
Ex ministra quer
garantir regresso
dos cérebros
Investigação Maria da Graça Carvalho
defende bolsas para atrair investigadores

PATRÍCIA JESUS em Bruxelas

Travar afugadecérebros e dar con
dições para o regresso dos investi
gadores queabandonaram o País
Éesse o objetivo da eurodeputada
Maria daGraçaCarvalho quequer
introduzir no próximo orçamento
comunitário bolsas de retorno

para incentivar os investigadores
que estão a trabalhar fora da Euro
pa avoltar Ou para estimular os
que trabalhamnos Estadosmem
brosmais desenvolvidos amuda

rem se paraos que têmmais difi
culdades

Aex ministradaCiência e Ensi

no Superiorconsidera muitopro
vável que as recomendações do
Parlamento Europeu PE das
quais foi relatora sejam aceites e
realça o seuvalor para países como
Portugal Isso émuito importante
para investigadores por exemplo

portugueses queestejamespalha
dos pelaEuropaoumesmo fora da
Europa e que queiram regressar
com apoio doHorizonte 2020 o
programa quadro de apoio à in
vestigação e inovação naUnião Eu
ropeia

Acondiçãoéseremprofissionais
de excelência os chamados cére
bros A recomendação quer rever
ter afugadospaísesmais pobresda
Europa nomeadamente do Leste
e do Sul paraosmais desenvolvi
dos e tambémparaosEstadosUni
dos jáque estas bolsas podem ser
usadas para atrair investigadores
de outros países para instituições
europeias explica aeurodeputada

Outrapropostada ex ministra é
ade criar programasdegeminação
entre universidades e centros de
investigação europeus à seme
lhança dos que existem agora entre
as universidades portuguesas e al
gumas instituiçõesnorte america

nas como o famosoMassachusetts
Institute ofTechnology MIT ou a
Universidade de CamegieMellon
As instituições teriam dejuntar se
para se candidatar a financiamen
to potenciando a inovaçãonospaí
sesmais atrasados

É essencial quehajauma distri
buiçãomais harmoniosa geografi
camente dos fundos europeus pa
raciência einovação porque assis
te se neste momento em vez de
uma aproximação a umdesfasa
mento cadavezmaior entre o cen

troda Europa e instituiçõesmuito

competitivas e a periferia daEuro
pa É que a crise está a fazer que
países como Portugal Grécia e Itá
lia fiquem para trás e os indicado
resmostram no acrescenta

Estas foram duas das medidas

discutidasontemnasnegociações
entreParlamento Europeu Comis
são Europeia e ConselhoEuropeu
que ainda debatem averba para a
investigaçãodo próximo orçamen
to Noúltimo aUniãoEuropeiaca
nalizou 52milmilhõesde eurospa
ra este programa mas paraospró
ximos sete anos já apartir de 2014

oParlamentotinhapedido cemmil
milhões Ao que tudo indica aver
ba deverá ser superior a 70milmi
lhões

Para as universidades e os cen

tros de investigação portugueses
interessa sobretudo a capacidade
de terem candidaturas bem suce

didas aos apoios europeus o que
nem sempre é fácil devido à buro
cracia que estes processos envol
vem lamentou António Cunha
reitor daUniversidade doMinho
Ajornalistaviajouaconvitedo Parlamen
toEuropeu

Diário Notícias

23

S/Cor

362

56361

Nacional

Informação Geral

Diario

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:06032013

Ciência


