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Intervenção do Comissário Europeu para a Investigação, Inovação e Ciência – Eng. Carlos 

Moedas 

 

Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, meu caro 

amigo Rui Machete, 

Senhores Secretários de Estado, 

Senhora Secretária Geral e distintos Membros do Corpo Diplomático, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

É para mim um enorme prazer participar pela segunda vez neste 

seminário, agora na condição de Comissário Europeu. 

[É sempre um enorme prazer estar entre diplomatas. Para os que me 

conhecem sabem que adoraria ter sido diplomata. De ser forma 

sinto-me diplomata. É para mim uma das mais belas profissões do 

mundo. Porque não há nada mais interessante do que conhecer os 

bastidores do mundo. Vivê-lo por dentro. Observando tão perto o 

que muitos nunca poderão ver.  

Um dia uma Ministra Espanhola Ana Pastor disse: "La politica és el 

arte de no decir tonterias". Para mim o trabalho dos diplomatas é 

salvaguardar que tal não aconteça ] 
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Hoje gostava de vos apresentar três pontos que espero sejam úteis 

para a exigente agenda de trabalho que agora iniciam.  

1. 

Primeiro ponto, sobre a arquitetura de governance internacional, ou 

seja sobre o conjunto de instituições internacionais que procuram 

coordenar a resposta conjunta a problemas internacionais. Todos 

sabemos que os grandes desafios que enfrentamos têm uma 

natureza global pelo que requerem uma resposta global. Mas 

sabemos também que a eficácia deste sistema está muito aquém do 

desejado.  

No início de Dezembro, o economista Owen Barder argumentou 

junto da LSE Diplomacy Commission que as nossas instituições globais 

de certa forma não teriam os instrumentos necessários para 

verdadeiramente coordenar respostas a situações globais complexas. 

Não estou de acordo. Mas, todos reconhecemos que há um défice de 

coordenação internacional na resposta aos desafios globais. E todos 

sabemos que esse défice tem consequências graves.  

Os grandes prolemas que hoje enfrentamos, ambientais, climáticos, 

económicos, saúde, defesa e segurança são de facto globais. Não 

reconhecem fronteiras.  
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Como tal requerem uma coordenação internacional, que, 

infelizmente, tem sido muitas vezes deficiente.  

Veja-se o exemplo recente da crise do Ébola. Há poucas semanas tive 

o enorme privilégio de conhecer Peter Piot, um dos médicos que nos 

anos 70 identificou o vírus do Ébola e que nos últimos meses tem 

sido um dos líderes na resposta à crise e que me descreveu a situação 

em primeira mão. Disse-me a resposta tem que ser global, temos que 

ser proactivos e se não conseguimos ser proactivos devemos ter a 

rapidez e flexibilidade na reação. 

Apesar das previsões mais alarmistas não se terem concretizado, este 

recente surto está a ter custos dramáticos para as populações da 

África Ocidental.  

Nesta como em tantas crises anteriores, mais uma vez constatou-se a 

falta de preparação da generalidade dos países e das instituições 

internacionais.  

Mais uma vez, constatou-se que problemas que julgamos distantes 

podem rapidamente bater à nossa porta.  

Mais uma vez, agimos de uma forma reativa e não de forma 

preventiva.  

Mais uma vez, esqueceremos o problema até ao dia em que este nos 

volte a assustar. 
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Temos portanto muito trabalho pela frente para melhorar a 

coordenação internacional na resposta a desafios globais.  

A minha primeira ação como Comissário Europeu foi a de 

desbloquear de forma rápida o lançamento de um concurso público 

de 280m€ para desenvolvimento de uma vacina na área do ébola. Tal 

mostrou a nossa capacidade de reação rápida e a flexibilidade do 

programa Horizonte 2020. 

2. 

O segundo ponto que gostaria de fazer é que apesar de todas as 

limitações que reconhecemos, a União Europeia é historicamente a 

mais ambiciosa e bem-sucedida tentativa de resolver a nível regional 

este problema de governance entre os Estados. 

É humano focarmo-nos nos problemas que ainda estão por resolver 

no projeto Europeu: nos problemas de coordenação e nas assimetrias 

que ainda persistem. Mas todos os dias devíamos parar um minuto 

para reconhecer e agradecer o muito que foi já alcançado.  

Como tenho aprendido nos últimos meses, a União Europeia é feita 

de pequenas e grandes negociações diárias. O processo é por vezes 

moroso e frustrante. Por vezes ganha-se e por vezes perde-se.  
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É também da natureza humana matutar sobre o que corre mal e dar 

como adquirido o que corre bem. Tal gera uma certa ingratidão para 

com os grandes feitos do Projeto Europeu.  

Van Rompuy, no discurso de aceitação do Prémio Nobel da Paz à 

União Europeia capturou de forma interessante este fenómeno, e 

cito:  

“…A «arma secreta» da União Europeia [é] uma fórmula sem igual 

que une os nossos interesses tão fortemente que a guerra se torna 

materialmente impossível. Graças a negociações constantes sobre 

um número cada vez maior de assuntos e entre um número cada vez 

maior de países. É a regra de ouro de Jean Monnet: «Mieux vaut se 

disputer autour d'une table que sur un champ de bataille.»...”  

E continuou: “A União aperfeiçoou a arte do compromisso. Nem 

dramas de vitórias nem dramas de derrotas, apenas a garantia de 

que todos os países saem vitoriosos das negociações. Para que assim 

seja, a política enfadonha é o pequeno preço a pagar…” fim de 

citação. 

Para mim os diplomatas são a peça fundamental desta arte do 

compromisso. E foi graças a esta arte referida por Von Rompuy que a 

União Europeia alcançou um grau de integração nunca antes visto na 

esfera internacional.  

Não será certamente o único modelo de integração possível.  
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Mas se concordarem com o meu primeiro ponto – que temos muito 

por fazer para melhorar a resposta coordenada aos desafios globais – 

penso que se pode afirmar que o Projeto Europeu é um modelo 

incontornável, capaz de fornecer valiosas lições.  

3. 

O terceiro e último ponto é o seguinte: 

Para melhorar a resposta coordenada aos desafios globais temos 

antes que mais definir prioridades e escolher de forma cuidadosa as 

nossas batalhas.  

Um dos segredos do sucesso da integração europeia foi ter 

começado pelo Carvão e o Aço, elementos fundamentais nas 

economias dos Estados fundadores e na própria indústria de guerra. 

Esse ensaio de integração minimalista constituiu o primeiro degrau 

num caminho lento mas que provou ser sustentável. Mostrou aos 

Europeus que era possível coordenar ações complexas e que dessa 

coordenação resultariam benefícios para todos. 

Gostaria de argumentar que também a nível global temos que ter a 

sabedoria de escolher as áreas prioritárias de coordenação 

internacional. Temos que encontrar temas em que essa coordenação, 

apesar de complexa, seja exequível e traga benefícios concretos para 

todos.  
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Tenho poucas dúvidas que a ciência e a investigação podem ser esse 

primeiro degrau de uma coordenação e integração internacional mais 

profunda e eficaz.  

A ciência, pela sua natureza, não tem fronteiras nem ideologia. E a 

ciência ganha e avança com a diversidade e a pluralidade.  

Os exemplos existentes de coordenação internacional em matérias 

de investigação científica, mostram que esta é exequível e que 

produz resultados bem mais vastos que a mera soma das partes.  

Assim, podemos e devemos ter mais ambição na cooperação 

científica internacional. E essa maior ambição pode melhorar 

significativamente a arquitetura de governance internacional.   

Alguns argumentos: 

1- Os principais desafios globais, como as alterações climáticas ou a 

produção alimentar sustentável, requerem respostas globais da 

comunidade de investigação científica. Políticas articuladas a par da 

partilha de experiências e informação são a chave para atacarmos 

com eficácia esses desafios globais.  

2- Sabemos ainda que muitos projetos de investigação requerem 

investimentos consideráveis. Assim, estes apenas se tornam viáveis 

se feitos por consórcios de países. 
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3- E sabemos também, que para além dos ganhos científicos em si 

mesmos, o próprio diálogo científico internacional e a cooperação 

pública em matéria de ciência – a chamada science diplomacy – 

podem ser instrumentos importantes para atenuar potenciais 

conflitos e crises de segurança, mantendo vias de diálogo constante 

entre nações desavindas.  

Há pouco tempo tive o gosto de conhecer o astronauta europeu Luca 

Parmitano que me dizia o quanto estava agradecido à Europa. E 

referia que a figura geométrica que mais gosta é o tetraedro (4 

triângulos que fazem uma pirâmide perfeita). Para ir mais longe para 

conseguir elevar o vértice. Só temos uma solução aumentar a base. A 

ciência só pode avançar com escala. E a Europa tem essa escala que 

permite elevar o vértice do conhecimento. 

Gostaria de vos dar dois exemplos concretos, financiados pela 

Comissão Europeia:   

O primeiro exemplo é o acelerador de partículas, o chamado projeto 

SESAME, localizado na Jordânia, que conta com o apoio conjunto de 

países que vão desde Israel ao Irão e do Egito à Palestina. O 

acelerador será utilizado para estudar praticamente tudo, desde vírus 

a novos medicamentos e materiais inovadores. Reúne investigadores 

que, por razões óbvias, nunca teriam oportunidade de se encontrar.  
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Tal como o CERN que foi criado após a segunda guerra mundial para 

reunir cientistas de antigos países inimigos dentro da Europa, o 

Projeto SESAME permite agora aos investigadores colaborarem em 

todo o Médio Oriente. A diplomacia científica está a ter sucesso, 

frequentemente em áreas em que a ação política se tem revelado 

ineficaz. 

O segundo projeto de que vos queria falar é o EDCTP – que é uma 

parceria entre a UE, Países Africanos e grandes fundações privadas, 

como a Gates Foundation e a Fundação Gulbenkian. O objetivo é 

desenvolver testes clínicos para combater as doenças infecciosas. O 

projeto tem feito um trabalho notável para combater aquele que é o 

mais trágico obstáculo ao progresso do continente africano.    

São este tipo de projetos que temos que apoiar e fazer crescer.  

São estas iniciativas que mostram o valor da ciência e da investigação 

na resposta aos desafios globais.  

São estes projetos que provam que a cooperação internacional 

permite resultados que nenhum País sozinho poderia alcançar. 

Que mostram, por último, que a ciência e a investigação podem unir 

Nações em guerra e construir o tal primeiro degrau para uma 

convivência sã.  

4.  
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Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Ilustres Membros do Corpo Diplomático, 

Argumentei que um dos principais desafios que enfrentamos como 

União Europeia, como Comunidade Internacional, é a deficiente 

arquitetura de governance global. 

Argumentei também que a União Europeia assume-se como o mais 

completo e bem-sucedido projeto histórico de cooperação e 

integração internacional, apesar de todas as limitações que 

reconhecemos. Como tal, deve servir de referência para uma maior 

ambição global na resposta aos desafios globais.  

Em terceiro e último lugar, argumentei que a coordenação 

internacional em matérias de ciência e investigação pode ser um dos 

principais instrumentos dessa nova ambição de coordenação à escala 

global.  

A Comissão Europeia está a fazer a sua parte mas quer fazer muito 

mais. 

Gerimos o maior programa público de apoio à ciência e inovação, o 

Horizonte 2020. Estamos presentes nos grandes projetos de 

coordenação internacional em matéria científica, desde o ITER, ao 

CERN, o SESAME e tantos outros.  

Mas queremos fazer ainda mais e melhor.  
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Temos que reforçar a coordenação com o Médio Oriente, com África 

e com a América do Sul.  

Temos que colocar a cooperação científica no diálogo diplomático ao 

serviço da resolução de crises de segurança.  

E temos que pôr os cientistas europeus a trabalhar com os melhores 

cientistas do mundo na procura de respostas ao grandes desafios 

globais. 

Portugal é um país que compreende como poucos o papel da 

cooperação e da diplomacia paciente. Portugal é um país que 

reconhece os benefícios da integração e da coordenação de políticas. 

Portugal pode, portanto, ter um papel importante neste debate.  

Portugal tem uma comunidade científica e uma comunidade 

diplomática de excelência. 

[Há pouco tempo lia a obra do Prof. Macieira Coelho em que este 

descreve as conclusões de dois cientistas Jean Favier e John Ure 

sobre os descobrimentos portugueses e que concluem que o 

primeiro grande projeto de inovação global foi levado a cabo pelos 

portugueses. Diziam eles que o Infante D. Henrique sempre teve a 

visão sobre os três condimentos essenciais para inovação: (1) 

Curiosidade Cientifica; (2) O princípio de que é pelo conhecimento 

que vem todos os benefícios; (3) Por fim ter sempre como objetivo, 
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mesmo que tal pudesse não acontecer, que cada viagem devia tentar 

reembolsar o seu investimento.] 

Aqui, perante a comunidade diplomática, pedia-vos que na vossa 

agenda de trabalho para 2015 estabeleçam pontes com a 

comunidade científica dos Países onde cumprem a vossa missão. 

E que procurem reforçar o papel da ciência e da investigação como 

instrumento cimeiro de bem-estar e de diálogo e paz entre os povos.  

A ciência é a vossa melhor arma. Usem e abusem. 

Muito obrigado pela vossa atenção. 


