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Há fundações que conhecemos e cuja utilidade pública é um mistério. Mas há também o inverso: serviços 

públicos que utilizamos sem alguma vez termos perguntado quem os fornece. Refiro-me, por exemplo, à 

Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN). Criada em 1986, foi a FCCN que assegurou em 

1991 a ligação de Portugal à internet, que ligou todas as escolas do ensino básico e secundário à internet e 

melhorou depois essa ligação (para banda larga), que evita custos de tráfego internacional nas comunicações 

nacionais, que equipou os institutos de investigação e as universidades, que criou a biblioteca do 

conhecimento online, permitindo o acesso a 55 600 publicações científicas internacionais, e o arquivo da 

WEB Portuguesa para os conteúdos de domínios sob .pt, entre muitos outros serviços que não tenho espaço 

– nem competência - para mencionar. Sem a consulta das entidades relevantes e rompendo um compromisso 

prévio, ou seja, pela calada e atraiçoando (duas marcas deste governo), foi recentemente aprovada em 

Conselho de Ministros a extinção da FCCN como instituição privada sem fins lucrativos de utilidade pública 

e a inserção das suas funções na Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Para todos os entendidos, esta 

é uma decisão catastrófica, que põe em causa os serviços assegurados pela FCCN, pois integrada num 

organismo público como a FCT dificilmente os seus quadros especializados não deixarão de ir para o sector 

privado, e, sem uma estrutura autónoma, o apoio financeiro internacional de que a FCCN gozava será 

provavelmente perdido, já para não falar dos demais problemas de gestão inerentes a estas fusões. Ainda não 

esquecemos o desastroso processo de avaliação das fundações, que serviu mais para revelar a força da teia 

de interesses  políticos do que para cortar nas “gorduras do estado”.  Sem qualquer protecção desses 

interesses instalados e sem o conhecimento dos cidadãos do trabalho que presta nos bastidores da internet, a 

FCCN é uma vítima fácil neste processo. Há já apelo na comunidade científica para que evitemos esta morte 

anunciada, mas seria bom alargá-lo a toda a sociedade civil e pôr o assunto na agenda mediática, pois o que 

está em causa não é o reconhecimento que devemos à FCCN, mas a qualidade da ciência e da educação 

neste país. 

Investigador do Instituto Gulbenkian de Ciência 

Escreve à segunda-feira  

Publicado no iOnline, em 7 de Janeiro de 2013 


