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Ciência: "No mundo da investigação científica não há
certezas para o futuro" - Mariano Gago

Lisboa, 08 mai (Lusa) - O ministro da Ciência e Tecnologia, Mariano Gago, disse hoje que no mundo da
investigação científica não há certezas profissionais para o futuro e aconselhou quem espera o contrário a
abandonar a carreira.

Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

20:02 Sábado, 8 de Mai de 2010

Lisboa, 08 mai (Lusa) - O ministro da Ciência e Tecnologia, Mariano Gago, disse hoje que no mundo da investigação
científica não há certezas profissionais para o futuro e aconselhou quem espera o contrário a abandonar a carreira.

Mariano Gago falava na sessão de encerramento do primeiro Simpósio Nacional da Associação Nacional de Investigadores
em Ciência e Tecnologia (ANICT), que reuniu na Universidade Nova, em Lisboa, vários oradores especialistas,
investigadores e representantes de empresas ligadas à investigação.

"Neste encontro deve ter ficado a questão: 'o que vai ser de nós no futuro?'. Isso vale para todos. A pergunta não é essa,
porque essa pergunta não tem resposta. [O que devemos perguntar é] o que podemos fazer pelo futuro? E já agora pelo
futuro que se quer", adiantou o ministro da Ciência.

Palavras-chave   Ciência e tecnologia
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Para fazer o seu comentário precisa de estar registado.

Se já for utilizador registado, coloque o seu mail e palavra-chave nos campos para
o efeito, na página de registo.
Clique aqui para se registar.

Em caso de dúvida escreva-nos para redaccao@visao.pt, seremos tão breves quanto
possível a responder.
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Natureza a 15m do Porto. http://www.valepisao.com
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