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MADE IN PORTUGAL 
Ricardo Durand 

OS ALUNOS 
PORTUGUESES 
SÃO PRATA DA CASA 

Química e Física, juntamente com Matemática, ainda 

são daquelas disciplinas que toda a gente se quer ver 

livre rapidamente; ou mesmo escapar, se for possível. 

Mas é na ciência que estão as chaves todas para 

a inovação e desenvolvimento tecnológico nas áreas 

nucleares da nossa sociedade. Por isso, é sempre bom 

saber que há jovens a insistir nestas áreas, que são 

bons no que fazem e reconhecidos por isso. 

Foi o que aconteceu a duas equipas portuguesas que 

participaram na edição de 2019 da Olimpíada da 

Ciência da União Europeia (EUSO). A competição deste 

ano decorreu em casa: foi a Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT 

NOVA), em Almada, que recebeu mais de trezentos 

participantes, entre alunos e mentores. Os grandes 

vencedores foram os alemães, que regressaram 

ao seu país com duas medalhas de ouro no bolso. Aliás, 

esta foi uma sensação que os alunos portugueses 

também já tinham tido: o ouro também já tinha vindo 

para Portugal nas Olimpíadas em 2016 e 2018. Este 

ano, os nossos alunos de Química, Biologia e Física 

que estiveram em competição também não deixaram 

as cores nacionais ficar mal, e acabaram com duas 

medalhas de prata ao pescoço. 

«A preparação desta operação exigiu a intervenção 

de duas centenas de profissionais ao longo de um ano, 

o que contribuiu para o grande êxito do resultado: 

o país fortaleceu a sua capacidade e imagem 

de envolvimento na arena internacional da ciência, 

da tecnologia e da inovação. Todos os participantes 

internacionais foram unânimes no reconhecimento 

da forma exemplar como tudo foi planeado 

e organizado — foram vários os estudantes a quem 

ouvimos dizer que tinha sido a melhor semana das 

suas vidas» disse Virgílio Cruz Machado, director 

da FCT Nova. Se Portugal mantiver esta boa colheita 

em 2020, é de esperar que as lamelas, os gobelés, 

as micropipetas e as placas de petri continuem a ser 

uma brincadeira de crianças para aqueles que vão 

ser os nossos futuros cientistas. 


