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Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC), do Porto, é um dos 26 laboratórios associados do FCT e sofre com os atrasos crónicos no financiamento 

  
 

"É um problema 
para todos os centros 
de investigação. 
Desde janeiro que 
estamos pratica-
mente parados" 
Cláudia Botelho 
Investigadora e presidente 
da ANICT 

Nacional 

Polémic-  Avaliação 
2013 criou problema  
Tudo começou com a avaliação de 
2013, que gerou forte contesta-
ção, obrigando a FCT a criar um 
plano de recuperação para as que 
tinham sido excluídas. Para se ter 
uma ideia, chegou a dar-se o caso 
de num painel de avaliação de Fí-
sica não haver um físico. 

400 
milhões de euros 
é o montante de financiamento indi-
cativo para as unidades de investiga-
ção e desenvolvimento para o perío-
do 2019-2022. Ao que acresce, se-
gundo a FCT, o financiamento de 400 
bolsas de doutoramento por ano. 

 
 

 

 
  

 
 

a Há unidades de investigação praticamente paradas, sem dinheiro para comprar reagentes. Financiamento da FCT não foi transferido 

Laboratórios ainda sem 
verbas para trabalhar 
bana ~dia 
jamorim@jn.pt  

► Os laboratórios e unidades de in-
vestigação apoiados pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia (FCT) 
aguardam ainda a transferência de 
verbas relativas ao financiamento 
deste ano. Os constrangimentos 
são muitos, havendo mesmo quem 
esteja praticamente parado por fal-
ta de dinheiro para comprar, por 
exemplo, reagentes. Nada, no en-
tanto, a que os investigadores não 
estejam habituados, garantem. 

Ao IN, o diretor do Instituto de 
Biologia Molecular e Celular 
(IMBC), um dos 26 laboratórios as-
sociados da FCT, confirma o atraso. 
Desvalorizando, por força do hábi-
to. "É recorrente. Vivemos com o 
coração nas mãos permanente-
mente", resume Claudio SunkeL A 
solução, frisa o também vice-dire-
tor do I3S - Instituto de Investiga-
ção e Inovação em Saúde, foi pro-
curar fontes de financiamento al-
ternativas, com a FCT a representar 
apenas um quarto das verbas do 
IBMC. O único dinheiro que "vem 
sempre direitinho é o da Comuni-
dade Europeia", garante Sunkel. 

Na Universidade do Minho, a si-
tuação repete-se. Segundo a inves-
tigadora Cláudia Botelho, do Cen-
tro de Engenharia Biológica, "des-
de janeiro" que estão "praticamen-
te parados", não tendo "possibili-
dade de realizar qualquer tipo de 
despesa, não é só reagentes". Tem-
lhes valido a "central de compras 
que tem consumíveis" que foram 
usando. "A prometida transferên-
cia de verbas da FCT ainda não foi 
feita", assegura a também presi-
dente da Associação Nacional de 
Investigadores em Ciência e Tec-
nologia (ANICT). Contactada, a 
UMinho não se quis pronunciar. 

Ao IN, a FCT fez saber que os pa-
gamentos "têm ocorrido com regu-
laridade" e que "para este mês está  

prevista uma transferência relativa 
aos pedidos já analisados e ainda 
não reembolsados de unidades co-
financiadas pelo Compete, na se-
quência de uma transferência de 
fundos FEDER". 

Atrasos na avaliação 
Em causa está o atraso na avaliação 
das unidades de investigação. "A 
avaliação deveria ter arrancado por 
forma a que houvesse resultados 
em janeiro, mas em janeiro esta-
vam ainda a decorrer as candida-
turas", explica a presidente da As-
sociação de Bolseiros de Investiga- 

ção Científica (ABIC). O que fez 
com que ficasse definido um finan-
ciamento médio para 2018, sendo 
que de "2019 em diante será de 
acordo com a avaliação" em curso, 
frisa Sandra Pereira. 

"A avaliação só vai acabar no fi-
nal deste ano. O Ministério da 
Ciência decidiu estender por mais 
um ano o financiamento com base 
na média do executado dos últimos 
três anos", esclarece o diretor do 
IBMC. Isto depois de a última ava-
liação ter sido fortemente contes-
tada, tendo resultado, inclusive, em 
planos de recuperação, de caráter  

excecional, para as unidades que 
ficaram de fora do financiamento. 

As instituições estão a concorrer 
a um bolo de 400 milhões de euros 
para o período 2019-2022. São 42 
os painéis de avaliação definidos, 
contra os sete da última avaliação, 
o que fez com que, recorda Claudio 
Sunkel, um painel de Física não ti-
vesse, na altura, um único físico no 
júri. Todo o processo é coordenado 
pelo antigo presidente da FCT, o ca-
tedrático Luís Magalhães. Atual-
mente, são 307 as unidades de in-
vestigação apoiadas pela FCT, onde 
trabalham 22 mil investigadores. • 

Avaliação das 
unidades de 
investigação está 
ainda a decorrer 


