas por contratos 
SUPERIOR  António Costa trouxe 
boas noticias ao Porto. E foi aplau-
dido quando anunciou que o Go-
verno quer substituir bolsas por 
contratos de trabalho no sistema de 
ensino. As negociações com os sin-
dicatos de professores estão já na 
agenda do seu Executivo. 

"Brevemente. abriremos nego-
ciações com diferentes sindicatos  

de docentes tendo em vista fomen-
tar o emprego público e substituir. 
de uma vez pór todas, as relações 
de trabalho financiadas por bolsa 
por aquilo que devem ser titulados. 
por verdadeiros contratos de traba-
lho", anunciou na inauguração do 
i3S. 

O primeiro-ministro não ficou 
por aqui. Há mais movimentações  

na educação. Costa quer "recupe-
rar a confiança com o sistema de 
ciência e a tecnologia". Admite que 
não é fácil, mas a assinatura de no-
vos contratos com instituições de 
Ensino Superior está em perspeti-
va. E. neste sentido, o ministro da 
Ciência. Tecnologia e Ensino Supe-
rior. Manuel Heitor, já iniciou ne-
gociações com o Conselho de Rei- 

tores. A ideia é, explica António 
Costa. dar "expectativas de estabi-
lidade entre o Estado e as diferen-
tes instituições". 

A constituição de um grupo de 
trabalho para criar uma agência de 
investigação clínica e de inovação 
biomédica também faz parte dos 
seus planos. Na sua opinião, a co-
munidade científica é "imprescin-
dível para que o pais ultrapasse os 
problemas da próxima década, tan-
to no que respeita ao desenvolvi- 

mento social, económico e cultu-
ral. como na capacidade de afirma - 
ção internacional". 

António Costa destacou o exem-
plo do maior instituto de investiga-
ção na área da saúde no nosso pais. 
"O 13S vem mostrar que o patrimó-
nio do conhecimento científico re-
presenta o maior ativo de que a so-
ciedade portuguesa dispõe para 
responder aos desafios sociais. 
económicos e ambientais da próxi-
ma década". sublinhou. s D.o. 


