
Críticas contra
cortes na ciência
chegam à 'Nature 1

VERBAS Publicações internacionais
dão eco do risco de muitos centros
de investigação ficarem sem finan-
ciamento em Portugal. PAÍS PÁG. 14



Avaliação polémica na
ciência já chegou à 'Nature'
Preocupação. Comunidade científica fala de "erros grosseiros" e de

"manipulação". FCT refuta acusações e diz que processo é correto
FILOMENA NAVES

A comunidade científica vive, de
novo, dias de sobressalto. Em causa
está a avaliação das 322 unidades
de investigação do País, cujos resul-
tados da primeira fase - decorre
agora um período de recurso -, a
manterem-se, deixam quase meta-
de sem financiamento, ou com ver-
bas residuais, que inviabilizam
equipas e trabalho. As publicações
PhysicsWorld, do Institute of Phy-
sics, de Londres, ou a Nature)á fize-
ram eco das preocupações dos in-
vestigadores portugueses. A Fun-
dação para a Ciência e aTecnologia
(FCT) reafirma que a avaliação
cumpre "as melhores práticas in-
ternacionais", e "não vê qualquer
motivo para parar" o processo.

No fim de semana ficou, entre-
tanto, a saber-se, pelo Público, de
uma cláusula no contrato entre a
FCT e a entidade externa avaliado-
ra, a European Science Foundation
(ESF) , que implica, justamente, que
metade das unidades não passam
à segunda fase da avaliação.

Na comunidade científica há
acusações de "fraude" e de "erros

grosseiros" no processo. O físico da

Universidade de Coimbra Carlos
Fiolhais é um dos que não pou-
pam palavras. "Esta avaliação é um
trabalho de amadores e desde que
se conheceu o contrato que se
confirma que há manipulação e

intenção deliberada dos painéis de
eliminar centros de investigação, o

que é grave e lamentável", acusa o
físico. O resultado, diz, " é que cen-
tros com provas dadas internacio-
nalmente serão destruídos, e a
ciência portuguesa vai ser mais pe-

quena e mais provinciana". Já o
vice-reitor da Universidade de Lis-
boa, Rogério Gaspar, fala de "per-
plexidade" face à referida cláusula
no contrato entre a FCT e ESF, e

em relação à não passagem à se-

gunda fase de centros de excelên-
cia com provas dadas. "Vamos es-

perar pelo desfecho dos recursos",
diz. Mas, "a confirmar-se este re-
sultado, a atribuição de verbas re-
siduais [a centros com Bom] liqui-
daria as equipas", nota.

Manuel Carrondo, um dos pre-
sidentes dos Conselhos Científicos
da FCT que no domingo enviaram
uma carta ao responsável da FCT,

Miguel Seabra, alertando para "in-
consistências no processo de ava-
liação" e para a possibilidade de
"áreas científicas serem elimina-
das", sublinha que o documento
chama a atenção "para detalhes
que não estão bem e para a neces-
sidade de continuar a avaliação".
A carta, diz, "manifesta a nossa dis-

ponibilidade para contribuir para
o equilíbrio do processo".

A FCT "refuta qualquer acusação
de fraude" e garante que "o contra-
to não exclui unidades", mas "refle-
te estimativas" com base no "cená-
rio atual (30% com Bom) " e nos re-
sultados "do concurso de 2007 (em
que 20% ficaram abaixo de Bom) ".

A estimativa, diz a FCT, não invali-
da a revisão "dos custos do contra-
to", caso se verifique que há nelas
"uma desproporção". Afundação
rejeita a relação direta entre o resul-
tado da avaliação e a continuação
dos centros de investigação e diz

esperar, no final, "uma distribuição
mais equitativa [de verbas] entre as
unidades de topo", competitivas in-
ternacionalmente.

Continuidade de parte das unidades de investigação pode estar comprometida
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A avaliação é um trabalho
de amadores em que há
manipulação e intenção
deliberada de eliminar
centros de investigação.
É a destruição da ciência"

A nossa carta chama a aten-
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estão correios nesta avaliação
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bilidadepara contribuir para
o equilíbrio do processo"
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