
Entre 322 laboratórios de investigação
há 71 que não vão ter financiamento
Primeira fase de avaliação das unidades de investigação portuguesas terminou. Nos próximos cinco anos, 71

não vão ter dinheiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Mas há centros de excelência por todo o país

Nos próximos cinco anos, 251 laboratórios vão partilhar entre si 50 milhões de euros por ano
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A primeira fase de avaliação dos labo-
ratórios de investigação terminou on-
tem. Para jã, 71 dos 322 laboratórios

portugueses que se candidataram à

avaliação da Fundação para a Ciência

e a Tecnologia (FCT) vão ficar sem
financiamento nos próximos cinco
anos. Esta avaliação ajuda a determi-
nar o dinheiro anual que cada labo-
ratório irá receber entre 2015 e 2020.
Os resultados são provisórios, pois
a partir de segunda-feira inicia-se o

período de audiência prévia. Mas a
FCT diz que não fecha a porta a quem
ficou abaixo da linha de água.

"Estamos a abrir uma porta de diá-

logo. A FCT está interessada em todas

as unidades", disse ontem Miguel Se-

abra, presidente da FCT, no Pavilhão
do Conhecimento, em Lisboa, onde
foram apresentados os resultados.
"Vamos estruturar mecanismos de
um diálogo construtivo com vista a

ajudar quem quiser ser ajudado."
A grande maioria dos laboratórios

que teve uma avaliação positiva vai
entrar agora na segunda fase de ava-

liação, cujos resultados finais serão
anunciados em Janeiro de 2015, ini-
ciando-se então o próximo quinqué-
nio. A última avaliação da FCT às cha-
madas "unidades de investigação"
portuguesas foi feita em 2007/2008.
Nessa altura candidataram-se à ava-

liação estas unidades, que podem ser

laboratórios de universidades ou de
centros de investigação. Os labora-
tórios associados, hoje uma rede de
26 laboratórios de Norte a Sul do pa-
ís, tiveram uma avaliação separada.

Agora, o panorama mudou: houve
unidades que se fundiram ou rees-
truturaram, outras nasceram. Tam-
bém se candidataram laboratórios
associados como o Instituto de Me-
dicina Molecular ou o Instituto Dom
Luiz, os dois de Lisboa. Ao todo, as
322 unidades avaliadas têm 15.444

investigadores doutorados.
A FCT dividiu a nova aferição em

duas partes. A primeira baseou-se
em informação enviada pelas unida-

des, como a sua história, as publica-
ções e o que esperam fazer no futuro.



Um laboratório que recebeu agora
a avaliação de "bom", "razoável" e
"insuficiente" já não passa para a se-

gunda fase. Destes, só os laboratórios
com "bom" - 83 unidades (26% do
total) com 3283 investigadores dou-
torados (22% do total de investigado-
res) - vão ter um financiamento-base
anual. Laboratórios com "razoável"
e "insuficiente" — os 71 menciona-
dos, o que é quase um quarto (22%),
com 1904 investigadores doutorados
(12%) - não recebem nada.

Os outros laboratórios que passa-
ram para a segunda fase são assim
168 (52%), onde trabalham 10.257

investigadores doutorados (66%).
Nesta segunda fase, os avaliadores
dos sete painéis de vários domínios
científicos vêm nos próximos me-
ses a Portugal visitar estas 168 uni-
dades. Nesta avaliação será atribuí-
da a classificação de "excepcional",

"excelente" e "muito bom", que,
além do financiamento-base, terão
um financiamento estratégico cujo
critério principal é "o mérito do pro-
grama", diz a FCT.

Portanto, 251 laboratórios terão
financiamento-base, classificados
desde "bom" ao "excepcional".

Segundo Miguel Seabra, estarão

disponíveis 50 milhões de euros
anuais para as unidades de investi-

gação, sendo cerca de metade para
o financiamento-base. De acordo
com as tabelas definidas pela FCT,
uma unidade poderá receber en-
tre 5000 we 400.000 euros anuais
consoante o seu tamanho, os custos
do tipo de investigação que faz e o
resultado da nova avaliação. Assim,
um laboratório que for "excepcional"
terá o financiamento-base mais alto,
além de receber ainda um financia-
mento estratégico a definir.

Esta primeira parte da avaliação
foi feita por 83 peritos internacio-
nais, nos sete painéis, e ainda di-
versos avaliadores externos, todos
escolhidos pela Fundação Europeia
de Ciência. "Há unidades cá que
são líderes mundiais", sublinhou
ao PÚBLICO William Cushley, co-
ordenador do painel das Ciências
da Vida e da Saúde, que esteve on-
tem no Pavilhão do Conhecimen-
to a dar uma conferência sobre a
avaliação das unidades de investi-

gação portuguesas (ver entrevista).
As universidades de Coimbra, Lis-

boa, Nova de Lisboa, Minho e Porto
tiveram uma taxa de passagem de
docentes, que são investigadores
em laboratórios avaliados, para a
segunda fase de 70% ou mais. A Uni-
versidade Lusíada, em Lisboa, foi a

que teve a taxa mais baixa, com 21%.

"A ciência portuguesa está em muito boa forma"

Entrevista

William Cushley é professor de

imunologia na Universidade
de Glasgow, Reino Unido. Na

avaliação dos laboratórios, ou
unidades, de investigação que
a Fundação para a Ciência e

a Tecnologia tem em curso, é

o coordenador do painel das

Ciências da Vida e da Saúde.
A falta de dinheiro está
a afectar as unidades de
investigação?
0 custo da investigação está a
aumentar drasticamente, por
isso os recursos vão diminuir. Ou
se financiam menos unidades,
ou menos pessoas nas unidades
ou menos programas de
doutoramento. Cabe às unidades
decidir o que vão fazer: fundirem-
se, fecharem laboratórios. É

preciso cuidar das melhores,

porque o contribuinte português
vai querer financiar a melhor
ciência possível.

Qual é a situação geral dos
laboratórios em Portugal?
Está-se a fazer óptima ciência por
todo o país. Na investigação, os
centros de gravidade são Lisboa e

Porto, mas encontrámos ciência
excelente no interior, nas ilhas... A
ciência portuguesa está em muito
boa forma e um exercício destes,
a avaliação, ajuda os cientistas a
levar a sua ciência para a frente.
Há unidades cá que são líderes
mundiais.
O que têm de fazer para
melhorar?
Nalguns casos, devem continuar
a fazer o que estão a fazer: os
institutos com uma dinâmica
muito forte, líderes carismáticos e

que se reestruturaram bem devem
deixar as novas ideias vingarem.
Algumas unidades deverão ser
mais corajosas e tentar publicar os
seus artigos em revistas melhores:
isso vai dar-lhes mais visibilidade
e aumentar as probabilidades de
terem financiamento europeu e

construírem redes de colaboração.

O que vão fazer nas visitas às
unidades na segunda fase, e
última, da avaliação?
Queremos que os directores das
unidades tenham oportunidade de
fazer perguntas sobre a avaliação.
Não somos infalíveis. Queremos
ver que instalações têm,
perguntar sobre os programas
de doutoramento, como é que
estão a formar os jovens que
serão os próximos líderes. Temos

perguntas sobre como é que o
financiamento vai ser gasto.
O que é que acha dos novos
programas doutorais?
Alguns são incríveis. Dois
institutos conceberam programas
de doutoramento excepcionais
específicos para jovens de países
que falam português, onde as

oportunidades de uma educação
pós-graduada são pequenas.
Permite a esses países enviar

jovens para serem formados e

voltarem com uma base científica
excelente e, claro, que irão
colaborar com Portugal. N.F.


