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1. De Sintra a Paris – e volta em 7 pontos https://heritage2019.sciencesconf.org/  
Agradeço a oportunidade de aprofundar comentários em reuniões anteriores destes e 
outros Conselhos de Sintra, nas quais (com base na m/ experiência no Centro de 
Desenvolvimento da OCDE, IICT/ELO/ CPLP), alertei para o perigo de criar “silos” no 
saber e no fazer. Depois de 1996, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações 
Unidas e a Cimeira de Monterrey refletiram crescentemente a abordagem público-privada à 
cultura e ciência ou Business, Culture & Science for Development: a Declaração de Paris 
sobre Patrimónios, Ciências e Tecnologias, além de países e suas academias, deve 
interpelar cidades e organizações internacionais.  
Em Outubro de 2015, no Conselho Empresarial e depois numa boutique financeira em 
Paris, foquei o potential combinado das áreas metropolitanas medidas pela OCDE os 
parceiros de integração económica regional da CPLP. No mesmo espírito, apresento aos 
Conselhos de Cultura e Opinião a Declaração de Paris sobre Patrimónios, Ciências e 
Tecnologias que assinei enquanto membro do Comité Científico Consultivo nomeado pela 
Academia das Ciências de Lisboa. 
A narrative começa em Lisbon 1986, não apenas por causa de Bruxelas mas também de 
Cabo Verde e São Tomé... 

2. Parceria de 30 anos na Junqueira-Belém, CORES e Memórias (pessoais)  
A primeira visita presidencial de Mário Soares a África em 1986 levou dirigentes 
empresariais a criar a ELO, associação para o desenvolvimento económico e a 
cooperação com países de língua portuguesa, inicialmente situada no Centro de 
Socieconomia do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT). Esta parceria público-
privada fortificou com a criação em 1996 da CPLP, da nova lei orgânica do IICT e da 
criação da Confederação Empresarial da CPLP em 2004. Mantém-se relevante, apesar do 
IICT fazer agora parte da nova Universidade de Lisboa e a ELO da CIP. 
O IICT lançou dois programas de doutoramento, um na NOVA SBE, outro sobre 
Conservação e Restauro na FCT NOVA. O Comité Científico Consultivo deste incluí 
também Antonio Sgamelotti, da Academia dos Linces. Apresentámos trabalho num evento 
em Almada (com Ana Canas, Conceição Casanova e Mané Romeiras) e participámos na 
reunião de Paris! 
Dedico a apresentação à memória de amigos que morreram entre Abril e Outubro de 2015: 
Mariano Gago, Joelle Bourgois (Embaixadora de França, Presidente do Conselho 
Consultivo do Centro de Desenvolvimento da OCDE), Jean-Pierre Contzen (Academia 
Real da Bélgica, confrade desde 2009).  

3. Teoria e prática de “rachar silos”: estudos Interdisciplinares para ODM(S) 
Na Reitoria da NOVA, em 5/12/18, concluiu-se que o legado de Mandela’s permite superar 
a dicotomia de Charles P. Snow em As Duas Culturas e a Revolução Científica, 1959. 
Assim pensavam ainda os três amigos que partiram e Gillian Tett que escreveu O Efeito 
Silo em 2015.  
Na medida em que a globalização melhora a governação (diminuendo a corrupção) e o 
crescimento, o “bem comum global” invocado na Centesimus Annus traz esperança no 
desenvolvimento (Globalização: Preocupações Éticas e Institucionais, 2001). 
Certo é que o consenso de Monterrey (Washington com sombrero?), e a Declaração de 
Bissau sobre ODMs na CPLP de 2006 complementam a “amizade mútua” do Tratado com 
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“conhecimento mútuo”. Tal implica uma inovação na governação internacional do 
pensamento sobre o desenvolvimento susceptível de gerir a diversidade das 
características económicas, políticas e sociais da CPLP. É como se aquilo que Jordan 
Peterson, num recente seminário na NOVASBE chamou as “geografias conceptuais” do 
seu Mapas do sentido, 1999 tivesse influenciado várias edições da Noite Europeia dos 
Investigadores desde 2005 no Jardim Botânico Tropical (JBT) do IICT, além da sua Liga de 
Amigos e do Experimenta Design 2011.  

4. Geografias conceptuais do pensamento sobre desenvolvimento - trabalho 
conjunto em Valor (sem) Uso e ODMs para EXD’11 - segue Declaração sobre 
Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Global, 2008 e precede Apelo de 
5 mulheres para humanismo em 4 línguas 

Escrita por Contzen, a Declaração de Lisboa foi assinada por Gago, enquanto Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, atual titular da pasta, vários 
Laboratórios de Investigação na CPLP (IICT, LNEC, EMBRAPA, etc.) e Organizações 
Internationais (OECD, UNU, CGIAR, etc.). 
Para reforçar “a coordinação e cooperação internacional no conhecimento para o 
desenvolvimento”, a Declaração procura: “governação efectiva da globalização económica 
inclusiva”; “parceria global para o desenvolvimento” enraizada nas culturas locais e 
enquadrada na acrescida mobilidade do talento”; “criação de um forum internacional 
dedicado à ciência e tecnologia para o desenvolvimento”. 
A Declaração de Lisboa reflete a parceria ELO-IICT ao passo que a projecção global da 
CPLP é visível através do número crescente de observadores do G20. 
9 anos depois, assinou-se um apelo para o humanismo universal durante o painel 
conclusivo do 23º  Forum Económico Internacional das Américas, realizado em Montreal, 
moderado pela sherpa da OCDE, mexicana que incluiu as dirigentes das 4 organizações 
internacionais baseadas na língua: Commonwealth of Nations, Londres, 1931; 
Organisation Internationale de la Francophonie, Paris, 1970 ; Secretaría General 
Iberoamericana, Madrid, 2005; CPLP, Lisboa, 1996 (entretanto Francisco Ribeiro Telles 
substituiu Maria do Carmo Silveira, de STP).  

5. Reunião Mundial Paris 2019 e Infrastruturas de Investigação em Ciências do 
Património 

Em Fevereiro passado, GID (Grupo Interacadémico para o Desenvolvimento) convocou 
uma reunião com dois organizadores principais: Academia das Ciências (uma das cinco 
situadas no Instituto do Quai Conti), IPANEMA (Instituto Europeu Para Análise fototónica 
Não invasiva de Materiais Antigos, filiada no CNRS). Além das academias francesas, havia 
13 parceiros europeus e africanos no Comité Científico Consultivo. 
Na Declaração de Paris, países e instituições foram instados a:  
1. incluir estudos de património na missão das organizações de investigação, instituições 
culturais, agências de financiamento - combinando ciências experimentais, ambientais, da 
informação e da conservação com letras;  
2. simplificar o recrutamento interdisciplinar; 
3. informar e encorajar as autoridades relevantes a investir nos melhores laboratórios; 

utilizar instalações, bases de dados e o campo como cadinho de estudos 
interdisciplinares sobre patrimónios; 
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4. agir no espaço público para combater o uso do património como instrumento de divisão 
política e social; encorajar esforços para documentar, inventariar, proteger e facilitar o 
acesso aos diversos ativos patrimoniais.  

E-RIHS são ações prioritárias na Declaração de Paris. 
E-RIHS.pt inclui a DGPC do Ministério da Cultura bem como o LNEC (signatário da 
Declaração de Lisboa) e HERCULES na Universidade de Évora.  
Desde 2014 o IICT com o Museu da ULisboa (MUHNAC) e as Universidades do Porto e de 
Coimbra tem estado activos no Portuguese Research Infrastructures for Scientific 
Collections (PRISC) além de que CORES and a LAJBT continuam a promover o Legado 
Interdisciplinar do IICT em parceria com Arquivo Histórico Ultramarino, agora nos Arquivos 
Nacionais (DGLAB).  

6. “Memória genética”: medo e vontade de transmitir  
Maurice Godelier definiu património como aquilo que se guarda para transmitir às gerações 
futuras.  
Essa vontade de transmitir é ameaçada quando o medo do confisco ou da destruição se 
espalha descontroladamente. Isso ocorre quando o património é usado como instrumento 
de divisão política e social. Ainda assim, nos países desenvolvidos, onde os governos são 
supostos saber preservar, tem havido explosões de desespero social.  
Evocando o apelo universal para o humanismo de 2017, como se poderá gerir melhor a 
memória genética ao nível local, nacional e global?  

7. ODS, políticas e expectativas, da economia auto-verificada à arte  
A lição dos ODMs (2000-15) é de que a boa governação pode rachar “silos de políticas” e 
evitar que se instalem “efeitos de voracidade”. Dito de outro modo, políticas de 
desenvolvimento que promovem negócios, cultura e ciência devem ser complementares e 
não substitutivas.  
Para atingir os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável em 2030, especialmente dentro 
de grupos com países-membros muito diversos, deve existir alguma forma de “integridade 
constitucional”, ainda que em expectativa.  
Um registo precoce e eloquente da interacção entre políticas e expectativas é António 
Vieira (1608-97) instando os “capitães” a anticipar “o que hão-de obrar, para que o obrem” 
na sua famosa História do Futuro.  
Posto que as condições iniciais pareçam determiner o processo de desenvolvimento, o 
Nobel Paul Krugman salienta condições terminais no seu “História vs. Expectativas” de 
1991: opõe-se ao determinismo histórico; sugere a relevância da esperança no futuro e a 
cooperação intertemporal entre instituiçõess. 
Em teoria, o futuro conta nas economias mais flexíveis, modernas e pacientes. Mas, na 
prática, as pessoas são mais impacientes, ajustam mais devagar e não inovam: Yannis 
Ioanides estimou que os valores de ativos imobiliários não anticiparam o desenvolvimento 
de 161 cidades em 1950-90: http://ase.tufts.edu/economics/papers/200014.pdf.  
O teste empírico de que a cidade moderna não se desenvolve através de profecias auto-
verificadas com base na expectativas de crescimento mas, ao invés, por causa de 
condições iniciais vantajosas lembra Imagem Auto-Verificada de Nicolas Grospierre, artista 
francês baseado em Varsóvia. 

Jorge Braga de Macedo, 5/4/19 


