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pai ofereceu-Ihe 
urn computa
dar quando 
tinha 12 an os, 
mas em vez dos 
jogos preferiu 

ler 0 manual e aprender progra
mayao. Gostava dejogar, sim, 
mas andebol. Ainda estava no 
ensino secundario e ja tinha rna is 
de urn metro e oitenta, por isso 
fez parte da selecyao da escola 
e trouxe dai uma hist6ria para 
con tar. Nem todos podem dizer 
que foram treinados por Jose 
Mourinho, de quem recorda as 
palavras de motivayao. Francisco 
Couto tern 29 anos, e professor 
na Faculdade de Ciencias da Uni
versidade de Lisboa e urn investi
gador premiado por urn trabalho 
que alia a informatica it biologia. 

No ana passado, Francisco 
Couto publicou urn artigo na 
"Journal of Biomedical Discovery 
and Collaboration", uma revista 
cientifica prestigiada na area da 
biomedicina. E apenas urn dos 
14 trabalhos que assinou desde 
2003, quando comeyou a fazer 
o doutoramento. Foi 0 primeiro 
a doutorar-se em bioinformatica 
na Faculdade de Ch~ncias da 
Universidade de Lisboa, depois 
de ter feito a licenciatura e 0 

mestrado em Engenharia Infor
matica, no Instituto Superior 
Tecnico. 

Em 2004, passou tres meses 
no Laborat6rio de Biologia Mole
cular do Instituto Europeu de 
Bioinformatica, em Cambridge, 
no Reino Unido, e no ana pas-
sa do trabalhou em Madrid, na 
empresa Bioalma, a aplicar os 
sistemas informaticos que tinha 
desenvolvido. Poderia ter ficado 
noutl-o pais, mas preferiu regres
sar. "Gosto muito de dar aulas." 

Ja era professor no Departa
mento de Informatica da Facul
dade de Ciencias de Lisboa e 
nao quis deixar a sala de aulas. 
Ganhara 0 gosto por ensinar 
desde os tempos em que, ainda 
aluno de licenciatura,ja dava 
aulas de Analise Numerica e 
Matematica Computacional. 
Chegou a ser professor dos cole
gas, ao lado dos quais se sentava, 
depois, noutras disciplinas. 

Francisco Couto sorri amiude 
quando recorda 0 velho compu
tador Spectrum. Muitas pessoas 
da sua idade usaram-no para 
jogar, mas ele preferiu criar uma 
lista de contactos. Nessa altura, 
ainda faltavam alguns anos ate se 
ouvir falar de programas como 0 

Bioinformatica 
eagestao 
einforma~o 
damforma~ao 
biol6gica 

Outlook. 
Quis ser piloto de aviayao e 

seguir uma carreira militar, como 
o pai. Ainda fez os testes e foi 
admitido na Farya Aerea mas, na 
hora de escolher, os computado
res ganharam aos avioes. 

o que e en tao a bioinformatica 
de que Francisco Couto tanto 
gosta? "E a gestao e explorayao, 
de forma mais eficiente, da infor
mayao bioI6gica." Por os compu
tadores a tratar do manancial de 
dados produzido pelos bi610gos 
foi 0 que aconteceu, por exem
plo, quando se descodificou 0 

genoma humano. 
Ao ler em revistas cientificas 

alguns artigos sobre 0 genoma, 
Francisco Couto achou que deve
ria ser uma area interessante e 
resolveu estuda-la. S6 que, em 
vez dos genes, centrou-se nas 
proteinas. 

Apesar de existirem bases de 
dados sobre as proteinas, ir bus
car a informayao espedfica de 
que muitos cientistas precisam 
"nao e assim tao facil ". Muitas 
das funyoes das proteinas estao 
explicadas em artigos cientificos 
e nao nas bases de dados. 0 sis
tema informatico desenvolvido 
por Francisco Couto permite 
fazer uma leitura quase automa
tica dos artigos. 

Ja tinha criado um "software" 
para tratar esses dados em 2002, 
com 0 qual participou no con-
curso Knowledge Discovery .. 
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+ and Data Mining. Ficou em 
oitavo lugar, entre 32 partici
pantes. Depois disso, ficou em 
segundo lugar no concurso 
BioCreative 2004. E ganhou 0 

premio de inova<;:ao parajovens 
investigadores, da Ordem dos 
Engenheiros, com 0 trabalho que 
desenvolvera em Cambridge em 
2004. 

Nos concursos, era-Ihe dado 
urn conjunto de artigos cientifi
cos on de a funs:ao das protein as 
estavam explicadas. Oobjectivo 
era desenvolver urn sistema que 
escolhesse, de forma automatica, 
quais os artigos que interessavam 
para determinada investiga<;:ao. 
Para quem nao tern de lidar com 
essa informa<;:ao, urn sistema 
assim ate pode parecer irrele
vante. Afinal, por que e que os 
investigadores nao liam, eles 
pr6prios, os artigos? A resposta 
e simples: s6 em 2003, quando 
Francisco Couto desenvolvia 0 

seu projecto, foram adicionados 
560.000 novos artigos a uma 
base de dad os sobre medicina, 
a Medline. "Mesmo a ler dez 
artigos por dia, os investigadores 
iriam demorar 150anos." 

o "software" que Francisco 
Couto desenvolveu Ie os fichei-
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ros de texto com os artigos, 
selecciona as palavras e elabora 
estatisticas. No final, diz se uma 
proteina e referida, ou nao, e se 
o artigo e relevante para aquilo 
que 0 cientista pretende. Ate 
la chegar foi preciso resolver 
varios problemas. Por exemplo, 
o nome dado as protein as, ou aos 
genes, nem sempre e 0 mesmo 
nos Estados Unidos e no Japao. 
Aiem disso, alguns desses nomes 
sao palavras comuns em ingles, 
como "cat" ou "and". 0 sistema 
tinha que avaliar 0 contexto. "Foi 
urn projecto de varias noites", 
recorda Francisco Couto. 

Urn dos momentos mais 
importantes da sua carreira foi 
o segundo lugar no concurso 
BioCreative, promovido pelo bi6-
logo Alfonso Valencia, do Centro 
Nacional de Biotecnologia, em 
Madrid, e editor executivo da 
revista "Bioinformatics", editada 
pela Universidade de Oxford. 
Decorria 0 Euro 2004 e Fran
cisco Couto arranjou urn nome 
apropriado para 0 seu sistema: 
Figo. "Foi de prop6sito." Nem 
precisava de dize-Io. Este Figo 
eo acr6nimo de Finding GO 
Terms, em que 0 GO, do meio, e 
a sigla de "Gene Ontology", uma 
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especie de dicionario sobre os 
genes usa do no "software" que 
desenvolveu. 

Apesar da homenagem a Figo 
e de gostar de futebol, Francisco 
Couto prefere praticar outras 
modalidades, como a equitas:ao 
e desportos de aventura. Nem 
sempre foi assim. No inicio dos 
anos 90, era urn miudo de cal
<;:6es a jogar andebol na Escola 
Secunda ria de Alhos Vedros, na 
margem sui do estuario do Tejo. 

Ai foi treinado por quem vi ria 
a brilhar no futebol ingles. "Jose 
Mourinho tern urn grande espi
rito de vit6ria e trata todos de 
forma diferente." Certa vez, 0 

jogo correu tao bern a Francisco 
Couto, que marcou 14 golos e 
teve como premio uma boleia 
para casa no carro do treina
dol', enquanto todos os colegas 
regressaram de camioneta. 

o treinador ja nao gostava 
nada de perder, nem mesmo 
contra os seus rapazes, como 
chegou a acontecer numjogo 
entre professores e alunos. Fran
cisco Couto nao disfars:a 0 sor
riso ao lembrar-se desse dia . "Ai e 
que ficou mesmo chateado." • 


