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A história da Ciência e da tecnologia coincide com a história do desenvolvimento 

Humano. No entanto, ainda há 40 anos, Portugal encontrava-se fora da corrida pelo 

conhecimento e pelo desenvolvimento tecnológico. Desde os anos 70, a 

democratização da educação e o investimento na escola pública permitiram-nos 

passar de uma taxa de analfabetismo de cerca de 30% para as mulheres e 20% 

para os homens, para taxas na ordem dos 5% em 2011, ainda assim das mais 

elevadas da Europa. Nos últimos 20 anos, a aposta na Ciência permitiu o 

crescimento da comunidade científica e o desenvolvimento do sistema científico 

nacional, com várias unidades de excelência a conquistarem o seu lugar no 

panorama internacional. Hoje, Portugal acompanha e contribui para os avanços do 

conhecimento científico, participando nas inovações tecnológicas do séc. XXI. 

As atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D) são semente de 

crescimento económico, com impacto direto em sectores em que um país como 

Portugal se pode afirmar. Para além disso, as vantagens de uma cultura que 

valorize o conhecimento estendem-se para o campo político, pois uma sociedade 

com maior literacia científica, em que são favorecidos o espírito crítico, o debate 

informado e a tomada fundamentada de decisões, é necessariamente uma 

sociedade mais democrática.  

O LIVRE assume como compromisso a defesa e a promoção tanto da Ciência e da 

cultura científica, como da sua aproximação à sociedade. Este é um compromisso 

que abrange tanto a ciência fundamental como a aplicada, desde as ciências exatas 

às humanas. 

No âmbito deste compromisso abordaremos temas relacionados com política 

científica, acompanhando as entidades e trabalhadores do sector, com iniciativas 

de defesa e promoção do emprego científico . 

À comunidade de investigação Científica e Tecnológica, o LIVRE pretende ir buscar 

o conhecimento que ajude a melhorar as decisões tomadas pelas instituições 

democráticas. Daremos voz aos especialistas para aconselhamento em decisões e 

posições públicas, nomeadamente na avaliação científica das propostas do LIVRE e 

de outros partidos.  

O LIVRE organizará sessões públicas de informação, de debate e outras acções 

sobre temas cuja análise científica seja importante para a compreensão e tomada 

de decisão. 


