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CIÊNCIA

FCT dá notas mais altas 
a 63 centros que terão 
47 milhões de euros

As classificações dos 322 centros de investigaç

Fonte: Fundação para a Ciência e a Tecnologia

71
milhões

de euros/ano

Bolo total
(financiamento para despesas

correntes e actividades estratégicas)

13

1

Valores em milhões de euros/ano

O
s tão esperados resultados 

da última fase da avaliação 

a 322 centros de investiga-

ção do país foram divulga-

dos ontem pela secretá-

ria de Estado da Ciência, 

Leonor Parreira, e pelo presiden-

te da Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (FCT), Miguel Seabra: 

11 centros foram classifi cados com 

Excepcional e 52 com Excelente. Em 

conjunto, estes 63 centros vão rece-

ber um fi nanciamento anual de 47 

milhões de euros para despesas de 

funcionamento e actividades estra-

tégicas – ou seja, dois terços dos 71 

milhões de euros anuais que a FCT 

destinou para os 322 centros.

Esta avaliação é determinante pa-

ra as unidades de investigação, já 

que defi ne o fi nanciamento anual 

entre 2015 e 2020. Mas a proporção 

do fi nanciamento desce bastante à 

medida que as notas baixam: os 11 

centros com Excepcional receberão 

13 milhões e os 52 centros excelen-

tes terão 34 milhões de euros. Mas 

os 104 centros com Muito Bom já 

só receberão 23 milhões de euros 

por ano e os 90 centros que tiveram 

Bom, fi carão com um milhão de eu-

ros do bolo total dos 71 milhões. As 

notas mais fracas que não têm este 

fi nanciamento, foram atribuídas a 

65 unidades: 33 tiveram Razoável 

e 32 Insufi ciente.

Até há pouco tempo, Miguel Se-

abra mencionava que o bolo total 

para as unidades era cerca de 50 

milhões de euros anuais. “Portu-

gal tem hoje várias unidades de in-

vestigação e desenvolvimento, de 

diferentes áreas, desde as ciências 

exactas às humanidades, distribu-

ídas por diferentes regiões do pa-

ís, que foram consideradas pelos 

avaliadores como referências inter-

nacionais nas respectivas áreas”, 

defendeu ontem Leonor Parreira 

numa conferência de imprensa no 

Ministério da Educação e Ciência 

(MEC). 

Este discurso optimista choca 

com as críticas à avaliação dos cen-

tros de investigação ouvidas desde 

o fi nal de Junho, quando se divulga-

ram os resultados da primeira fase 

do processo. A FCT encomendou a 

avaliação à European Science Foun-

dation (ESF), com sede em Estras-

burgo (França), mediante um con-

trato que estipulava uma avaliação 

em duas partes. Na primeira parte, 

cada um dos 322 centros, agrupa-

dos por grandes áreas do saber, foi 

avaliado por três peritos com base 

em informação documental e por 

um dos sete painéis criados para 

este processo. 

O resultado da primeira fase ser-

viu para separar as águas: fi caram 

pelo caminho 144 centros (44,7%), 

classifi cados com Insufi ciente, Ra-

zoável e Bom (cujo fi nanciamen-

to para despesas é entre 5000 e 

40.000 euros por ano, consoante 

critérios como o número de investi-

gadores e o tipo de actividade cien-

tífi ca realizada). Os que obtiveram 

mais do que Bom na primeira fase 

passaram para a segunda e tiveram 

visitas dos membros dos painéis de 

avaliação a partir de Setembro. Em 

Novembro, houve a reunião fi nal 

dos painéis de avaliação. E, agora, 

os centros classifi cados com Mui-

to Bom (com fi nanciamento para 

despesas entre 25.000 e 200.000 

euros), Excelente (de 37.500 a 

300.000 euros) e Excepcional (de 

50.000 a 400.000 euros) tiveram 

ainda direito a um fi nanciamento 

estratégico sem um tecto máximo 

de verbas.

Mas os primeiros resultados de-

sencadearam críticas da comunida-

de científi ca, acusando o Governo 

de estar a matar quase metade das 

unidades de investigação. Entre as 

falhas apontadas estavam a ausên-

cia de visitas dos peritos aos cen-

tros e painéis demasiado genéricos. 

E, quando foi divulgado (em mea-

dos de Julho) o contrato assinado 

entre a FCT e a ESF, e se fi cou a 

conhecer que havia quotas, nunca 

antes reveladas, para eliminar me-

tade dos centros logo na primeira 

fase da avaliação, as críticas vindas 

de cientistas como Carlos Fiolhais, 

Divulgados ontem, os resultados da última fase da avaliação 
aos centros de investigação mostram que 63 dos 322 centros 
avaliados irão receber anualmente 47 dos 71 milhões de euros. 
Há 103 unidades que fi caram sem perspectiva de futuro, numa 
avaliação muito criticada

Nicolau Ferreira 
e Teresa Firmino

clamado dos resultados obtidos na 

primeira fase, apenas dez viram a 

sua avaliação ser revista de modo 

a passaram para a segunda fase. O 

Instituto de Telecomunicações foi 

um dos dez: ao obter Bom na pri-

meira fase, queixou-se e viu a nota 

revista. Agora, teve Muito Bom e 

um fi nanciamento anual de mais 

de 1,2 milhões de euros.

No entanto, a segunda fase da 

avaliação contou com pormenores 

Manuel Sobrinho Simões e Alexan-

dre Quintanilha endureceram ainda 

mais. “A primeira fase da avaliação 

irá resultar numa shortlist de me-

tade das unidades de investigação 

que serão seleccionadas para seguir 

para a fase 2”, lê-se no contrato. A 

FCT e o MEC justifi caram esta refe-

rência a uma “estimativa” baseada 

na avaliação anterior dos centros, 

de 2007.

Apesar de 131 centros terem re-
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ção avaliados

PÚBLICO

34
23

Valor médio por centro (M€/ano)

Sem financiamento 

Sem financiamento 

1,18

0,65

0,22

0,01

11 excepcionais

52 excelentes

104 muito bons

90 bons

33 razoáveis

32 insuficientes

Houve mesmo dois centros que 

passaram para a segunda fase mas 

acabaram com Razoável e não se-

rão fi nanciados: o Centro de Estu-

dos Interdisciplinares em Educação 

e Desenvolvimento da Universidade 

Lusófona, e o Centro de Estudos 

em Direito da União Europeia da 

Universidade do Minho. 

No fi nal de Novembro, a FCT di-

vulgou ainda as orientações para 

as avaliações sobre os limites para 

a atribuição das classifi cações mais 

altas na segunda fase. Entre os 178 

centros que chegaram a esta fase da 

avaliação, no máximo 10% (cerca 

de 18) poderiam ter a nota Excep-

cional e 20 a 35% (35 a 62) a nota 

Excelente. Pelos resultados da ava-

liação divulgados ontem, as orien-

tações foram seguidas à risca: 6% 

dos centros avaliados na segunda 

fase obtiveram Excepcional e 29% 

tiveram Excelente.

Para Carlos Fiolhais, o rol de in-

congruências que o processo sofreu 

desde o início mancha o resultado 

fi nal. “Em ciência, uma experiên-

cia quando é mal planeada e mal 

conduzida só pode dar maus re-

sultados. Foi o que aconteceu com 

a pseudo-avaliação da FCT. Nuno 

Crato devia na ciência, tal como 

na  educação, abandonar os expe-

rimentalismos”, disse ao PÚBLICO 

o físico da Universidade de Coim-

bra, que tem sido muito crítico des-

te processo de avaliação.

O fi nanciamento estratégico que 

cada centro obteve também é visto 

com desconfi ança por Carlos Fio-

lhais: “É uma coisa opaca, explica-

da e nalguns casos inexplicável. Pa-

rece arbitrário, o que não admira, 

dada a fragilidade do processo.”

Nos próximos dez dias, os cen-

tros que fi carem descontentes com 

o resultado da avaliação poderão 

apresentar reclamações em audi-

ência prévia. A FCT diz que espe-

ra, a partir de 15 de Janeiro, que as 

unidades possam assinar os con-

tratos.

Haverá ainda um bolo único de 

seis milhões de euros para 52 das 

90 unidades que receberam Bom. 

Este fundo de reestruturação vai 

servir para que aqueles centros 

atinjam um patamar de qualidade 

que lhes permita, na altura da ava-

liação intercalar em 2017, obterem 

o fi nanciamento estratégico.

Para os restantes centros de in-

vestigação com Bom, Razoável e 

Insufi ciente  – 103, ao todo –, o fu-

turo pode apresentar-se difícil, uma 

vez que pouco ou nenhum dinheiro 

vão ter. 

N
a lista dos 11 centros de inves-

tigação contemplados com 

a classifi cação mais alta — 

Excepcional — encontram-se 

duas instituições privadas: o 

Programa de Neurociências 

da Fundação Champalimaud, em 

Lisboa, e o Instituto Gulbenkian de 

Ciência, em Oeiras. A elas juntam-

se o Centro Interuniversitário da 

História das Ciências e Tecnologia 

de Lisboa, ou o Instituto de Inovação 

e Investigação em Saúde (I3S) do 

Porto, uma superinstituição que 

resulta da junção do Instituto de 

Biologia Molecular e Celular (IBMC), 

do Instituto Nacional de Engenharia 

Biomédica (INEB) e do Instituto de 

Patologia e Imunologia Molecular da 

Universidade do Porto (Ipatimup). 

Ou, ainda, o Instituto de Plasmas e 

Fusão Nuclear do Instituto Superior 

Técnico de Lisboa.

Outros centros classifi cados com 

Excepcional são o Instituto de Na-

noestruturas, Nanomodelação e 

Nanofabricação da Universidade do 

Minho; o Instituto de Investigação 

e Desenvolvimento em Estruturas 

e Construção da Universidade do 

Porto; também desta última univer-

sidade está o Instituto de Literatura 

Comparada. A lista das 11 unidades 

de investigação é completada com 

o Centro de Estudos Comparatistas 

da Universidade de Lisboa; o Centro 

de Matemática da Universidade de 

Coimbra; e a Unidade de Biociên-

cias Moleculares Aplicadas da Rede 

de Química e Tecnologia, criada pela 

Universidade Nova de Lisboa e a Uni-

versidade do Porto.

Um pouco de contexto: a Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

pretende atribuir 71 milhões de euros 

por ano para dois tipos de fi nancia-

mento dos centros (despesas e activi-

dades estratégicas). Foram avaliados 

322 centros e os resultados da segun-

da fase da avaliação foram divulgados 

ontem pela FCT. Ainda que a nota Ex-

cepcional se vá traduzir, no conjunto 

das 11 unidades de investigação, num 

total de 13 milhões de euros por ano 

para despesas de funcionamento e 

actividades estratégicas, tirados do 

bolo dos 71 milhões, esse dinheiro 

Os 11 contemplados 
com a nota mas alta

não será igual para todas. A média 

dá 1,18 milhões de euros anuais, mas 

critérios como o número de investi-

gadores e o tipo de actividade cien-

tífi ca desenvolvida infl uenciam o va-

lor para despesas de funcionamento 

(que, na nota Excepcional, pode ir 

dos 50.000 ao 400.000 euros por 

ano). Já o fi nanciamento de activi-

dades estratégicas, dado só a unida-

des com Excepcional, Excelente e 

Muito Bom, não tem tecto máximo.

Assim, o I3S terá direito a 6,19 mi-

lhões de euros por ano, destinados 

aos dois tipos de fi nanciamento (des-

pesas e estratégico). Ainda com nota 

Excepcional, o Instituto de Nanoes-

truturas, Nanomodelação e Nanofa-

bricação receberá 1,68 milhões, en-

quanto o Instituto de Plasmas e Fusão 

Nuclear terá 1,40 milhões, o Instituto 

Gulbenkian de Ciência contará 1,09 

milhões e a Unidade de Biociências 

Moleculares Aplicadas com 1,03 mi-

lhões. Abaixo do milhão de euros está 

o Programa de Neurociências Cham-

palimaud (358 mil euros), o Centro de 

Matemática de Coimbra (298 mil), o 

Centro Interuniversitário da História 

das Ciências e Tecnologia (272 mil), o 

Centro de Estudos Comparatistas da 

Universidade de Lisboa (250 mil), o 

Instituto de Investigação e Desenvol-

vimento em Estruturas e Construção 

do Porto (248 mil) e o Instituto de Li-

teratura Comparada (90 mil).

Para onde vai o dinheiro? Percor-

rendo a lista dos outros centros clas-

sifi cados com Excelente e Muito Bom 

— que concentram, juntamente com 

os Excepcionais, 70 milhões de euros 

por ano —, vemos que o Instituto de 

Medicina Molecular de Lisboa foi con-

siderado excelente e terá 2,9 milhões 

de euros anuais. Que o Instituto de 

Engenharia de Sistemas e Computa-

dores (Inesc) do Porto (Excelente) terá 

2,5 milhões; que o Centro de Neuro-

ciências e Biologia Celular/Instituto 

de Investigação da Luz e da Imagem 

da Universidade de Coimbra (Exce-

lente) terá 2,6 milhões; que o Centro 

de Ciências do Mar da Universidade 

do Algarve (Excelente) contará 1,4 mi-

lhões. Ou que o Centro de Estudos 

Sociais da Universidade de Coimbra 

(Muito Bom) receberá 1,3 milhões e o 

programa iNOVA4Health, gerido pelo 

Instituto de Biologia Experimental e 

Tecnológica de Oeiras, 1,35 milhões.

Teresa Firmino

 MIGUEL MANSO

que causam alguma perplexidade. 

Segundo o regulamento da FCT, 

uma unidade que foi à segunda fa-

se da avaliação – em que para isso 

teve que ter uma avaliação superior 

a Bom –, depois de visitada pelos 

membros do painel de avaliação 

poderia, em teoria, acabar por ter 

a nota de Insufi ciente, Razoável ou 

Bom. 

De facto, isso aconteceu: houve 

nove centros que passaram para a 

segunda fase mas fi caram com Bom, 

incluindo o Centro de Estudos Clás-

sicos da Universidade de Lisboa, 

que contará assim com 7500 eu-

ros anuais, e o Centro de Matemá-

tica Aplicada à Previsão e Decisão 

Económica, onde Nuno Crato tra-

balhava, que receberá 5000 euros 

anuais. Ambos os centros faziam 

parte da lista das unidades que fo-

ram repescadas para a segunda fase 

após as reclamações.
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Há 103 unidades que fi caram 
sem perspectiva de futuro, 
segundo os resultados da 
última fase de uma avaliação 
muito criticada p2/3 e Editorial

FCT dá notas mais 
altas a 63 centros 
de investigação


