DECLARAÇÃO

Lançamento de um Centro UNESCO para formação avançada em ciências, no
espaço das instituições da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP),
visando a formação de capacidades, a responsabilidade social e o combate à fuga
de capacidades científicas

Recordando o Acordo Geral de Cooperação entre a CPLP e a UNESCO de 31 de
Outubro de 2000;

Considerando a iniciativa de Portugal junto da UNESCO no sentido de promover a
criação de um Centro UNESCO de categoria II, dedicado à formação doutoral e pósdoutoral de jovens cientistas de países e regiões de expressão oficial portuguesa em
áreas das ciências;

Considerando que essa iniciativa é especialmente inovadora ao procurar responder,
desde a sua concepção, à preocupação de evitar uma eventual “fuga de cérebros”;

Considerando que a iniciativa proposta prevê, na sequência dessa preocupação, que a
formação adquirida, designadamente através de programas de doutoramento, deve
necessariamente incluir a aprendizagem das condições específicas do trabalho de
investigação no país de origem do investigador, a sua educação no domínio da
responsabilidade social dos cientistas, assim como em matéria de disseminação do
conhecimento por parte dos cientistas e das suas organizações, e ainda a formação do
investigador para operar em contexto internacional, através da integração em programas
e redes internacionais de investigação, de acordo, designadamente, com os critérios
usualmente exigidos internacionalmente em matéria de avaliação da investigação e dos
seus resultados;

Considerando que a iniciativa apresentada prevê a acompanhamento e avaliação
externos por parte da própria UNESCO;

Tendo em vista que Portugal assume a responsabilidade de iniciar e garantir o
funcionamento inicial do Centro, como entidade independente, distribuída, aberta à
formação dos investigadores em instituições com as capacidades necessárias de
qualquer dos membros da CPLP, e de assegurar o seu Secretariado nesse período de
instalação;
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Tendo em vista a resposta muito positiva da UNESCO à proposta de Portugal e a
disponibilidade da própria UNESCO para contribuir para o próprio desenho detalhado
de uma proposta final;

Tendo em vista o interesse manifestado por Portugal em assegurar, desde a primeira
hora, a colaboração de todos os membros da CPLP;

Os Ministros responsáveis pelas políticas de ciência, tecnologia e ensino superior da
CPLP, ou seus representantes, reunidos em Lisboa, em 29 de Agosto de 2009, decidem:

a) Manifestar o seu apoio a esta iniciativa;
b) Associar-se ao processo iniciado, acompanhando os trabalhos a desenvolver, e
assumindo colectivamente as acções necessárias.

Lisboa, 29 de Agosto de 2009

Ministério da Ciência e Tecnologia da República de Angola
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Maria Cândida Pereira Teixeira
Ministra da Ciência e Tecnologia
_____

Ministério da Ciência e Tecnologia da República Federativa do Brasil

Marco Antônio Zago
Presidente do CNPq
(pelo Ministro da Ciência e Tecnologia Sérgio Machado Rezende)
_____

Ministério da Educação da República Federativa do Brasil

Jorge Almeida Guimarães
Presidente da CAPES
(pelo Ministro da Educação Fernando Haddad)
_____

Ministério da Educação e Ensino Superior da República de Cabo Verde

Vera Duarte Lobo de Pina
Ministra da Educação e Ensino Superior
_____

Ministério da Educação Nacional, Cultura e Ciências da República da Guiné-Bissau

Aristides Ocante da Silva
Ministro da Educação Nacional, Cultura e Ciências
_____

Ministério da Ciência e Tecnologia da República de Moçambique

Alsácia Atanásio
Directora do Fundo Nacional de Investigação
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(pelo Ministro da Ciência e Tecnologia Venâncio Massingue)
_____

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da República Portuguesa

José Mariano Gago
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
_____

Ministério da Educação e Cultura da República Democrática de São Tomé e Príncipe

Jorge Bom Jesus
Ministro da Educação e Cultura
_____

Ministério da Educação da República Democrática de Timor-Leste

João Câncio Freitas
Ministro da Educação
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