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FCT eliminou uma parcela prevista do 
dinheiro dos centros após a avaliação

A Fundação para a Ciência e a Tecno-

logia (FCT) eliminou uma parcela do 

fi nanciamento dos centros de inves-

tigação — parcela essa que estava pre-

vista nos seus regulamentos. Este é o 

último desenvolvimento da avaliação 

das unidades de investigação, um 

processo destinado à atribuição de 

fi nanciamento até 2020. O desapare-

cimento dessa parcela é transversal 

aos centros espalhados pelas univer-

sidades do país, desde Minho, Por-

to, Aveiro e Coimbra, passando pela 

Universidade de Lisboa e Universida-

de Nova de Lisboa, até ao Algarve.

A parcela em questão é o chamado 

“fi nanciamento base”, que se destina 

a despesas correntes das unidades de 

investigação e que consta nos regula-

mentos de avaliação divulgados pela 

própria FCT, instituição tutelada pelo 

Ministério da Educação e Ciência que 

é a principal fi nanciadora pública da 

investigação científi ca no país.

Esta avaliação destina-se a atri-

buir 71 milhões de euros por ano, até 

2020, para as despesas correntes e 

estratégicas dos centros de investi-

gação. No total, foram avaliados 322 

centros numa primeira fase, cujos 

resultados foram divulgados em Ju-

nho de 2014. Passaram à segunda fa-

se 178, pelo que 144 fi caram logo pelo 

caminho, não indo receber qualquer 

dinheiro (os classifi cados com Insufi -

ciente e Razoável) ou recebendo mui-

to pouco (classifi cados com Bom) pa-

ra despesas correntes. Os resultados 

da segunda fase foram divulgados no 

fi nal de Dezembro, estando agora o 

processo já numa fase de resolução 

de questões administrativas.

Entre os 178 centros avaliados nes-

ta última fase, houve 11 que não obti-

veram classifi cações que lhes permi-

tissem receber fi nanciamento estra-

tégico (dois tiveram Razoável e nove 

Bom). Por isso, restaram 167 centros 

que teriam direito a fi nanciamento 

para despesas correntes, além de um 

outro fi nanciamento para actividades 

de investigação ditas estratégicas.

Só que os responsáveis pelos cen-

tros que tiveram direito a fi nancia-

mento estratégico notaram que o 

fi nanciamento-base tinha desapa-

recido e que apenas lhes tinha sido 

atribuído o fi nanciamento estraté-

gico. A eliminação de uma das duas 

parcelas previstas de fi nanciamento 

é encarada por muitos como ilegal.

É que tanto no Guião da Avaliação 

(de 31 de Julho de 2013) como num 

documento com as linhas de orien-

tação fi nais para a segunda fase de 

avaliação destinadas aos painéis 

de peritos (de 19 de Novembro de 

2014), a FCT especifi cou os valores 

do fi nanciamento-base reservado aos 

centros. Enquanto dizia que aqueles 

que tiveram a classifi cação Bom (90 

centros) só receberão fi nanciamento-

base (partilhando assim entre si um 

milhão de euros do bolo dos 71 mi-

lhões anuais), também determinou 

que os restantes (167) classifi cados 

com Muito Bom, Excelente e Excep-

cional terão fi nanciamento-base e fi -

nanciamento estratégico.

E, para cada classifi cação com di-

reito a fi nanciamento-base, os regu-

lamentos estabeleceram os valores a 

atribuir, resultantes da aplicação de 

uma série de critérios, como o núme-

ro de investigadores e a intensidade 

laboratorial de um centro: aqueles 

classifi cados com Bom terão entre 

um máximo de 40.000 euros por 

ano e um mínimo de 5000 euros; 

com Muito Bom terão entre 200.000 

euros e 25.000; com Excelente terão 

entre 300.000 e 37.500; e Excepcio-

nal entre 400.000 e 50.000.

Foi o financiamento-base para 

os centros classifi cados com Muito 

Bom, Excelente e Excepcional que 

desapareceu. O PÚBLICO pediu à 

FCT que discriminasse, para todos 

os centros, o fi nanciamento-base 

e o fi nanciamento estratégico atri-

buído. Perguntou ainda a razão da 

eliminação da parcela do fi nancia-

mento-base nos centros que terão fi -

nanciamento estratégico e se essa eli-

minação não será ilegal, uma vez que 

vai contra os próprios regulamentos 

da FCT. E, ainda, quantos centros já 

assinaram o termo de aceitação do 

fi nanciamento proposto. A nenhuma 

destas questões a FCT responde.

Na sua resposta por email, através 

A avaliação dos centros de investigação destina-se à atribuição de 71 milhões de euros por ano até 2020

Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
não dá uma explicação para corte 
das verbas para despesas correntes. Para 
os centros com as melhores notas, esse 
corte pode atingir 400 mil euros por ano

Política científica
Teresa Firmino 
e Samuel Silva

Vai deixar de se atribuir mais de uma bolsa ao mesmo investigador

Concurso de bolsas individuais deste ano abre hoje

A Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (FCT) vai deixar 
de atribuir mais de uma 
bolsa de doutoramento ou 

pós-doutoramento ao mesmo 
investigador. A nova regra 
entra em vigor no concurso 
deste ano, que abre hoje. Há 
outras alterações, como a 
obrigatoriedade de o grau 
anterior estar concluído até à 
data de candidatura.

Os candidatos a uma 
bolsa de pós-doutoramento 
não podem ter beneficiado 
antes de uma bolsa de pós-
doutoramento da FCT. Esta 
nova regra passa a ser válida 
com o concurso de 2015, mas, 
a título excepcional, permite-se 
que quem já foi bolseiro possa 
ainda concorrer este ano, para 
um período máximo de três 

anos (metade do habitual). 
Esta regra não impede que um 
investigador possa ter uma bolsa 
de doutoramento, seguida de 
uma de pós-doutoramento, 
mas impede-o de ter duas 
bolsas de pós-doutoramento 
consecutivas. Também nas 
bolsas de doutoramento e 
bolsas de doutoramento em 
empresas, os candidatos não 
podem ter tido antes uma bolsa 
da FCT nem uma bolsa de um 
programa de doutoramento da 
FCT gerida pelas universidades.
Outra novidade é a exigência 
de que os candidatos a uma 
bolsa de doutoramento tenham 
já concluído a licenciatura ou o 
mestrado. Os candidatos a uma 
bolsa de pós-doutoramento 
também têm de ter terminado 
o doutoramento à data da 

candidatura. Até agora, os 
cientistas podiam terminar o 
grau anterior até ao início do 
programa financiado pela FCT.

Para a Associação de 
Bolseiros de Investigação 
Científica, esta alteração 
impõe “obrigatoriamente 
um período de desemprego 
às pessoas”, diz o dirigente 
André Janeco. Face às novas 
regras, os investigadores 
terão de esperar entre Abril e 
Janeiro do ano seguinte para 
começar o novo período de 
investigação, uma vez concluído 
o projecto anterior. Os prazos 
de candidatura também foram 
mudados. Nos últimos dois 
anos, o concurso foi entre 
Julho e Setembro. Este ano, 
as candidaturas têm de ser 
apresentadas até 11 de Maio. S.S.
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do gabinete de comunicação da FCT, 

enumeram-se várias estatísticas sobre 

os resultados da avaliação e termina-

se a dizer: “Face à disponibilidade 

orçamental para o fi nanciamento às 

unidades de investigação e desenvol-

vimento para o período 2015-2020, 

e conforme comunicado aos [seus] 

coordenadores, a FCT recomenda 

que o fi nanciamento total seja pre-

ferencialmente afecto à realização 

do programa estratégico proposto.”

As críticas de oito centros
Ainda que a situação do corte do fi -

nanciamento-base abranja centros 

do Norte ao Sul do país, a público 

vieram críticas de oito unidades da 

Faculdade de Ciências da Universida-

de de Lisboa. Em meados de Março, 

esses oito centros emitiram uma nota 

de imprensa a criticar o desapareci-

mento, já depois de anunciados os 

resultados da avaliação, em Dezem-

bro, do fi nanciamento-base — uma 

“situação inesperada [que] abrange 

todas as unidades de investigação 

dos mais diversos domínios científi -

cos e sediados noutras faculdades e/

ou universidades”, alertaram.

PAULO PIMENTA
“A FCT fez tábua rasa da compo-

nente destinada ao funcionamento 

dos centros”, diz a nota, subscrita 

pelo Centro Interuniversitário de 

História das Ciências e da Tecnolo-

gia (Excepcional), pelo Instituto de 

Ciências Integrativas e Biossistemas 

e pelo Centro de Ecologia, Evolução 

e Alterações Ambientais (Excelente), 

pelo Centro de Matemática, Aplica-

ções Fundamentais e Investigações 

Operacionais, pelo Centro para Fí-

sica Teórica e Computacional, pelo 

Centro de Química e Bioquímica, pe-

lo Instituto de Biofísica e Engenharia 

Biomédica e pelo Centro de Filosofi a 

das Ciências da Universidade de Lis-

boa (Muito Bom).

“Já em Janeiro de 2015, após co-

nhecidos os resultados da classifi ca-

ção dos centros, a FCT publica alte-

rações às regras do jogo”, lê-se ainda 

na nota. Os oito centros referem-se 

ao documento Critérios de Atribui-

ção de Financiamento 2015-2020, no 

qual a FCT anuncia que o fi nancia-

mento a atribuir aos centros até 2020 

se vai basear nas verbas solicitadas 

por cada um deles para cumprir o 

programa estratégico apresentado 

e, por outro lado, que haverá cortes 

no fi nanciamento estratégico pedido, 

tendo em conta os resultados da ava-

liação (15% nos centros excepcionais, 

18 a 22% nos excelentes e 56 a 64% 

nos que tiveram Muito Bom).

“E, surpreendentemente, deixou 

de constar qualquer referência à 

componente de fi nanciamento-base, 

que simplesmente desaparece”, cri-

tica-se na nota. “Sem a componente 

base e um fi nanciamento estratégico 

cortado a eito, o fi nanciamento das 

unidades de investigação deixa total-

mente de traduzir o resultado da ava-

liação da sua actividade científi ca.”

Mais: “É igualmente incompreensí-

vel e injusto alterar os critérios de fi -

nanciamento no fi nal de um processo 

de avaliação. Além das questões de 

princípio ou racionalidade, levanta-

se um problema básico: o orçamento 

do plano estratégico das unidades de 

investigação foi alterado sem conta-

bilizar as despesas de funcionamento 

corrente das instituições.”

Ao longo desta avaliação, a FCT 

tem sido muito criticada — por 

exemplo, logo quando “chumbou” 

na primeira fase quase metade dos 

centros, o que gerou protestos por 

se considerar que tal signifi caria a 

sua morte. Ou por essa metade de 

chumbos estar defi nida já à partida 

e só ter sido conhecida a posteriori. 

Agora, a nova regra dos cortes orça-

mentais atingiu os centros no topo 

das classifi cações.

A polémica dos últimos meses en-

volvendo a avaliação das unidades 

científi cas pela Fundação para a Ci-

ência e a Tecnologia (FCT) fez-se de 

críticas à qualidade dos painéis de 

avaliação, aos critérios utilizados na 

classifi cação de cada centro e tam-

bém à forma como o dinheiro foi dis-

tribuído. Durante o processo, aquele 

organismo público fez várias altera-

ções às regras do jogo. Pelo menos 

sete grandes mudanças foram efec-

tuadas com a avaliação a decorrer. E 

ontem fi cou a saber-se que o Sindica-

to dos Professores da Região Centro 

pediu a impugnação da avaliação à 

Procuradoria-Geral da República.

O aviso de abertura da avaliação 

das unidades de investigação pela 

FCT foi publicado em Junho de 2013. 

No fi nal desta semana, o ciclo fecha-

se, com o termo do prazo para a as-

sinatura dos contratos de fi nancia-

mento. Entre um e outro momento, 

passaram 21 meses. Mas, face ao nú-

mero de alterações, o regulamento 

original parece ter sido escrito num 

tempo mais longínquo.

Uma das regras que não consta-

vam do regulamento inicial, e que 

se revelou mais determinante neste 

processo, foi a fi xação de uma quo-

ta para eliminar previamente cerca 

de 50% dos centros, entre os 322 em 

avaliação. Essa condição foi acorda-

da pela FCT e a European Science 

Foundation (ESF), à qual foi enco-

mendada a avaliação, no primeiro 

contrato entre as duas instituições, 

assinado em Abril do ano passado, 

e que nunca tinha sido tornado pú-

blico até à divulgação desse acordo 

durante o Verão, já a primeira fase do 

processo estava terminada.

Do mesmo modo, nunca foi co-

nhecido, durante o procedimento, 

a existência de um limite para a atri-

buição das classifi cações mais altas: 

entre os 178 centros que chegaram 

a essa fase da avaliação, no máximo 

10% (cerca de 18) podiam ter a nota 

Excepcional e 20 a 35% (35 a 62) a 

nota Excelente, divulgadas publica-

mente pela primeira vez no fi nal de 

Novembro, no site da FCT.

Além destas duas alterações, houve 

ainda uma adenda ao contrato entre 

a ESF e a FCT introduzida já no Verão 

de 2014 — que demorou quase três 

As sete vezes que mudaram as regras do jogo

meses  a ser assinada — e que introdu-

ziu algumas alterações no plano de 

trabalho da segunda fase da avaliação 

dos centros de investigação, impli-

cando “custos extra suportados pela 

FCT e que não estão no contrato”, co-

mo explicava na altura o presidente 

daquele organismo, Miguel Seabra.

As mudanças de regras não fi ca-

ram por aqui. Houve ainda condições 

que constavam do regulamento da 

avaliação e que não foram cumpri-

das, como o número de peritos por 

painel — apontava-se para cinco, mas 

numa “informação adicional” divul-

gada em Abril do ano passado, com a 

avaliação já a decorrer, a FCT passou 

a referir três relatores. Nesta conta-

bilização, esta foi a terceira alteração 

das regras durante o jogo.

Por outro lado, as visitas às unida-

des de investigação, previstas para 

todo o processo de avaliação, apenas 

decorreram na segunda fase. Este 

é, aliás, um dos argumentos usados 

pelo gabinete jurídico do Sindicato 

dos Professores da Região Centro 

(SPRC), que pertence à Federação 

Nacional de Professores (Fenprof ), 

no pedido de impugnação da avalia-

ção da FCT que acaba de fazer junto 

da Procuradoria-Geral da República. 

Esta acção foi tornada pública ontem 

e segue-se às apresentadas pelo Cen-

tro de Matemática da Universidade 

do Minho e pelo Centro de Química 

da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, no mês passado.

Entre as alterações aos pressu-

postos da avaliação introduzidas 

pela FCT durante o processo consta 

também a eliminação da parcela des-

tinada ao fi nanciamento-base (para 

despesas correntes) das unidades 

mais bem classifi cadas, que tem mo-

tivado os protestos mais recentes (ver 

texto principal). Pelo meio, também 

foi criado um novo mecanismo de 

fi nanciamento, o fundo de reestru-

turação.

Este fundo, anunciado em Julho 

de 2014, pelo presidente da FCT, Mi-

guel Seabra, num email enviado aos 

centros de investigação, foi apenas 

formalizado em Outubro e o seu re-

gulamento publicado no site da FCT 

no mês passado. Ao todo, destina 

um montante de 6,7 milhões de eu-

ros para unidades classifi cadas com 

Bom — e que por isso tinham direito 

a um fi nanciamento anual residual 

— que estão agora a ver ser-lhes atri-

buídas verbas que podem ser até cin-

co vezes superiores às iniciais. Há 52 

unidades científi cas nesta situação.

Outra das decisões que apanha-

ram os centros de investigação de 

surpresa foi, por exemplo, o prazo 

pedido para reformulação dos seus 

orçamentos, de acordo com as ver-

bas atribuídas pela FCT. Nesta sétima 

alteração desta contagem, os centros 

tiveram um prazo de apenas três dias 

úteis para a resposta.

Samuel Silva

RICARDO SILVA

65
é o número de centros de 
investigação cuja classificação 
final não lhes deu direito a 
receber qualquer financiamento 
ligado a esta avaliação da FCT

322
é o número total dos centros 
de investigação portugueses 
avaliados pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia com vista 
à atribuição de financiamento

Em Março, dois 
centros puseram 
acções em tribunal 
contra a forma 
como decorreu 
a avaliação
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Fundação não explica corte 
das verbas para despesas 
correntes. Para os centros 
com as melhores notas, esse 
corte pode atingir 400 mil 
euros por ano p26/27

FCT cortou parte do 
dinheiro dos centros 
após a avaliação


