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António Mendes investigador em Biociências
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Estudou no John Hopkins School of Public
Health nos EUA e enquanto bolseira do Ins
tituto Pasteure do Molecular Biology Labora

tory fez investigação no Imperial College em
Londres Podia ter ficado no estrangeiro mas
preferiu regressar Actualmente é bolseiro da
Fundação Bill e Melinda Gates a maior do
Mundo e quer descobrir a cura para a malá
ria António Mendes nascido em Leiria há 30
anos fala das suas soluções para a baixa pro
dutividade e uma sociedade mais justa

Perante as medidas de con

pro

tenção orçamental impostas pelo
FMI e União Europeia acredita
que haverá desinvestimento na
área da Investigação e Desen
volvimento no ensino superior
fazendo com que Portugal volte
a cair no ranking europeu

meiros passos e começámos agora
a ter a produção científica que seria
de esperar de um país da União
Europeia A nível de carreira é
importante para qualquer cientis
ta português ou estrangeiro expe
rimentar investigação em vários
países O conhecimento que se

Muito sinceramente espero que
não Nos últimos anos a ciência

duz tem de ser válido a nível mun

explodiu em Portugal O investi
mento feito está a começar a criar
uma nova plataforma de investi
gação e de riqueza que não existia
Mas ainda estamos longe de ter
mos um sistema de investigação
que consiga auto sustentar se e ser
competitivo a nível europeu e mun
dial Ainda há uma grande depen

forma de trabalhar de outros cien

dência do financiamento da Fun

dação para a Ciência e Tecnologia
Se houver cortes no financiamen

to haverá implicações sérias no que
se pode fazer na comunidade cien
tífica Apesar de haver mais insti
tutos de pesquisa de se terem cria
do condições para atrair cientistas
de excelência para o País portu
gueses e estrangeiros ainda esta

dial e por isso é bom conhecer a
tistas noutros países Mas acima de
tudo é preciso sentir que há incen
tivos para regressar depois de apren
der novas coisas
E isso acontece

Houve um grande investimen
to e seria importante não acabar
com o que já foi feito para que as
pessoas voltem e ajudem a enri
quecer o País Já vivi no estrangei
ro muitos anos e entendo que cá
consegue se ter uma boa qualida
de de vida Melhor do que em alguns
países europeus Custa muito enca
rar um futuro vivido no receio de

um legado histórico de produção

não ter financiamento para pros
seguir o trabalho Esta preocupa
ção constante penaliza o que se
pode fazer Em Ciência é preciso

científica

correr riscos Todos os dias inova

mos muito no início e não temos

mos e experimentamos Temos ideias
Os contribuintes portugueses
estão a pagar para educar cien
tistas que depois vão enriquecer
outros países
Sim e não Isso ainda é verda

de mas muitas coisas têm muda

do Até há alguns anos tínhamos
dois ou três institutos de pesquisa
e agora existem vários com cate
goria mundial que fazem pesqui
sa reconhecida no estrangeiro com
colaborações com grandes institui
ções e que conseguem financia

e testamo las Umas vezes com êxi

to outras sem resultados Mas não

se pode estar sempre a viver com o
mínimo olímpico Quando esta
va nos EUA e descobria algo inte
ressante para testar não pensava
duas vezes para o experimentar Em
Portugal sempre que se depara uma
situação dessas tenho de pensar
muito bem quanto vou gastar e
onde vou buscar o dinheiro Recur

sos limitados limitam a capacida
de de inovar

mentos de entidades de renome
como aconteceu com o nosso caso

e com a Fundação Bill e Melinda
Gates Admito que isto ainda é algo
limitado e estamos a dar os pri

Um estudo publicado no sába
do demonstra que os portugue
ses trabalham até mais tarde e

têm menos regalias sociais que

os alemães contradizendo as afir

mações de há duas semanas da
chanceler alemã Angela Merkel
que nos acusou de termos dema
siados benefícios e sermos pou
cos produtivos
Não tenho qualquer dúvida que
trabalhamos muito mas produzi
mos pouco O ritmo é muito lento
e somos menos objectivos naquilo
que queremos fazer Esperamos

demasiado tempo para arrancar e
fazer as coisas Não pensamos que
se demorarmos menos tempo a
alcançar os nossos objectivos tere
mos mais tempo para gozar a nos
sa É um problema de capaci
dade de organização
A ausência de uma vontade de

arriscar no mundo profissional é
problema da formação de base

Parece me é que há uma cultu
ra de pouco brio e pouco mérito no
que se faz Quando nos consegui
mos desenrascar com muito pou
co para quê fazer mais Isso é o
oposto daquilo que senti nos EUA
ou no Reino Unido Lá não se espe
ra o bom Espera se sempre pelo
menos o óptimo e que até isso
seja excedido Por cá se se faz o
bom já chega Já se contornou o

vida
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Já existem algumas espécies de mosquitos
em Portugal capazes de transmitir a malária
Como surgiu a oportunidade
de ser bolseiro de investigação da
Fundação Bill e Melinda Gates a
maior do Mundo

Quando acabei o meu doutora

mento depois de ter sido visiting
researcher no Imperial College em
Londres ao abrigo de uma colabo
ração entre o Instituto Pasteur Mole
cular Biology Laboratory e várias
instituições de pesquisa euro
peias regressei a Portugal e
decidi visitar os dois princi
pais laboratórios nacionais

protecção em vez de ser apenas uma

para a aplicação prática desta téc

determinada molécula utilizada como

nica

antigéne A nossa ideia é usar um
parasita da malária que infecta roe
dores mas que não causa doença
nos humanos Desta forma o para
sita do ratinho apresenta o antigé
nio mas não progride o suficiente
para causar doença nos humanos e
permite criar defesas no organismo
Com esta bolsa quero
estabelecer as premissas

Quando se ouve falar de malá

ria há a tentação de associar a
doença a climas quentes nor
malmente africanos e longe de
Portugal
A malária depende da trans
missão do parasita por mosquitos
Em Portugal nos anos 50 e 60 do

a doença e ficam infectados várias
vezes por ano e criam resistências
mas os europeus não E há outro
problema Nos anos 50 e 60 hou
ve uma grande campanha de erra
dicação da malária com o uso do
DDT um super insecticida muito
tóxico e da cloroquina uma dro
ga que era eficaz e extremamente
revolucionária para a época Mas
nos anos 70 apareceu resistência
à droga e o DDT foi banido Actual
mente a cloroquina não é pratica

continuar a aquecer é possível que
algumas das espécies de mosqui
tos que estão limitadas a climas
mais quentes comecem a deslocar
se para Portugal e outros territó
rios do sul da Europa

ria

um problema à escala euro
peia
Sim E já existem algumas espé
cies de mosquitos em Portugal capa
zes de transmitir o parasita embo

E a vossa

menos

É uma ideia out ofthe box
ortodoxa Tem como objectivo usar
um organismo completo para criar

pessoas que viajam para determi
nados países têm também uma pos
sibilidade muito grande de contrair
a doença A malária pode ser e é
em boa parte dos casos mortal Os
africanos convivem há muito com

no território nacional Se o clima

criar um nova vacina contra a malá

malária não tem apenas um impac

ria principalmente nas zonas de
pos de arroz Com grandes cam
panhas de erradicação do mosqui
to conseguiu se eliminar a malária

malária Foi no seguimento
desse contacto que me foi
proposto um projecto bol
seiro da Fundação Gates pela
professora Maria Mota e não
pude dizer que não A equi
pa que também integra o investi
gador Miguel Prudêncio pretende

nessa transmissão Além disso a
to em África e nos africanos As

século XX havia bastante malá
Aveiro e Setúbal e áreas de cam

a trabalhar no estudo da

ra felizmente para nós pouco efi
cientes Com o aquecimento glo
bal virão espécies mais eficientes

mente eficaz contra nenhuma das

espécies de parasita e mesmo que
não se morra da malária podem
desenvolver se problemas neuro
lógicos graves

As pessoas sentem que a política e o Estado são bichos estranhos
O Movimento Democracia Ver

dadeira já tem levantado algu
mas questões sobre a validade
do actual paradigma da demo
cracia Os jovens sentem que as
gerações mais velhas deturpa
ram o conceito

Algumas das prioridades da

rebentar A democracia é acima de

cio entre as elites políticas e as

escolha Esse movimento demons

bases

tra que há uma democracia activa
e que as pessoas podem partilhar
e expor as suas ideias Mas é pos
sível que neste momento não haja
alternativas para resolver estes pro

Esse é um dos grandes proble
mas do nosso sistema político actual
Nem sequer podemos votar em
quem queremos Votamos em pes
soas escolhidas pelos partidos e que
muitas vezes não são das regiões
pelas quais são eleitas e desconhe
cem as suas particularidades e
anseios As pessoas sentem que a
política e o Estado são bichos estra
nhos com quem o contacto deve

democracia não estão a ser cum

blemas e só através da conscien

pridas As pessoas têm se cons
ciencializado disso e percebido que
estamos a chegar ao fim de um

cialização social se conseguirá colo

estilo de cultura de consumismo e

car estes assuntos em cima da mesa

mostrando a quem decide a opi
nião popular

capitalismo e que a bolha vai

sistema e chega Não há uma cul
tura de brio e mérito em Portugal
E também não se reconhece o méri

guem delimitar objectivos e estra
tégias para concluir as coisas a tem
po e horas Por cá procrastina se

to logo não se procura fazer mais

sempre

Não entendo a nível académico a

cultura do cabulanço ou do adiar
os prazos até à última Numa uni
versidade de topo um comporta
mento desses é completamente des
cabido e impensável Neste País é
socialmente valorizado quem con

Há quem diga que o proble
ma mais do que ter grandes salá

torna o sistema e faz tudo sem dar

pessoa tem de sentir que se fizer o

o seu melhor com o mínimo esfor

seu melhor e se exceder será reco

ço possível ou com esquemas pou
co claros E uma má atitude que
limita a nossa capacidade de ino
vação

nhecida Em vez disso há uma gra
O
que é importante é
agradar ao chefe E há muito com
padrio que limita o acesso de pes
soas de valor aos lugares onde pode
riam fazer a diferença Quase
ninguém pensa em fazer o melhor
possível porque a hierarquia não

O desenrascanço lusitano
penaliza nos
É bom em certas situações quan
do nos deparamos com um pro
blema e arranjamos rapidamente
uma solução Isso diferencia nos
de outras culturas que até admi
ram isso em nós Mas não pode
mos ser sempre o Macgyver e estar
constantemente a recorrer a este

mecanismo

assim

É
preciso planear e
saber fazer as coisas de forma orga
nizada cumprindo prazos e objec
tivos No estrangeiro trabalhei com
suecos alemães e ingleses e vi como
eles gerem o tempo como conse

rios é o facto de os trabalhado

res não sentirem que progridem
no local de trabalho Estagnam
Falta nos uma meritocracia A

vai reconhecer o seu trabalho e dar

oportunidades de progressão na

carreira É preciso que as chefias
reconheçam o trabalho das pes
soas mesmo que não simpatizem

com elas É preciso que criem for
mas e estratégias de distinguir por
exemplo a qualidade e a rapidez
do trabalho e não as horas que se
passam no local de trabalho É
que eu sou Não recompenso alguém
apenas porque é meu amigo e até
me massaja o ego

Não obstante há um divór

tudo liberdade de expressão e de

xocracia

ser evitado quando deviam enten
der que o activismo político é essen
cial para o crescimento democrá
tico moral e social de um país
Evita se pertencer a partidos e a
movimentos Não se pode afirmar
que os políticos dizem todos o mes
mo quando nunca expressámos as
nossas ideias politicamente Isso
leva a que a política seja um nicho
de algumas pessoas que a encaram
como uma profissão São eles
contra nós

É

