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A Federação Mundial dos Trabalhadores Científicos (FMTC): 
apresentação, resenha histórica, situação mundial e actividades 

 

1. Antecedentes 
 
A Federação Mundial de Trabalhadores Científicos (FMTS), fundada em 
1946, é uma organização internacional não-governamental (ONG), com 
estatuto de parceria oficial com a UNESCO. Reúne sindicatos e 
associações profissionais de pessoal técnico e investigador dos 
sectores público e privado e membros individuais do mundo da ciência. 
Entendemos por pessoal científico todos os que intervêm na 
investigação científica, técnicos, engenheiros de investigação1 e 
"académicos". Para a FMTC a ciência inclui todo o conhecimento 
fundamental e aplicado, das ciências humanas e sociais às ciências da 
natureza e às chamadas ciências "duras". A sua criação baseou-se em 
duas preocupações principais: não permitir novos Hiroshima e 
Nagasaki, por um lado, e, em segundo lugar, colocar a Ciência ao 
serviço das necessidades da humanidade. Uma das suas primeiras 
intervenções foi participar e incentivar os seus membros a subescrever 
o "Apelo de Estocolmo" que foi lançado em 1950, assinado por milhões 
de pessoas em todo o mundo, o que certamente impediu Truman, o 
Presidente da Estados Unidos, de recorrer a armas nucleares durante a 
Guerra da Coreia. 
A partir de 1969, sob a influência combinada das organizações filiadas 
francesas e britânicas, a FMTC foi estruturada de modo, por um lado, a 
apoiar-se em personalidades científicas de alto nível e, por outro, em 
organizações. Entretanto, continua profundamente envolvida na questão 
do papel da Ciência na corrida armamentista. Também está presente 
em grandes reuniões internacionais sobre o tema do desenvolvimento, 
incluindo a Conferência das Nações Unidas sobre Ciência e Tecnologia 
para o Desenvolvimento (UNCSTED), de Agosto de 1979, em Viena, e 
a Cimeira da Terra (Rio de Janeiro, 1992).  
Na sequência da queda do Muro de Berlim, as organizações filiadas 
para as quais o FMTC era principalmente uma ponte entre os blocos 



afastaram-se. Cerca de quinze países mantiveram-se fiéis, em particular 
pela sua acção no seio da UNESCO. Esta foi, de facto, uma 
oportunidade para a FMTC redefinir o seu campo de intervenção: 
ciência, ética e sociedade, em ligação com as condições de trabalho 
dos cientistas. A Assembleia Geral de 1992 (Dakar) apoiou esta 
orientação e fez dela o tema de um importante simpósio na UNESCO 
em Setembro de 1996. A partir de 2002, os contactos foram retomados 
gradualmente e levaram nas Assembleias Gerais de 2013 e depois na 
de 2017, que acaba de ter lugar, a um aumento substancial de 
organizações filiadas. Em Dakar, na semana passada, tivemos 73 
participantes, representando 26 organizações de 14 países da África, 
América, Ásia e Europa. 
 
A actividade da FMTC centrou-se ao longo de décadas na questão do 
papel da Ciência na corrida aos armamentos e ainda nos temas do 
desenvolvimento, da ética e das condições de trabalho dos cientistas. A 
FMTC participou nas conferências mundiais da UNESCO sobre o 
ensino superior, sobre a ciência, e nos trabalhos que conduziram a 
Recomendações como a de 1974 sobre a situação dos investigadores 
e, mais recentemente, a recomendação de 2017 sobre a ciência e os 
investigadores, que constitui uma actualização e enriquecimento da 
versão anterior. 
 
2. As nossas preocupações 
 
No meu relatório à nossa Assembleia Geral de Dakar, há alguns dias, 
apresentei as principais características negativas, em minha opinião, da 
situação no mundo: 
1) o crescente recurso à guerra em prejuízo do uso da diplomacia e da 
negociação; 
2) a crise política, económica e social que se desenvolve na Europa e 
na América do Norte e que não deixa de ter repercussões em todo o 
mundo; 
3) o desenvolvimento do "isolamento e do voltar-se sobre si próprio" , da 
intolerância e da irracionalidade; o papel negativo dos grandes meios de 
informação e de comunicação 



4) a crise ambiental, o esgotamento dos recursos, as alterações 
climáticas, a questão da energia. 
 
Prossegui referindo exemplos de progressos: apesar de tudo, ao 
mesmo tempo, obtêm-se resultados modestos, frágeis, mas de grande 
potencial ou de grande simbolismo que permitem pensar que um outro 
mundo é possível. Eles provam que a consciência, a verdadeira 
inteligência, a empatia, a generosidade e a perseverança estão sempre 
presentes! Vejamos alguns exemplos: parcerias científicas como a 
estação espacial internacional e o CERN (o Conselho Europeu para a 
Pesquisa Nuclear, que se tornou uma organização europeia, apesar de 
ter mantido o acrónimo inicial) de Genebra; os avanços médicos 
decisivos como a vitória contra a epidemia do Ébola; acordos políticos 
como o de Viena sobre o nuclear iraniano, ou o de Paris sobre o clima, 
convenções da ONU como a Convenção de 7 de Julho de 2017, 
assinada por 122 Estados, sobre a proibição de armas nucleares e 
ainda “recompensas—reconhecimentos”, como o Nobel da Paz, 
concedido este Outono à Campanha Internacional para a Abolição das 
Armas Nucleares (ICAN). 
Tais avanços devem ser concretizados, ou seja, tornar-se efectivos o 
mais depressa possível, isto é, não permanecer apenas ao nível dos 
princípios, mas tornar-se guia de políticas realmente postas em prática 
pelos governos. Para conseguir isso, é necessário que homens e 
mulheres se mobilizem, tomem iniciativas, interpelem os governantes 
quer no plano individual (denunciante) quer colectivamente através de 
associações, ONGs, partidos e sindicatos 

 
3. Actividades 
 
Os relatórios dos grupos de trabalho 
 
1) Grupo GT1—"Desarmamento, Paz e Cooperação" 
 
▪ O GT1 preparou o texto sobre a Reforma da ONU adoptado pelo 
Conselho Executivo de Barcelona em Maio de 2015. O objectivo é 
estabelecer uma posição da FMTC sobre alguns pontos-chave: 1) 
responsabilidade das alianças regionais e, em particular, da OTAN; 2) a 



composição do Conselho de Segurança; 3) o direito de veto; 4) as 
sanções e o direito de ingerência. O documento também pede que as 
agências económicas, FMI, Banco Mundial e OMC sejam colocadas sob 
a autoridade efectiva da ONU. 
▪  Por outro lado, o GT1 seguiu de perto, (com a ajuda vigilante de Seiji 
Yuasa e Frederico Carvalho), os trabalhos das Nações Unidas sobre a 
proibição de armas nucleares: estes trabalhos levaram à Convenção de 
7 de Julho, assinada por 122 Estados. A convenção diz que "a maioria 
dos países do mundo já não vê as armas nucleares como um meio 
legítimo da guerra". Este é certamente um dos eventos mais 
importantes do período recente, ainda que os Estados que possuem 
armas nucleares não o tenham assinado. 
▪ Por último, tarefa de mais longo folgo, o GT1 começou a informar-se 
sobre a questão das armas autónomas que são uma aplicação militar 
das técnicas da inteligência artificial. A comunidade científica não pode 
permanecer indiferente ao que se passa neste domínio. 
▪ Tivemos também alguns contactos com os nossos amigos do Bureau 
Internacional da Paz que concentram a sua atenção na criação de uma 
"agenda de acção" com vista a atingir o objectivo "Desmilitarizar para 
um clima de paz". Por falta de disponibilidade, as coisas ficaram-se por 
uma declaração de boas intenções. 
 
2) Grupo GT2— “ Energia e Clima” 
 
Desde o "Grito", lançado pelo FMTC há 3 anos sobre alterações 
climáticas, que tinha como propósito "redefinir as relações homem-
planeta e as dos humanos entre si" e publicado na newsletter nº7 da 
FMTC, e depois do apelo preparado no Conselho Executivo de Minsk 
(2016) "para uma transição energética urgente, justa e solidária", o 
grupo "Energia e Clima" lançou uma reflexão sobre vários aspectos: 
primeiro, quais são as soluções urgentes e fundamentadas 
indispensáveis para diminuir de forma rápida e significativa os Gases de 
Efeito de Estufa? Em seguida, o que se coloca na pasta "transição 
energética"? Finalmente e por outras palavras, quais são os obstáculos 
intransponíveis que tornam os Estados impotentes ou ineficazes para 
cumprir os acordos que assinaram na Conferência COP21? 



Pois se progrediu a consciência universal da gravidade das 
consequências das alterações climáticas para todos nós, já a da 
urgência em reverter essa evolução – que, por agora, nos levaria 
provavelmente a uma catástrofe global - está muito longe de conduzir a 
soluções radicais. 
A COP 23 foi um eco deste problema graças, designadamente, ao apelo 
de 15 mil cientistas de todo o mundo.  
O grupo "Energia e Clima" constata que o seu trabalho ainda está 
demasiado confinado a um número reduzido de pessoas; É necessário 
encontrar formas de superar as dificuldades de colaboração e de 
comunicação a nível internacional. 
 
3) Grupo GT3—"Condições da investigação e estatutos dos 
investigadores". 
 
▪ Actividade 1: participação na actualização pela UNESCO da 
recomendação sobre a ciência e os investigadores científicos. A FMTC 
e várias organizações propuseram emendas. A 39ª Conferência Geral 
da UNESCO acaba de adoptar esta recomendação, que considera a 
ciência como um bem comum para lá dos interesses particulares. 
A recomendação estabelece também a ligação entre a crescente 
importância das actividades científicas na actividade humana e a 
necessidade de apoiar o pessoal científico, no que respeita à sua 
protecção, ao seu reconhecimento, formação e responsabilidade. Este 
documento servirá de referência à comunidade científica e às forças 
progressistas. A FMTC e as suas organizações filiadas trabalharão no 
sentido de a promover junto dos cientistas e da população em geral e 
assim influenciar os decisores políticos e os responsáveis das 
instituições de investigação. 
 
▪ Actividade 2: a campanha contra a precariedade — o crescimento do 
número de investigadores no mundo é acompanhado pela privatização 
da actividade científica e a crescente precarização dos cientistas, 
particularmente entre os jovens e as mulheres. Perante esta 
constatação, a FMTC promoveu em 2016 o arranque de uma campanha 
contra a precariedade na investigação apontando para um Dia Mundial 
contra a precariedade que teve lugar a 15 de Março de 2017. Esta 



campanha permitiu a realização de acções em vários países europeus 
como Espanha, França, Portugal, e também Senegal, Argélia, Canadá e 
Rússia. Estávamos conscientes da dificuldade de pôr em marcha todas 
as organizações de cientistas, mas o sucesso deste dia e a continuação 
de uma crescente precariedade reforçam a necessidade de prosseguir 
esta campanha. 
 
▪ Um projecto: em estreita colaboração com o nosso “grupo UNESCO”, 
propomos à UNESCO a organização de um fórum internacional sobre a 
Ciência em 2018 (ver abaixo). Este fórum poderia permitir-nos 
aprofundar as transformações científicas e tecnológicas em curso, como 
seja a disseminação do digital nas actividades humanas, a imposição da 
gestão privada, do curto prazo e da inovação, sobre a investigação 
fundamental. Permitir-nos-ia também o debate sobre as várias 
representações da ciência no seio das populações e as necessidades 
de conhecimento que se colocam à Humanidade para garantir o seu 
futuro. 
 
4) O Grupo "UNESCO" 
 
A participação da FMTS nos trabalhos da UNESCO prosseguiu de 
forma positiva em 3 direcções. 
1: A actualização da Recomendação de 1974 sobre a condição dos 
investigadores científicos, colocada às nossas organizações filiadas, 
produziu várias alterações que foram mantidas. A nova Recomendação 
foi adoptada (ver actividade do Grupo 3). As ligações estabelecidas com 
os responsáveis por esta questão na UNESCO pesaram certamente de 
forma positiva no resultado final. 
2: A 1ª etapa do projecto de formação de hidrologistas e de técnicos e 
técnicas da água em África, projecto iniciado pela FMTC, foi completada 
com êxito: 14 estagiários (em paridade de género) da Costa do Marfim, 
da República Democrática do Congo e de Madagáscar, foram formados 
no instituto "2iE" no Burkina Faso. O projecto foi financiado pelo 
Programa de Participação da UNESCO. Está em curso a segunda etapa 
desta formação que envolverá 20 a 30 estagiários de 6 países: Chade, 
Senegal, Camarões, Burkina Faso, Togo e Níger. Este projecto é para 



nós a concretização da ideia que transmitimos nos Fóruns 
Internacionais UNESCO-ONG "Passar das palavras aos actos". 
3: Em Março de 2016, a FMTS propôs à UNESCO a realização de um 
Fórum Internacional sobre Ciência. Propusemos os temas ao Comité de 
Ligação UNESCO-ONG, que tomou a decisão formal de organizar esse 
evento. Estamos na fase de criação de um comité de acompanhamento 
no seio do qual irá haver um debate de fundo sobre o seu conteúdo. A 
data prevista será Setembro ou Outubro de 2018. Está em curso a 
identificação do local onde se realizará o Fórum, decisão que pertence à 
UNESCO. Iniciaram-se negociações para que a sua realização tenha 
lugar na Rússia.  
 
Com estes relatórios dos nossos grupos e equipas de trabalho, termino 
esta apresentação. Espero não me ter alongado demasiado.  
 
Obrigado pela vossa atenção. 
 

 
 
Jean-Paul Lainé, 16 de Dezembro de 2017 
 

1 Em francês, « ingénieurs  chercheurs » 
                                                           


