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Tsunami 
de dados

A 
observação do bosão de 
Higgs foi considerada a 
descoberta do ano de 2012 
para a revista Science. Sabia 
que, para a descoberta do 
bosão de Higgs, o acelerador 
de partículas do CERN, quando 
em funcionamento, produz 
um enorme volume de dados 
que daria para encher cem 

mil CD a cada segundo? E que esses dados 
têm que ser distribuídos por investigadores 
localizados em todo o mundo, para poderem 
ser tratados em sofi sticados computadores?

Este é um dos vários exemplos daquilo 
que, no mundo da ciência, se designa por 
tsunami de dados.

Com efeito, nos últimos anos e para 
todas as áreas científi cas, começaram a ser 
produzidas enormes quantidades de dados. 
E espera-se que nos próximos anos esta 
tendência se venha a acentuar. Um exemplo 
do que virá a acontecer, dentro de uma 
década, é o que se relaciona com o Projecto 
SKA (Square Kilometer Array). O SKA vai 
ser o maior e mais sensível radiotelescópio 
do mundo, fi cando instalado na região Sul 
de África e na Austrália. Quando entrar 
em funcionamento, irá produzir volumes 
de dados extremamente elevados, muito 
maiores do que os actualmente produzidos 
no CERN, e obrigará a que as redes de 
investigação e ensino, que foram sendo 
criadas em meados da década de 80 do séc. 
XX, suportem essas transferências de dados 
para os cientistas em todo o mundo.

É sobre estas redes de investigação e 
ensino (NREN – National Research and 
Education Networks), que já hoje fl uem 
enormes quantidades de dados científi cos. 
Desde o início da década de 80 do séc. XX 
que têm vindo a ser criadas estas redes, 
caracterizadas por terem capacidades 
e tecnologias específi cas para quem 
trabalha em investigação. Estas redes 
começaram por ser criadas na América do 
Norte e na Europa e foram a plataforma 
que está na génese da Internet comercial 
que hoje conhecemos. Estas NREN foram 
depois sendo criadas em todos os países 
e abrangem, hoje, os cinco continentes. 
E isto porque a ciência está globalizada 
e os dados científi cos, quer sejam do 
acelerador do CERN, de telescópios, de 
radiotelescópios ou de bases de dados de 
vários tipos de genomas precisam de ser 
trocados a alta velocidade desde a fonte 
onde são produzidos até aos investigadores 
espalhados pelo Mundo. Estas NREN 
contribuem para o trabalho científi co 
mundial e para dar novas fronteiras ao 
trabalho científi co e são, pela sua natureza 
e na grande maioria dos casos, geridas por 
associações criadas para o efeito.

Em Portugal, a FCCN — Fundação para 
a Computação Científi ca Nacional — gere 
a rede RCTS, a rede que liga as nossas 
instituições de investigação e ensino 
superior à rede pan-europeia GÉANT e às 
outras redes mundiais congéneres. A maioria 
das nossas universidades e politécnicos já 
está ligada com capacidade de múltiplos 
acessos a 10 Gbit/seg. Um destes acessos é 
usado para o tráfego Internet normal. Os 
outros acessos são usados para projectos 
específi cos do universo académico, como 
seja a ligação de centros de computação 
GRID para o tratamento dos dados 
recolhidos no acelerador do CERN.

A rede criada pela FCCN é uma poderosa 
rede de comunicações para a comunidade 
científi ca nacional, baseada em 1000km 
de fi bra óptica e que chega a cerca de 
83% dos utilizadores. Para os restantes 
são alugados circuitos aos operadores de 
telecomunicações. Esta fi bra óptica está 
ligada à NREN espanhola nas fronteiras de 

Valença e Elvas 
e, através desta, 
liga-nos à infra-
estrutura europeia e 
mundial de redes de 
investigação. Trata-
se de uma infra-
estrutura científi ca 
electrónica – hoje em 
dia designada por 
e-Infrastructure, em 
terminologia inglesa 
– que é reconhecida 
como um dos 
sustentáculos 
tecnológicos do 
próximo programa 
de investigação e 
desenvolvimento 
da União Europeia, 
o Horizon 2020. 
A capacidade de 

inovar exige um acesso rápido e permanente 
aos instrumentos científi cos, às fontes 
de informação e aos dados científi cos 
produzidos em qualquer universidade ou 
laboratório de investigação. 

A NREN portuguesa — a RCTS — já 
disponibiliza à nossa comunidade 
científi ca os instrumentos de comunicação 
que contribuem para que os nossos 
investigadores e os nossos alunos do ensino 
superior já estejam integrados no mundo 
do Conhecimento Sem Fronteiras. Apesar 
da nossa posição geográfi ca na periferia da 
Europa, em termos de capacidade de ter 
acesso às redes científi cas estamos perto 
de todo o mundo científi co. A rede RCTS, 
a base da e-Infra-estrutura de investigação 
portuguesa, já está preparada para o 
tsunami de dados e para os desafi os que 
este traz aos nossos investigadores. 
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Estar doente: uma nova 
questão fracturante?

A 
29 de Dezembro, o PÚBLICO 
anunciava que, pelo facto de 
o Arquivo Nacional Britânico 
ter tido agora a possibilidade 
de desclassifi car documentos 
relativos ao primeiro Governo 
Thatcher, fi cou provado que 
em 1982 surgiu um plano 
encomendado por ela e pelo 
equivalente ao nosso ministro 

das Finanças no sentido de desmantelar o 
Estado social, incluindo o fi m do Sistema 
Nacional de Saúde. No mesmo dia, o nosso 
secretário de Estado da Saúde dizia à 
Agência Lusa que o SNS está condenado 
a perder sustentabilidade se cada um dos 
cidadãos não actuar de modo a “reduzir 
o potencial” de um dia ter uma doença. 
O raciocínio não podia ser mais simples: 
quando os centros de Saúde e os hospitais 
estiverem às moscas, aí, sim, o SNS será 
sustentável. Afi nal, por que não recorrer 
às ervas ditas medicinais e aos chás? Ou, 
se tais medidas não resultarem, optar 
heroicamente por deixar-se morrer (mas 
nada de “morte assistida”), tendo direito a 
uma medalha de latão em cima do cadáver, 
mais a bandeira nacional em cima do 
caixão, como pessoa exemplar que preferiu 
morrer a recorrer ao SNS? 

Acredito que haja doenças que se podem 
prevenir, mas para isso é necessário que 
o cidadão saiba como. O ministério e o 
Estado não têm nada a dizer e, sobretudo, 
a fazer, nesse campo? Não tem de haver 
uma política de saúde do Estado que vá 
para além de aconselhar a que as pessoas 
não fi quem doentes? Não há aqui uma 
despudorada desresponsabilização do 
Estado e uma indevida responsabilização 
individual? E deixemo-nos de ilusões: 
muitas vezes adoecemos apesar de bons 
regimes alimentares e de vida de ginásio. 
E somos apanhados por um cancro no 
pulmão sem nunca termos fumado e apesar 
de pouco nos termos exposto ao fumo dos 
outros. Passei por dois cancros da mama 
e tenho agora metástases ósseas — vida a 
breve prazo, dizem-me — apesar de cedo 
me ter preocupado com a alimentação e 
com o exercício. Se alguém do ministério 
sabe o segredo para se evitar uma doença 
assim, por que não informam os cidadãos? 
Mais: ter ou não determinada doença vai 
ser objecto de fi scalização médica policial 
no SNS? Estar doente ou não vai tornar-se 
uma questão dita “fracturante”? Discutir-
se-á: afi nal, você é culpado ou não por estar 
doente? Investigue-se!

Por outro lado, quem diz que a saúde é 
apenas um factor individual? Como posso 
dar uma boa alimentação aos meus fi lhos, 
se não tiver um emprego que me possibilite 
comprar-lhes bons alimentos? Como posso 

dar-lhes esperança — factor tão importante 
no equilíbrio psicológico e, portanto, na 
saúde — se eu própria não tiver razões para 
a ter, por não encontrar trabalho, por o 
patrão me assediar sexualmente mas eu for 
aguentando para não perder o emprego 

numa altura de 
crise, se o meu 
ambiente for de 
stress permanente 
por os meus 
“superiores” se 
sentirem impunes 
ao destratarem-
me e actuarem 
ao contrário das 
recomendações do 
médico de trabalho? 

Seja como for, 
neste novo ano 
façamos a vontade 
ao secretário de 
Estado da Saúde 
e evitemos o 
SNS, onde nos 
divertíamos tanto 

por podermos fi car horas infi ndas à espera 
de uma consulta, como alguém que não 
tem mais nada de importante a fazer na 
vida. Evitemos o SNS e, para satisfação do 
ministério, contratualizemos antes com 
uma funerária a forma de pagamento do 
nosso funeral, de modo a não deixarmos 
despesas para ninguém, como já o fez no 
seu país uma amiga minha espanhola. 
Mesmo que não haja depois medalha de 
latão nem bandeira de heroicidade.
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