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CRISE NA CIÊNCIA

Avaliação dos centros
de investigação
definia ã partida
que metade ficaria
logo pelo caminho

Quase 40% dos laboratórios contestaram as classificações
junto da FCT. Metade ficou sem ou quase sem dinheiro para
os próximos cinco anos. Ontem soube-se o teor dos contratos
com entidades estrangeiras responsáveis pelo processo
Teresa Firmino
e Samuel Silva

A
avaliação em curso pela
Fundação para a Ciência
e Tecnologia (FCT) definia
mesmo antes de arrancar
que cerca de metade dos
322 centros de investigação

portugueses seria afastada da fase

seguinte do processo, em que vão
estar em jogo a maior parte dos
50 milhões de euros anuais que os
laboratórios vão ter para despesas
correntes entre 2015 e 2020. É o

que está escrito no contrato que a

FCT estabeleceu com a European
Science Foundation (ESF), à qual
delegou a organização da avaliação
dos laboratórios, e que foi tornado
público ontem a à tarde pela
fundação portuguesa que financia
a ciência.

"Um montante fixo de 109.592
euros é acordado para a segunda
fase, com base nos seguintes pres-
supostos: número de unidades de

investigação seleccionadas para a
fase 2: 163", lê-se no acordo assina-
do entre a FCT e a ESF no início de
Abril deste ano.

De facto, transitaram para a se-

gunda fase 168 unidades de inves-

tigação e ficaram de fora 154, que

vão ficar à míngua de dinheiro pa-
ra despesas correntes nos próximos
cinco anos. Estes resultados desen-
cadearam uma onda de protestos
públicos e que também se traduziu
na contestação formal das classifi-

cações pelos próprios centros de in-

vestigação junto da FCT: até 11 de Ju-

lho, quando terminou o prazo legal
para apresentar reclamações, 128

das 322 unidades avaliadas tinham
contestado os resultados - ou seja,
quase 40%.

Nas últimas semanas, tinham-se
multiplicado os pedidos de divul-
gação dos acordos entre a FCT e a
Elsevier - responsável pela recolha
de dados bibliométricos utilizada
na avaliação - e a ESF, que coorde-

nou o processo. Depois de dias de

resistência, a fundação que atribui
fundos públicos ao sistema científi-
co acedeu finalmente. Os contratos
mostram que a avaliação custou aos
cofres portugueses quase 400 mil
euros. Segundo a FCT, a avaliação
anterior, em 2007, que tinha envol-
vido as 378 unidades de investigação
existentes na altura, custou cerca de

1,6 milhões de euros.
A fatia mais pequena destes 400

mil euros destina-se à Elsevier (70
mil euros). Já a ESF vai receber mais
de 312 mil euros, aos quais acres-
cem ainda os custos das viagens
dos avaliadores a Portugal duran-
te a segunda fase do processo, que
vai decorrer nos próximos tempos e

que, de acordo com o contrato, são

assumidos directamente pela FCT.
A suspeita de que existia uma

quota pré-definida para os centros

que passariam à segunda fase da

avaliação já corria entre a comu-
nidade científica, depois de terem
sido divulgados os resultados na
primeira fase do processo, no final
de Junho. Esta cláusula do contrato

agora conhecida sugere que a FCT
tinha definido um limiar de centros
de investigação cuja passagem à se-

gunda fase era, pelo menos, espe-
rada.

Alguns avaliadores externos anó-
nimos tinham deixado transparecer
nos seus relatórios de avaliação, e

que foram entregues aos centros,
que receberam indicações para bai-
xar certas notas por causa da exis-
tência de quotas. Esta acusação foi
refutada pelo presidente da FCT,
Miguel Seabra, na entrevista que



deu ao PÚBLICO na quarta-feira
(publicada agora nestas páginas),
considerando-o "totalmente des-
cabida".

Ontem, após a divulgação dos
contratos, o PÚBLICO questionou
novamente a FCT sobre a definição
prévia de uma quota de sucesso. A
fundação, através da sua porta-voz
Ana Godinho, justifica que aquele
valor dos 163 centros era apenas
"uma estimativa" feita com base
na avaliação de 2007: "[Nessa altu-
ra] cerca de 50% das unidades teve
'mau', 'razoável' ou 'bom'."

Em 2007, as notas eram "mau"
("insuficiente"), "razoável", "bom",
"muito bom" e "excelente". Neste
momento, a classificação passou a

inclui como nível superior o "excep-
cional", pelo que o "bom" implica
agora quase não ter direito a finan-
ciamento para despesas de base.

Portanto, o "bom" já não é bom.
Voltando ao contrato, o mesmo

estabelece também que ESF rece-
be 202.602 euros pela primeira fa-
se de avaliação, terminada no mês

passado. Aquela entidade também
esteve debaixo de fogo, sendo cri-
ticada pela sua falta de experiência
neste tipo de avaliações. Contactada
pelo PÚBLICO, fonte do organismo
europeu respondeu a essa questão
com o envio de uma brochura so-
bre a sua actividade recente, em que
informa que está neste momento a
avaliar o funcionamento da homólo-

ga da FCT na Hungria, depois de nos
últimos anos ter feito o mesmo para
organismos semelhantes da Lituâ-
nia, Eslovénia e Bulgária. Mas nas

informações oficiais enviadas em
nenhum momento consta a elabo-

ração de um processo semelhante
ao português, com a avaliação de
laboratórios de investigação e

do sistema científico nacional, com
o intuito de estabelecer as bases do
financiamento estatal numa base

plurianual.
Carlos Fiolhais, um cientista

bem conhecido, que tem sido um
dos rostos principais protestos da
comunidade científica nos últimos

tempos, no bloque de que é um dos

fundadores, o De Rerum Natura, co-
menta assim o número pré-definido
no contrato de unidades que passa-

riam à segunda fase: "Muito grave
será se se confirmar que a FCT deu

indicações aos painéis de avaliação
para eliminar 50% dos centros em
todas as áreas. Por que razão para
lá dos 50% os centros passam subi-
tamente a deixar de ter qualidade
necessária para serem financiados

por dinheiros públicos?"
O físico defende também que es-

tes resultados "significam, de fac-

to, a morte de quase metade das
unidades de investigação do país".
Fiolhais refere-se às 71 unidades
de investigação classificadas com
"insuficiente" ou "razoável" e que,
por isso, não vão ter dinheiro para
funcionamento de base. E ainda às

83 unidades que tiveram "bom" e

que também não passam à segun-
da fase.

"Isto significa encerrar centros
de investigação produtivos, ape-
nas porque não cabem nas quotas
arbitrariamente definidas. Signifi-
ca uma ciência mais pequena, mais

provinciana, com o poder mais con-
centrado, mais semelhante à ciência
do Estado Novo. A investigação em
Portugal ficará restrita a um clube
mais reduzido", critica.

Outro nome forte da ciência em
Portugal, Manuel Sobrinho Simões,
presidente do Instituto de Patologia
e Imunologia Molecular da Univer-
sidade do Porto (Ipatimup), tam-
bém criticou ao PÚBLICO a avalia-

ção, ainda antes da divulgação dos
contratos. Entende que o processo
está "minado" pela "desconfiança
e falta de transparência" e pela falta
de confiança dos cientistas na actual

direcção da FCT".
Para Sobrinho Simões, a avaliação

teve "o propósito de destruir o teci-
do institucional criado nos últimos
20 anos, na convicção de que do
deserto brotarão génios".

Uma opinião em contracorrente
vem de António Coutinho, imuno-
logista de renome e ex-director do
Instituto Gulbenkian de Ciência de

Oeiras, que também falou com o
PÚBLICO horas antes da divulgação
dos contratos. "É a primeira vez em
Portugal que se faz uma avaliação
totalmente isenta e transparente:
todas as unidades foram avaliadas
no mesmo processo, sem distin-

ção", sustentou.

Coutinho, que também é coorde-
nador do Conselho Nacional de Ci-
ência e Tecnologia - mas que falou
a título individual -, elogia ainda o
facto de a FCT não ter escolhido os

avaliadores e ter confiado o proces-
so a uma "entidade externa respei-
tável". Na área que melhor conhece,
a das ciências da vida e saúde, ga-
rante não ter visto nenhuma avalia-

ção mal feita. Mas os erros, defende,
são "naturais" num processo como
este. "Por isso há os recursos."

A ideia da excelência
A onda de constelação pública

dos últimos dias preocupa António
Coutinho, que diz temer que a FCT
"acabe por não levar a sério esta

avaliação". Até porque, entende, o
sistema científico português precisa
de alterações: "A mudança tem de

ser feita com jeito, com cuidado. Mas

alguma coisa tem de ser feita."
Mas até que ponto a ciência do pa-

ís já está pronta para apostar quase
só na excelência? "A excelência cos-
tuma gerar excelência", responde
António Coutinho. "Por outro lado,
a mediocridade gera sempre me-
diocridade. Nunca sai excelência.
Usar dinheiro público para apoiar
a mediocridade é sempre uma má
política."

Arsélio Pato de Carvalho, fun-
dador no final dos anos 1980 da
instituição que hoje é o Centro de
Neurociências e Biologia Celular de

Coimbra, actual provedor do Bolsei-

ro, discorda desta visão: "0 que se
está a tentar fazer é apoiar exclusi-
vamente unidades de excelência.
Sempre fui pela excelência, mas não

podemos ter só excelência. Imagine
um cientista excelente, mas tudo à

sua volta está seco. Tem um oásis
num deserto", ilustra.

A contestação das últimas sema-
nas saltou fronteiras e chegou à re-
vista Nature, à agência de notícias
de ciência europeia Alpha Galileo e

à revista Physks World, publicação
do Instituto de Física britânico. E
teve também reflexos políticos, com
a Fenprof a exigir que o Governo
recue no processo, o partido Livre a

defender que as unidades anterior-
mente classificadas com "excelente"
ou "muito bom" "apenas possam



ser excluídas da segunda fase do

processo de avaliação mediante a

demonstração de falta grave", e o

PCP a requerer uma audição par-
lamentar à secretária de Estado da
Ciência, Leonor Parreira.

A organização do sistema científi-
co nacional está intimamente ligada
às instituições de ensino superior,
às quais está, por sua vez, ligada a

esmagadora maioria dos centros de

investigação. Ana Costa Freitas, rei-
tora da Universidade de Évora, de-
fende que a avaliação da FCT devia
ter tido o cuidado de perceber "o
impacto que tem na estratégia das

instituições de ensino superior". A

universidade - que viu mais de 40%
dos seus laboratórios serem chum-
bados - perdeu "centros fundamen-
tais para o desenvolvimento da sua

investigação".
"Há um divórcio profundo entre

a FCT e as universidades", concor-
da o vice-reitor da Universidade de
Coimbra, Amílcar Falcão. Este res-
ponsável considera que seria "ina-
ceitável" se se concluísse que este

processo foi condicionado pelas
disponibilidades de financiamento
da FCT. "A avaliação científica deve
ser séria. Os que são excelentes não

podem ser carimbados com um ró-
tulo de suficiente só porque não há

dinheiro suficiente para lhes dar",
aponta.

Esta semana, o Conselho Coor-
denador dos Institutos Superiores
Politécnicos também expressou a
sua "apreensão e grande preocupa-
ção" com este processo, que "coloca

em causa o futuro" dos centros de

investigação. Nos próximos dias, o
Conselho de Reitores das Universi-
dades Portuguesas também deverá

pronunciar-se. A avaliação vai conti-
nuar a dar que falar e os olhares irão
certamente escrutinar o contrato
ontem divulgado.

Estão em
jogo a maior
parte dos
50 milhões
deeuros
anuais que os
laboratórios
vão ter para
despesas
correntes



Ronda por alguns dos centros "chumbados"
Física Uma ciência
que vai ficar
reduzida a Lisboa

E
comum ouvirmos este
género de dúvidas da
boca de cientistas: "Já

pensámos muito sobre
isto, mas ainda não temos uma

explicação." Desta vez, o motivo
da perplexidade do director do
Centro de Física da Universidade
do Minho (CFLJM), Nuno Peres,
não é um fenómeno natural,
mas a avaliação das unidades
de investigação pela FCT. O

processo condenou o laboratório
a ter de encerrar portas no
médio prazo face ao corte no
financiamento, assegura. Em

Coimbra, o Centro de Física

Computacional também foi

"aniquilado", diz a sua directora.
Depois da primeira fase da

avaliação das unidades de
investigação, a física vai ficar
ainda mais desequilibrada no

país. Entre os investigadores
efectivos na área, 97% estão
neste momento em Lisboa e, na
lista da FCT, os quatro centros

que passaram à segunda fase
são todos da capital. Entre os
excluídos estão os de Coimbra,
Minho e Porto.

Nuno Peres tem outra
perplexidade: a quebra
abrupta e inexplicável da

classificação do CFUM. O

centro, que na última

avaliação tinha sido
considerado de
excelência, desceu
dois patamares
e fica-se pelo
"bom". O resultado
imediato é uma
redução substancial
do financiamento
anual de 380 mil euros para
40 mil. Dinheiro que "não dá

para nada", diz o director. "Se

pensarmos que a inscrição numa
conferência custa cerca de 500
euros, dará para pouco mais do

que enviar cada um dos nossos
investigadores a uma conferência

por ano."
Nu no Peres é físico teórico e

vem trabalhando sobre o grafeno,
tendo colaborado com André

Geim e Konstantin Novoselov,
laureados com o Nobel
da Física em 2010. No ano
seguinte, venceu o Prémio

Gulbenkian de Ciência
e, no mês passado,
foi um dos poucos

investigadores na lista
dos cientistas mais
citados em todo o
mundo. Mas estes

recon heci mentos
pouco contaram para a

avaliação da FCT. Como
também pouco contaram as

especificidades de uma unidade
de investigação que reúne cerca
de cem investigadores — 80
são doutorados. O trabalho
científico é maioritariamente
experimental, pelo que os
dispositivos tecnológicos à

disposição dos cientistas têm um

peso determinante. No CFUM, há

cerca de cinco milhões de euros
em equipamento, comprado
com verbas da FCT. Precisam
de manutenção, mas também
de químicos e componentes
electrónicos para os quais
deixará de haver dinheiro. "A

prazo, vamos ter de parar", diz
Nuno Peres. Algo semelhante
poderá acontecer no Centro
de Física Computacional (CFC)
da Universidade de Coimbra.
Avaliado com "suficiente", fica
excluído do financiamento. "Uma

nota destas significa aniquilar
o centro", lamenta a directora.
Constança Providência.

O centro de Coimbra recebeu,
em 2013, financiamento
da FCT para comprar um

supercomputador, que agora
não terá dinheiro para manter:
"É a mesma coisa que deitar
dinheiro fora." Curiosamente,
um dos pontos negativos
apontados pelo relatório da FCT

era a falta de equipamento de
topo ao serviço da unidade de

investigação. Outra questão que
causa estranheza aos físicos
de Coimbra: o CFC é fruto da
fusão entre os dois centros do
Departamento de Física, em
resposta a uma recomendação
que a FCT tinha feito, mas esse
facto não foi tido em conta
nesta avaliação. Daí que, para
Constança Providência, o maior
problema deste processo "foi
mesmo a imprevisibilidade dos
seus resultados".
Samuel Silva



Estudos clássicos
"Acabaram.
Ponto final"

Oquefazuma

unidade
científica com 7500
euros anuais? "Nada",
diz a directora do Centro

de Estudos Clássicos da
Universidade de Lisboa, Cristina
Pimentel. Este foi um dos centros
que, na avaliação da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia
(FCT), viram o financiamento
descer. O Centro de Estudos
Clássicos e Humanísticos da
Universidade de Coimbra,
com 15 mil euros anuais, só vai

comprar livros. "É acabar com
a investigação em estudos
clássicos em Portugal. Acabou.
Ponto final", diz Cristina Pimentel.

No caso de Lisboa, com 27
doutorados integrados, se
o "bom" de 2007/2008 lhes

permitia 61 mil anuais -com os

cortes, já ia em 40 mil -, agora
terão 7500 para congressos,
editar uma revista, comprar
bibliografia, traduzir, pagar a

uma funcionária, entre outras
despesas. Em Coimbra, o centro

passou de "excelente" e 160 mil

euros anuais para "bom" e 15

mil euros. "Só dá para comprar
livros e manter as revistas", diz o
coordenador científico, Delfim
Leão. Este centro apoia 40 jovens
investigadores que, caso não
haja uma reviravolta na decisão,
ficarão de mãos a abanar. As
duas unidades apresentaram
recursos, pedindo para terem,
numa segunda fase, a visita dos
avaliadores.

Além de o painel não ter
portugueses ou especialistas em
estudos clássicos, a avaliação não
foi presencial: "É profundamente
castrador", diz Delfim Leão,
recordando que, em 2007/2008,
foi presencial. "Tivemos algumas
recomendações que aplicámos
na íntegra, coisas a melhorar, e
todas as avaliações intermédias
que houve entretanto, a

última um dia antes de sair
este resultado, foram sempre
excelentes. Nunca tivemos
qualquer indicação da FCT de
que não estivéssemos a seguir o

caminho certo", diz.
Nesta área, estão académicos

como Frederico Lourenço, que
traduziu, entre outras obras,
a Ilíada e a Odisseia, ou Maria
Helena da Rocha Pereira. Não
só são as traduções do grego e
do latim a ficar pelo caminho e a

comprometer outras áreas, como
filosofia ou história da ciência, em
que é preciso ter acesso a textos
antigos de matemáticos e físicos.
Em Lisboa, alguns projectos
consistem em publicar textos
de mulheres que escreveram
em latim em Portugal no século
XVI ou identificar, transcrever,
traduzir e publicar manuscritos
inéditos de missionários
portugueses na China e em
Goa. "Como é que se vai a Goa?
À boleia?", questiona Cristina
Pimentel. Com 7500 euros, a

directora não consegue fazer
"nada". A revista Euphrosyne,

da qual são impressos, por ano.
500 exemplares de 500 páginas,
custa quase isso. "Se a quiser
editar, não tenho dinheiro para
mais nada. E teríamos de mandar
a assistente administrativa
embora", diz.

Ambos garantem que, com
as notas atribuídas, é difícil
encontrar outro financiamento,
como verbas internacionais.
Mecenato não é viável, os

empresários interessam-se por
produtos vendáveis, justifica
Cristina Pimentel. Em Coimbra,
as verbas rondavam os 160 mil

euros, tendo chegado a 200 mil.
Com 50 doutorados integrados
e 52 doutorandos, para além
da investigação, criaram uma
biblioteca digital (todos os
meses são descarregados 15 mil

livros), organizam um Festival
Internacional de Teatro de Tema
Clássico, e as peças traduzidas
são levadas à cena.
Maria João Lopes



Ronda por alguns dos centros "chumbados"
Literaturas
lusófonas Edição
da obra do padre
António Vieira, um
sonho centenário

oCentro0

Centro de Literaturas
e Culturas Lusófonas e
Europeias (Clepul) esconde-
se num dos corredores

da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa. É

uma caixa-forte que guarda
verdadeiras obras da literatura

portuguesa. As estantes enchem-
se de muitos e muitos livros e a

edição de muitas destas obras só
foi possível graças a dinheiro da
FCT e de outras instituições.

À nossa espera está Annabela
Rita, professora da faculdade,
que pede ajuda aos colegas para
mostrarem, em cima de uma
mesa, algumas das dezenas de
obras concluídas ou ainda em
execução pelos investigadores
do centro. Noutra sala está o ex-
líbris do centro: a edição dos 27
volumes, entre os 30 que terá,
da obra do padre António Vieira.
Iniciada em 2012, sob a direcção
de José Eduardo Franco e Pedro
Calafate, a edição reúne não
só textos já publicados
em edições parciais
como manuscritos
inéditos, procurados em
bibliotecas e arquivos
em Portugal, Espanha,
Itália, Inglaterra,
França ou Brasil.

O projecto
concentrou mais
de 72 especialistas
e consultores
internacionais, em
parceria com mais
de 20 universidades

portuguesas e estrangeiras. O

objectivo é reunir em linguagem
actualizada as obras do padre
António Vieira, considerado por

Pessoa o imperador da língua
portuguesa, para que qualquer
cidadão as possa ler. "É um

serviço à cultura portuguesa.
Estamos a publicar o maior
projecto editorial em língua

portuguesa", considera
Annabela Rita sobre o
trabalho financiado em 500
mil euros pela Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa.
"Esta edição é sonhada

há mais de 150 anos por
gerações diferentes de
estudiosos da língua e
da cultura portuguesas,

quer portugueses, quer
brasileiros, quer ainda de
outras nacionalidades",
diz José Eduardo
Franco, director do

. Clepul.

Depois a conversa toma outro
rumo: a avaliação da FCT, que
nesta primeira fase já sentenciou

que o Clepul não passará à

etapa seguinte. Teve "bom" na

classificação. Rita é contundente:
diz não compreender os novos
critérios e métodos de avaliação
nem a falta de conhecimento
dos avaliadores sobre o trabalho
dos centros. "Tem de haver

adequação do avaliador ao
avaliado. Eu não vou avaliar

pessoas da matemática. Olhamos

para aqueles painéis [de peritos
da avaliação] e, de um modo
geral, não conhecemos ninguém.
Temos de nos sentir avaliados

por alguém que conhece as
matérias."

Nos três primeiros relatórios
de avaliação, de avaliadores
estrangeiros anónimos, o
centro teve as notas 12, 14 e

17. "Verificamos que há uma
amplitude de classificações.

que não há consistência. Um
painel destes é posto em causa
pela avaliação que produziu",
considera. "A avaliação é injusta
e assimétrica." A nota final de
"bom" irá traduzir-se em pouco
mais de 30.000 euros/ano,
entre 2015 a 2020. Antes, o
financiamento atingia cerca de
200.000 euros anuais, utilizados,

por exemplo, para a revisão de
textos e traduções, comprar
bibliografia, computadores e
máquinas fotográficas. Em 2013,
passaram a ser cem mil euros.
"Agora a redução é drástica.
O financiamento vai dar para
pagar ao secretário que tem a

burocracia do centro. Os centros
morrem se não produzirem,
morrem se não publicarem.
Querem que a investigação
científica continue ou que
continue só em certas áreas?"
Marta Lourenço (Texto editado
por Teresa Firmino)



Instituto de
Telecomunicações
"40 mil eu ros não
chegam para
um postdoc"

Opólo

lisboeta do Instituto
de Telecomunicações (IT)
está alojado nos andares
do grande cubo de vidro

preto do Instituto Superior
Técnico. Há lá muita gente nova
entusiasmada com o que faz.
André Lourenço, doutorando,
apresenta-nos um pequeno
kit de sensores que foi aqui
desenvolvido para permitir
que outros criem circuitos e
aplicações para monitorizar
diversos parâmetros biológicos
dos seres vivos, dos humanos às

plantas. Também poderá servir

para o teclado de computador ou
o volante do carro reconhecerem
o seu dono.

Noutra sala, estudantes
de mestrado desenvolvem
detectores de fissuras em chapas
metálicas — da fuselagem dos
aviões aos carris de comboio —

que prometem ser muito mais
precisos do que os actualmente
usados pela TAP para verificar o
estado dos seus aparelhos.

Noutra sala desenvolvem-se
antenas — algumas de formas
e materiais exóticos. Andela
Zaric, doutoranda croata,
mostra-nos o seu projecto, que
graças a diversos sensores e
antenas permite localizar, numa
série de gavetas, o sangue
destinado a um dado doente,
evitando trocas indevidas nas
transfusões. Ela ea portuguesa
Catarina Cruz acabam de

ganhar um prestigiado concurso
internacional com este protótipo,
diz-nos Carlos Fernandes,
coordenador da área das

comunicações sem fios no IT.

"Também fazemos coisas
muito engraçadas em Coimbra
e Aveiro", acrescenta Carlos
Salema (na foto), presidente do
IT, referindo os outros dois pólos
principais do IT, uma rede de
laboratórios espalhados entre
o Porto e Faro passando ainda
pela Covilhã, Leiria, Tomar,
Setúbal e Évora e que envolve
universidades e empresas como a

Nokia ou a PT.

Antes da visita, Salema — que
de 1989 a 1992 foi presidente
da Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT) — chamada
JNICT quando Cavaco Silva era
primeiro-ministro — , falou-nos
da avaliação em curso pela FCT.

Na primeira fase de um processo
"cheio de erros grosseiros",
disse-nos, o IT teve Bom,
palavra aparentemente benigna
que, neste contexto, significa
exactamente o contrário.

O IT é a oitava instituição
científica mais produtiva do pais
a seguir a sete universidades.
É privado, foi declarado de
utilidade pública em 1995 e
tem o estatuto de laboratório
associado desde 2001. E a nota
Bom significa que esta entidade,
onde mais de 800 pessoas (80%
delas professores universitários)

trabalham em 42 grupos — que
nas duas anteriores avaliações
teve nota Excelente e que
desde 2oo6 nunca recebeu um
financiamento "estratégico" da
FCT anual inferior a 1,5 milhões de
euros — só irá receber, de 2015 a

2020, 40 mil euros por ano. "Um
financiamento de 40 mil euros
não chega para um post-doc",
comenta Salema.

Um dos pilares do IT são os
seus projectos internos, que
permitem ter "uma estratégia
própria de investigação" diz
ainda. Mas agora, "os projectos
internos desaparecem e é a

investigação que desaparece".
O q ue acontecerá se nada se
alterar na sequência do recurso
apresentado há dias à FCT pelo
IT? "O IT pode morrer; como está,
é completamente impossível de
manter", responde Salema. "Há

grupos que poderiam manter-se
activos de alguma maneira, mas o
IT em si, custa-me a crer."
Ana Gerschenfeld



Ronda por alguns dos centros "chumbados"
Ciências sociais
Do choque à

preocupação
no CIES de Lisboa

Primeiro,

a equipa ficou
em choque. Como podia
o Centro de Investigação
e Estudos de Sociologia

(CIES) ter uma classificação
tão baixa? O que justificava
aquele Bom na primeira fase
do processo de avaliação
promovido pela Fundação para
a Ciência e Tenologia (FCT),
se sempre tivera Excelente?
Depois, diz a socióloga Patrícia
Ávila, instalou-se a grande
preocupação.

"As consequências são
grandes, não só para nós,
mas para todo o sistema
científico", comenta o director.
João Sebastião. O orçamento
destinado ao funcionamento
da estrutura passaria de 200
mil para 30 mil euros. O centro
deixaria de atrair estudantes
de doutoramento e de pós-
doutoramento. Perderia
capacidade de se candidatar
a grandes projectos de
investigação internacionais.
"Destruir-se-ia uma equipa
de investigação altamente
competente e altamente
competitiva", diz.

Avaliado pela FCTem
1996, 1999, 2002 e 2007, o
CIES foi sendo classificado
de Excelente e essa

apreciação manteve-o
entre os centros mais
cotados do país. Há

uma percepção interna
e externa sobre a

sua qualidade,
sublinha Patrícia
Ávila, que

ocupa o cargo de subdirectora.
Ano após ano, uma Comissão
Externa Permanente de
Aconselhamento Científico
visita o centro e sempre
produziu pareceres positivos.
Nem uma palavra sobre isso no
relatório de avaliação. Como
poderia a qualidade cair?

João Sebastião cita
indicadores que contrariam
qualquer ideia de perda de
qualidade: a publicação de
artigos em revistas científicas
indexadas passou de 39
para 84 entre 2008 e 2012.

Em 2013, alcançou um
simbólico número:
100. O centro mantém
grande capacidade de
captar investigadores
estrangeiros: 19

nacionalidade, o

que corresponde
22% dos

[
investigadores

integrados. Ali trabalham 100
doutorados a tempo inteiro
e mais de 50 investigadores
associados.

Investigadores como António
Firmino da Costa (na foto) até se
emocionam ao falar do que lhe

parecem ser "erros grosseiros".
Desde logo, os avaliadores

parecem acreditar que o CIES
ministra cursos de licenciatura
e mestrado, quando acolhe
estudantes de doutoramento
e pós-doutoramento. Depois,
duvidam que lhes faculte
acesso a revistas científicas,
livros, jornais, bases de dados e
packages estatísticos, quando
o CIES faz parte do ISCTE-

ILJL, conhecido pelas boas

condições de trabalho.
Perplexidade também lhes

causou o facto de os avaliadores
afirmarem que as temáticas das

desigualdades e das imigrações
estão "esgotadas em termos de

publicações tanto ao nível local
como europeu". São, enfatiza
João Sebastião, dois aspectos
centrais no país e na Europa
de hoje. O CIES tem produzido
conhecimento através do
Observatório das Desigualdades
e do Observatório da Emigração.

Patrícia Ávila lembra que
nunca os avaliadores se
deslocaram ao CIES. Nunca
ninguém os viu. Nem sequer
sabem quem são. Toda a

avaliação foi feita com base
em documentos. Se os "erros"
não forem corrigidos, o CIES
ficará afastado da segunda fase.
"Ficamos limitados na nossa

capacidade de argumentar",
diz. Apesar da preocupação,
ainda há esperança que tudo
se reverta. Grandes nomes de
outros centros de investigação
já manifestação a sua

indignação com o avaliação.
Ana Cristina Pereira



Ciências agrárias
em Évora
"A decisão
mata-nos"

A
classificação de Bom
atribuída ao Instituto
de Ciências Agrárias e
Ambientais Mediterrânicas

(ICAAM) foi mal recebida pelos
docentes do organismo que
integra a Universidade de Évora.
Mário Carvalho, professor
catedrático no Departamento de
Fitotecnia, é peremptório quando
analisa as consequências. "A

decisão mata-nos." Os cerca
de 250 mil euros que o ICAAM
recebeu em 2014 já eram
insuficientes. "Davam apenas
para manterás infra-estruturas
do instituto e para algum
investimento estratégico."

Sem financiamento, que a partir
desta avaliação deverá ser de 40
mil euros por ano, a investigação
"dificilmente será mantida",
admite Augusto Peixe, vice-
presidente do ICAAM, enquanto a

sua directora Teresa Pinto Correia

realça a consequência mais

negativa: "Retira competitividade
aos nossos projectos de
investigação." Este pormenor "tem
um efeito psicológico nos jovens
investigadores", que é sempre
"mais difícil" captar para um
instituto que está inserido numa
região de baixa densidade.

Na realidade, a avaliação da

Fundação para a Ciência e a

Tecnologia (FCT) "coloca quem
está acima e abaixo de uma
linha", e qualifica com base
num procedimento que "não

distingue as especificidades

de cada sector", prossegue a

directora do ICAAM. Ao contrário
do que aconteceu na avaliação
de 2008, em foi atribuída ao
instituto a classificação de Muito
Bom, desta vez "nem sequer
vieram ao instituto". Toda a

avaliação "foi feita por 'online' e

por especialistas estrangeiros".
Dos oito envolvidos na tarefa,
"só um era da área das ciências
agrárias e floresta, os outros têm
formação em ciências da Terra",
salienta Teresa Pinto Correia.

Mário Carvalho realça
pormenores que não foram
tomados em linha de conta pela
FCT. "Na região do Alentejo
não lidamos com grandes
empresas. Os agricultores são,
na sua esmagadora maioria,
pouco qualificados e com idade
avançada." O desenvolvimento
económico do sector é fraco,
com um grau de formação da
maioria dos empresários muito
baixo. A sua aprendizagem é
feita na base da transmissão
de conhecimentos entre as

gerações. É neste cenário de
enormes carências que o instituto
tenta projectar o conhecimento
que elabora. Mário Carvalho
destaca uma enorme lacuna,
que tarda em ser preenchida:
"Continuamos a reclamara
instalação de um centro de
investigação para o regadio."
Não há nada do género em todo
o Alentejo, apesar dos 120 mil
hectares que já começaram a ser

regados no Alqueva. Por outro
lado, "temos ainda dois milhões
de hectares de solos aráveis e
florestais em sequeiro que não

podem ser abandonados".
Os investigadores dizem

que a imensidão do trabalho a

realizar não se compagina com
as exigências impostas pela
FCT. "Boa parte do trabalho
realizado pelo ICAAM é com os

produtores e os seus problemas,
mas o nosso avaliador não
está nada preocupado com os

problemas práticos", observa
Mário Carvalho. Mesmo assim,
diz, o que foi publicado "duplicou
desde 2008, não é inferior do

ponto de vista científico" ao que
é publicado por outros. "Fazemos
investigação de excelência
sobre gestão sustentável dos

agro-sistemas mediterrânicos, a

sustentabilidade da agricultura,
sobre ciência e tecnologia
animal, medicina veterinária
e saúde púbica, ciência e
tecnologia vegetal e alterações
climáticas e impactos na

agricultura." Carlos Dias



"Muitos
investigadores
têm-nos dito que
nunca tiveram
uma avaliação
tão boa e justa"

Miguel Seabra E médico e cientista e,
desde Janeiro de 2012, está à frente da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT), a principal entidade financiadora
do sistema científico português
Entrevista
Teresa Firmino

Pela

segunda vez este

ano, Miguel Seabra
está debaixo de fogo
intenso da comunidade
científica. Primeiro,
foram os cortes nas bolsas

individuais de doutoramento
e pós-doutoramento, no início
do ano, agora são os resultados
da primeira fase da avaliação
às unidades (laboratórios) de

investigação.
As notas desta avaliação vão ditar
o dinheiro que cada instituição
terá entre 2015 e 2020, que
pagará desde reagentes até à

manutenção de equipamentos e
idas a congressos. Os resultados
da segunda fase da avaliação serão
conhecidos no início de 2015.
Mas quase metade dos centros
ficou já excluída da competição
pelo grosso dos 50 milhões de

euros que a FCT conta ter por
ano para estas despesas - e os

cientistas abriram fogo outra vez.
Numa entrevista dada antes da

divulgação dos contratos entre a

FCT e as entidades estrangeiras
envolvidas na avaliação, Miguel
Seabra diz que há uma "maioria
silenciosa" de cientistas que apoia
as políticas de excelência do
Governo.

Entre as 322 unidades de
investigação avaliadas, 154 -
48% - ou não vão ter qualquer
financiamento-base anual nos
próximos cinco anos ou, com
Bom, o dinheiro será residual.
Não significa isto a morte de
quase metade dos centros?
Gostaria de rectificar essa

afirmação. Sem qualquer
financiamento da FCT, ficam 71

unidades. E as outras 83, que não

passam também à segunda fase da

avaliação, vão ter a classificação de

Bom e um financiamento entre os
cinco mil e 40 mil euros por ano.
Esse não é o único financiamento

disponível para estas unidades,
assim como para aquelas que
tiveram zero financiamento.

Qualquer investigador pode ainda
concorrer a título individual a
concursos para projectos, para
desenvolvimento de carreira como
Investigador FCT ou a bolsas e

outras oportunidades.
Juntando as 83 unidades que
terão entre cinco mil e 40
mil euros por ano e as 71 sem
financiamento, isso não é uma
"limpeza" radical dos centros?
O financiamento institucional [que
inclui o financiamento-base e o
financiamento dito estratégico ou

suplementar, neste último caso só

para os centros que vão à segunda
fase da avaliação] é só um dos
instrumentos que diversificámos
ao longo destes dois anos e meio.
A ideia de que o financiamento
institucional vai liquidar à partida
a actividade científica total das
unidades não é verdade.
Mas essas instituições não vão
assim morrer?
Não necessariamente. Obviamente

que o facto de a classificação estar
abaixo do limiar da passagem à

segunda fase da avaliação, neste
caso da nota de Muito Bom,

é uma advertência que indica que
a unidade terá de fazer algo um
pouco diferente. Isso pode ser
uma consequência muito positiva.
Tem dito que as unidades de

investigação terão os mesmos
50 milhões de euros por ano
do que antes. Só que agora vão
ser distribuídos por menos
unidades: em 2007, havia
378 e agora, depois de várias
reestruturações, são 322.
Sabe qual é o panorama que
existia até a este momento? Há
uma enorme concentração do
financiamento institucional em 20
e poucos laboratórios associados

[rede de 26 centros], que
corresponde a 55 a 60% de todo
o financiamento das unidades. E

o resto - 40% - é para as outras
300 unidades. Quando acabar a

segunda fase, a distribuição do
financiamento ou vai manter-se
igual ou será mais equitativa e

mais unidades vão partilhar uma
percentagem maior do que agora.
Agora estamos a gastar cerca
de 55 milhões de euros com as

unidades. É mais ou menos esse



montante que prevemos gastar
nos próximos anos. Isto não

corresponde a nenhuma alteração
significativa do financiamento das
unidades no seu todo.
E que fatia dos 50 milhões está

reservada para as unidades que
tiveram agora Bom?
Não tenho essas contas feitas Mas

prevemos que o [dinheiro] global
das unidades classificadas com
Bom seja reduzido.
Menos de 50% do financiamento
vai ser para o financiamento-base
e mais de 50% ao financiamento

estratégico das melhores
unidades, aquelas 170 [168]

que vão à segunda fase e são
candidatas a uma classificação
acima de Bom. Está a esquecer-
se de que estas 170 unidades são
candidatas a um financiamento
bastante superior ao de hoje.
Claro que as 170 estão a disputar
o grosso do financiamento, seja o
base ou o estratégico.
Portanto, voltámos ao início
da conversa, num pensamento
circular: 168 unidades vão
disputar o dinheiro na segunda
fase da avaliação e 154 ficam já
pelo caminho.
Já lhe expliquei tudo. O
financiamento institucional
não é de maneira nenhuma
o principal financiamento da
maior parte das unidades. Esse
financiamento não corresponde,
na esmagadora maioria, a

emprego científico (contratos e
bolsas). E temos 10 mil membros
integrados [doutorados] que

passaram à segunda fase da

avaliação. São dois terços dos
membros integrados deste

concurso. Portanto, vamos ter
um financiamento generoso
de uma grande parte da nossa
comunidade, que está assente em
excelentes unidades que estão

preparadas para que a ciência em
Portugal se torne mais competitiva
internacionalmente.
Não foram os avaliadores que
decidiram que os centros com
Bom não iam à fase seguinte.
Essa decisão é política, é do
Governo, não é?

A primeira proposta de

regulamento [da avaliação] foi

sujeita a uma enorme consulta

pública durante 2013 e foi

significativamente alterada. Não
me lembro de ter havido críticas
na altura em relação à avaliação se

processar em duas fases.

Quando se introduz na
classificação um novo nível,
o Excepcional, e o Bom não
passa à segunda fase, então
Bom deixa de ser bom. É como
se palavra já não significasse o

que significava antes.
O regulamento tem uma
definição do que são as diferentes
classificações. "Bom" corresponde
a uma qualidade de nível nacional.

Portugal tem de apostar sobretudo

nas unidades a partir do Muito
Bom, que estão a fazer um
trabalho de nível internacional.
E o Excepcional serve para
quê?
Para premiar algumas unidades

que estão excepcionalmente
bem posicionadas e são líderes
mundiais nas suas áreas. Dar-lhes
essa visibilidade interessa ao país.
Há cientistas que nos disseram
que avaliadores deram a
entende nos seus relatórios
que receberam indicações para
baixar as notas.
Isso é totalmente descabido. O

processo foi conduzido pela ESF

[European Science Foundation]
e nem a ESF nem a FCT fariam
uma coisa dessas. Não houve
da parte da FCT qualquer
constrangimento aos painéis,
para dizer que há estas ou aquelas
limitações de financiamento.
Houve uma separação total entre a

avaliação científica e o que vai ser
posteriormente o financiamento.
Antes, os painéis da FCT
tinham peritos portugueses
e estrangeiros. Por que é

que a FCT mudou agora para
a ESF [com painéis só de
estrangeiros]? O processo
anterior era mau?
Obviamente que não. Estamos
a aperfeiçoar os processos.
Consideramos que um houve

aperfeiçoamento em relação à

última avaliação: a comunidade
portuguesa esteve inteiramente

excluída do processo, garantindo
maior imparcialidade e ausência
de conflitos de interesse.
Há relatórios depreciativos
para os países do Sul.
Importa clarificar o processo
de avaliação. À partida, os

centros foram avaliados por três
avaliadores externos, que eram
experts dos tópicos que os centros

investigam. Essas avaliações foram
transmitidas aos candidatos, que
tiveram a hipótese de as refutar.
Só depois esses documentos
foram analisados por um painel,
que tomou as decisões finais de
ranking. Esses comentários menos
próprios foram muito raros e

vieram de avaliadores externos.
Que eu saiba, nos comentários
de consenso dos painéis não
terão surgido comentários

inapropriados. Temos um
processo robusto: nunca tantos
avaliadores independentes
olharam para a mesma
candidatura e ainda vamos fazer
uma reanálise.
Mas uma das críticas é que os

peritos não eram especialistas
na área que avaliavam.
Essas críticas são infundadas. E

aconteceram sempre em todas as

avaliações: que as unidades não
tinham experts suficientemente
experts para avaliar aquela
unidade. Para obviar isso,
desenhámos um processo mais
robusto do que no passado, em
que há uma visão especializada e

depois uma visão do painel.
Se o processo é melhor, então
porquê estas críticas todas?
Da vossa parte, têm dado
imensa voz àqueles que estão
descontentes. Nós, na FCT, temos
sabido em privado e em cartas
de muitos investigadores que nos
têm dito exactamente o contrário:

que nunca tiveram uma avaliação
tão boa e justa, mesmo quando as

notas não foram o que esperavam.
Essas vozes críticas têm-nos
procurado, enquanto as outras
que menciona não se têm
manifestado publicamente.
Como encara as críticas?
Estamos num clima de alguma
contestação generalizada, até por



razões políticas.
Mas os cientistas estão
descontentes com o processo
de avaliação e os resultados.
Numa avaliação independente
e rigorosa, isso vai acontecer

sempre.
Na segunda fase da avaliação
vão decorrer as visitas aos
centros. Não teria sido melhor
tê-los visitado antes?
As visitas são muito importantes
para decidir as notas que vão ter
um impacto grande em termos
orçamentais. Mas penso que esta

solução é correcta e até permite
uma agilização da avaliação. O

processo de avaliação iniciado
em 2007 só terminou em 2009;
foi extremamente complexo.
Nenhuma solução é perfeita, mas
estou inteiramente satisfeito.
Tem referido a experiência
da ESF. Mas que avaliações de
centros de investigação à escala
de um país já fez a ESF?
Sugeria que fizesse essa pergunta
à ESF, uma vez que se sentiu
inteiramente confortável para
organizar esta avaliação.
Como a FCT fez uma parceria
com a ESF, a pergunta também
é para si.
A ESF oferece-nos garantia total
de experiência, de idoneidade,
como think tank de processos
de avaliação. Fez um guia de

orientações adoptado em todo
o mundo como as melhores
práticas, tem painéis de

avaliadores, fez vários tipos de

avaliação. Para nós, era o parceiro
ideal.
Mas a ESF já fez algum processo
semelhante de avaliação noutro
país?
A ESF oferece-nos total garantia
de que iria organizar um excelente
processo de avaliação.
Acho que a resposta está aí.
Mas a verdade é que a ESF está
a ser desmantelada desde 2011.
Está em processo de extinção
como uma entidade que tinha
uma panóplia de actividades. A
ESF está a querer transformar-se
numa nova entidade especializada
em avaliações para países
pequenos, como Portugal ou

outros, onde possa aparecer como
uma organização idónea.
Há também o contrato entre
a FCT e a ESF para fazer a
avaliação dos centros [que a
FCT só divulgou ontem, após
esta entrevista]. Pode revelá-lo?
Vamos revelá-10. Não há segredo
nenhum nesse contrato.
Por que não o torna público
agora?
Vamos revelá-10, já lhe disse.
E quanto custou a parceria
entre a FCT e a ESF?
Será revelado na altura em que
revelarmos o contrato.
Também o contrato com a
Elsevier para fazer o trabalho
bibliométrico [usado na
avaliação] tem sido criticado.
Por que razão a FCT não usou a

empresa Thomson Reuters Web
of Science, com a qual o Estado
português já tem um acordo?
E por que isso é um tema de

grande interesse nacional?

Porque custou dinheiro ao
Estado português.
Vou responder-lhe. Fizemos uma
análise detalhadíssima dos prós
e dos contras e a Scopus [base de
dados da Elsevier] foi preferida à
Thomson Reuters por ter maior
cobertura da bibliometria, para
termos uma fotografia o mais

completa possível.
A comunidade científica
tem sido expressiva nas suas
críticas. Parece-lhe possível
pôr em prática uma política
científica contra ela?
Uma pequena parte da
comunidade científica tem-se
mostrado bastante contestatária.
Não estamos a fazer nada contra
a comunidade científica, penso
que estamos a fazer as reformas
necessárias. Há uma maioria de

investigadores que está silenciosa
e apoia uma política mais virada

para uma maior competitividade
da ciência portuguesa.


