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Na intervenção do Presidente da FMTS, Jean-Paul Lainé, no Simpósio Egitim-
Sende Ankara, em Março do corrente ano, de que foi dado conhecimento, foram 
destacadas prioridades de acção já definidas na A.G. de Dakar, de Dezembro de 
2017. Duas linhas de trabalho fundamentais: 

• A promoção de um projecto global de desenvolvimento humano 
sustentável incluindo 2% do PIB mundial; um reforço pelo fim da 
precariedade do trabalho científico, incluindo a igualdade de género no 
acesso ao mesmo.  

• A contribuição dos cientistas para a paz mundial, que está na génese da 
constituição da FMTS, foi evidenciada em trabalhos apresentados, 
denunciando recentes bloqueios e retiradas formais e informais a tratados 
de paz e de desarmamento em vigor, nomeadamente por iniciativa dos 
EUA 

Transpareceu, do conjunto de trabalhos, a vontade de que exista um programa de 
trabalhos da FMTS que aborde, de modo sistemático e influente, junto dos seus 
associados e estruturas nacionais e internacionais, os assuntos considerados por 
esta Federação como relevantes e não suficientemente tratados pelas 
comunidades científicas e pelos governos dos seus países. 

Identificam-se assim duas prioridades consequentes de trabalhas anteriores e dos 
que agora se concretizaram nas sessões plenárias e dos grupos de trabalho 
organizados (desarmamento, paz e cooperação; energia e clima; e condições e 
estatuto dos investigadores): 

1º Projecto de desenvolvimento sustentável (Dakar appeal) Save the World. Foi 
reactivado com a produção de um abaixo-assinado que numa versão sintetizada 
do seu fundamento, deverá percorrer as instituições integrantes ou não da FMTS, 
como primeira fase de constituição de divulgação do projeto em causa, com metas 
a atingir (número de assinaturas e datas). Esta tarefa está já em execução. 

 2º Estatuto dos trabalhadores científicos: Fim da precaridade do trabalho 
científico e igualdade de género – Análise das primeiras respostas ao questionário 
CE89-FR-EN13, com a discussão dos meios e métodos de trabalho conducentes 
à estabilidade e qualidade do trabalho científico. 



Neste âmbito gostaríamos de reforçar a necessidade de reflexão, por parte dos 
cientistas e no âmbito das suas organizações, acerca da concepção de estratégias 
de I&D que conduzam à identificação de “linhas de força” ou de prioridades nos 
vários sectores de actividade de investigação dos seus países, tornando possível 
a concentração de recursos humanos e materiais em redor das áreas de trabalho 
selecionadas. Estas estratégias, validadas para diferentes períodos ou prazos 
(e.g. 5-10 anos), possibilitam também a previsão da dimensão dos vários tipos de 
força de trabalho especializada, incluindo técnicos e operários especializados, 
tornado evidente a necessidade de existência de carreiras científicas. De salientar 
que as estratégias de I&D, quando fundamentadas e percepcionadas perante os 
seus financiadores (os contribuintes através dos seus impostos), serão de um 
entendimento e escrutínio perante a necessidade de reforços financeiros que 
suportem a produtividade de estabilidade laboral do sector. Sendo estas justas 
reivindicações básicas dos cientistas e de suas organizações, incluindo a FMTS, 
sugere-se que esta matéria possa ser discutida no sentido de se construir um 
método de trabalho que torne a elaboração de estratégias de I&D como critério 
básico na elaboração dos programas nacionais e internacionais (e.g. EU) de 
investigação. Deste modo se contraria a relativa casuística com que actualmente 
se repartem recursos sempre parcos e não fundamentados, sujeitos a critérios 
subjectivos de referees que apressada e superficialmente decidem do que se 
investiga no(s) paíse(s), num contexto de divórcios mais ou menos acentuados 
das realidades socioeconómicas a serem atendidas. 

A colocação do problema perante as comunidades científicas, convidando-as a 
reflexões sobre a temática, poderia ser uma primeira aproximação à construção de 
estratégias de I&D. 
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