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Relatório da ANICT sobre Avaliação de Investigadore s 

 

1. Preâmbulo  

 A ANICT defende a existência de uma Carreira de Investigação sustentada, com 
estabilidade e progressão com base no mérito – por um lado, os Investigadores com melhor 
desempenho deverão ver os seus contratos renovados, podendo ser promovidos em caso de 
excelente produtividade; por outro lado, aqueles que revelem um desempenho insuficiente 
poderão ser despromovidos ou mesmo ver os seus contratos terminados. Isto depende, 
naturalmente, de uma definição clara dos objectivos e metas a cumprir pelo Investigador, 
associada a uma avaliação de desempenho justa e transparente. A implementação de um 
processo deste tipo não é uma tarefa trivial, particularmente em países onde a cultura de mérito é, 
na melhor das hipóteses, incipiente, como é o caso de Portugal. 

 Uma avaliação de desempenho com critérios justos e com consequências  é a pedra 
basilar dos sistemas científicos mundiais de sucesso, e deve passar a sê-lo também em Portugal. 
Para além da sua importância na definição das carreiras individuais dos Investigadores e na 
consequente implementação de uma cultura de mérito científico, a avaliação pode e deve também 
ser usada como uma ferramenta de aumento da produtividade, quer individual quer colectiva, 
através, por exemplo, da identificação dos pontos mais fortes e das limitações de cada 
Investigador ou da identificação de possíveis complementaridades entre membros da mesma 
equipa. Importa ainda referir que a avaliação de currículos científicos individuais é uma 
componente central de outros processos de avaliação, como nos casos de projectos de 
investigação e bolsas. Assim, estes processos beneficiariam claramente da implementação de 
critérios claros e coerentes na avaliação individual. 

 Este documento visa contribuir para clarificar alguns princípios que, em nosso entender, 
deverão formar a base de um eventual modelo de avaliação dos Investigadores. Entendemos que 
os Investigadores devem ter um papel activo na definição dos objectivos e critérios de avaliação, 
em primeiro lugar porque são parte directamente interessada nos resultados do processo, e em 
segundo lugar porque dispõem de um conhecimento profundo sobre a actividade científica em si. 
No entanto, a responsabilidade pela implementação prática de qualquer modelo de avaliação 
deve, em última análise, residir com a entidade avaliadora (seja ela uma unidade de investigação, 
uma universidade ou uma organização governamental). Assim, o presente relatório apenas 
apresenta uma análise das principais questões que deverão ser consideradas na implementação 
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da avaliação, sugerindo linhas de orientação ao invés de fornecer procedimentos ou fórmulas 
detalhadas. É importante dizer que a avaliação de ciência é ela própria tema de investigação, 
sendo natural que nos próximos anos surjam novas ferramentas que permitam tornar o processo 
ainda mais justo e eficiente. Deste modo, o presente documento não deve ser visto como algo 
estático, mas deve abrir lugar à reflexão sobre o tema, permitindo a incorporação de novos 
desenvolvimentos no âmbito da avaliação de ciência. 

 O presente relatório é a etapa final de um longo processo levado a cabo pela ANICT com o 
objectivo de debater e analisar o processo de avaliação de Investigadores. O processo teve início 
em Junho de 2010 com a elaboração de um primeiro parecer sobre esta temática por parte da 
Direcção da ANICT. Este documento embrionário foi colocado à discussão entre os nossos 
associados através do fórum da ANICT, sendo também realizada uma sondagem de opinião 
relativa a alguns dos pontos levantados nesse documento. De forma a incentivar um debate mais 
vivo entre os associados, em Dezembro de 2010 a ANICT organizou uma série de reuniões locais 
em diversos pontos do país (concretamente, em Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa e Évora), 
abertas não só aos seus associados mas a toda a comunidade científica. Finalmente, o tema da 
avaliação da investigação em Portugal foi alvo de um debate alargado por parte da comunidade 
científica nacional durante o 2º Simpósio Nacional da ANICT, que teve lugar no Porto em 10 de 
Setembro de 2011. O encontro contou com a presença de vários especialistas nacionais e 
internacionais em áreas ligadas à avaliação de investigação (ver http://www.meeting2011.pt.vu/), 
tendo sido publicamente apresentadas as principais conclusões do processo levado a cabo pela 
ANICT. Durante o Simpósio, teve lugar uma cerimónia de subscrição pública por parte da ANICT 
do “European Charter for Research and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” 
(adiante designado por EU Charter). Este documento consagra já alguns dos princípios por nós 
defendidos, pelo que recomendamos vivamente a sua subscrição por parte de todas as 
instituições científicas nacionais. 

 Importa salientar a urgência desta proposta para o país, em particular na actual conjuntura 
de crise económica, que obriga a que Portugal dê um salto qualitativo para se tornar 
internacionalmente competitivo. De facto, em tempo de escassez de recursos é essencial 
proceder a uma racionalização da sua distribuição, identificando os pontos onde o investimento 
poderá gerar maior retorno. A avaliação de desempenho pode aqui ter um papel importante, 
identificando Investigadores e unidades de investigação de excelência. Uma das questões em 
que, em nossa opinião, Portugal fica bastante aquém da maior parte dos países desenvolvidos, é 
na promoção da responsabilização. É essencial criar uma cultura em que, num contexto de 
liberdade e autonomia de actuação, os indivíduos e as instituições sejam 
responsabilizados directamente pelos seus sucessos e fracassos . Uma vez mais, a 
implementação de uma avaliação de desempenho justa e com consequências poderá ser um 
ponto de viragem neste sentido, servindo como catalisador para a criação de um ambiente de 
excelência e de promoção do mérito. Este é um ingrediente essencial para permitir atrair e reter os 
melhores Investigadores no sistema científico nacional, invertendo a tendência, que actualmente 
se está a verificar em números já significativos, de exportação de recursos humanos altamente 
qualificados (o chamado “brain drain”). 
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2. Princípios de Avaliação  

2.1. Transparência 

 No interesse da transparência, os objectivos e metas a atingir, os critérios de 
avaliação e a sua valorização relativa deverão ser comunicados ou tornados públicos no 
início do período a que se reporta a avaliação . Isto é essencial para que o Investigador tenha 
conhecimento dos critérios antes de realizar a sua actividade. 

 Defendemos que este princípio seja aplicado não apenas no momento do recrutamento de 
um Investigador, mas sempre que se dê início a um novo período de avaliação. Os objectivos e 
critérios de avaliação devem ser alvo de acordo entre o Investigador e a instituição de 
acolhimento, através de diálogo prévio. Tal procedimento, além de aumentar a transparência, 
permitirá ao Investigador ter maior conhecimento e integrar-se mais efectivamente na estratégia 
da instituição, e permitirá a esta organizar mais eficientemente a actividade dos seus recursos 
humanos. 

 É também essencial que o Investigador avaliado tenha um conhecimento detalhado dos 
resultados do processo de avaliação imediatamente após a sua conclusão, incluindo uma 
identificação clara dos pontos mais fortes da sua actividade e dos pontos onde é necessário 
melhorar. Só assim a avaliação poderá servir como uma ferramenta de aumento da produtividade. 

 Importa ainda dizer que no panorama actual apenas uma minoria das instituições de 
acolhimento procede de acordo com estes princípios. Em grande parte dos casos, os 
Investigadores não recebem qualquer feedback dos seus relatórios de avaliação, e em muitos 
casos nem sequer estão a ser avaliados. Esta é uma preocupação importante dos Investigadores, 
havendo um largo consenso sobre a necessidade de proceder a uma avaliação regular da 
actividade de investigação, com critérios claros e transparentes. 

 

2.2. Responsabilização 

 A avaliação deve promover a responsabilização do investigador, quer perante a instituição 
de acolhimento, quer perante a sociedade. Isto implica necessariamente que qualquer avaliação 
individual deve ter consequências, quer positivas q uer negativas, ao nível da progressão 
na carreira, da renovação de contratos e do nível s alarial . Especificamente, desempenhos 
sucessivamente positivos devem dar lugar a renovações de contrato e progressão na carreira, 
enquanto desempenhos sucessivamente negativos devem dar lugar a despromoções ou mesmo 
cessação do contrato. Julgamos que é essencial estabelecer uma ligação clara e directa entre o 
desempenho de cada Investigador, quer individual quer no contexto da equipa de investigação, e 
a sua trajectória de carreira, pois só assim se poderão criar as condições para a promoção da 
excelência e de uma cultura de mérito científico. 

 Propomos assim que a renovação do contrato de um Investigador deva ser periodicamente 
sujeita a uma avaliação de desempenho que obedeça aos princípios enumerados no presente 
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relatório, exigindo-se o cumprimento de objectivos mínimos fixados no início do período de 
avaliação (ver 2.1). Caso estes objectivos não sejam cumpridos, o contrato poderá não ser 
renovado. Dependendo do nível de desempenho revelado pelo Investigador, este poderá ser 
promovido ou despromovido para nova categoria profissional, podendo ainda auferir aumentos ou 
diminuições no salário auferido (quer através de uma alteração permanente do nível salarial, quer 
através da atribuição de prémios de desempenho). 

 É importante salientar, contudo, que cada período de avaliação deve ser suficientemente 
longo para permitir o desenvolvimento de trabalho de investigação sustentado. É comum existirem 
casos em que uma actividade intensa não produz resultados imediatos, por exemplo durante a 
montagem de um laboratório ou no arranque de uma nova área de investigação na instituição de 
acolhimento. Assim, sugerimos que cada período de avaliação tenha uma duração de cinco anos. 

 

2.3. Qualidade e Excelência 

 Deve ser avaliada a qualidade da investigação e não apenas a sua quantidade. Este ponto 
é geralmente consensual, mas é muitas vezes de difícil aplicação prática. Neste sentido, importa 
analisar as duas abordagens actualmente mais utilizadas para avaliar a componente de 
investigação, e que representam de certo modo duas posições extremas: a bibliometria e a 
avaliação pelos pares (peer-review).  

 O peer-review é o método mais comum de avaliar currículos individuais, e assenta na 
premissa de que os Investigadores são as pessoas mais bem colocadas para avaliar outros 
Investigadores. A sua grande vantagem é a de possibilitar uma visão holística e contextualizada 
de cada percurso individual, o que é praticamente impossível de obter por outros meios. Esta 
vantagem torna, em princípio, mais fácil de identificar, por exemplo, casos de Investigadores de 
excelência que publicam poucos artigos, ou casos em que uma diminuição do volume de 
investigação se deve a uma mudança de temática. No entanto, é um sistema geralmente 
demorado e que pode ser dispendioso, caso seja necessário remunerar os avaliadores. Mais 
importante ainda, a subjectividade inerente ao peer-review pode levar a uma tomada de decisões 
com base em critérios não-científicos, e mesmo dar origem a casos de claro conflito de interesses. 
De facto, esta última questão tem afectado negativamente muitas avaliações levadas a cabo no 
Sistema Científico Nacional, como os concursos académicos ou os concursos para Bolsas de 
Investigação da FCT. 

 Quanto à bibliometria, tem vindo a ganhar importância nos últimos anos, devido em parte 
ao reconhecimento por parte da comunidade académica das limitações do peer-review, e em 
parte ao aparecimento de indicadores cada vez mais variados e precisos. Uma avaliação 
puramente bibliométrica é, por definição, objectiva e permite facilmente evitar situações de conflito 
de interesse (um algoritmo não tem preferências pessoais). No entanto, não obstante a existência 
de alguns indicadores de âmbito mais qualitativo, torna-se muito mais difícil avaliar a qualidade da 
investigação, e é bastante difícil obter uma visão holística do percurso individual. Por estas 
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razões, a bibliometria tem presentemente muitos apoiantes incondicionais mas também muitos 
detractores. 

 Tendo em conta as vantagens e limitações de cada abordagem, propomos que qualquer 
modelo de avaliação contemple uma combinação de índ ices bibliométricos e de peer-
review, com o intuito de eliminar conflitos de interesse mas ao mesmo tempo permitir uma visão 
global e contextualizada dos resultados da investigação. No que diz respeito à bibliometria, deve 
ser dada preponderância a indicadores que permitam estimar a qualidade e o impacto de cada 
peça curricular (e.g., número de citações de cada artigo, índice H, etc.), em detrimento de 
indicadores meramente quantitativos (e.g., número de artigos). É importante ainda utilizar, sempre 
que possível, critérios e bases de referência específicas para cada área do conhecimento, 
principalmente em casos em que Investigadores de diferentes áreas tenham que ser comparados. 
Um exemplo é a classificação de revistas científicas de acordo com o quartil da distribuição em 
cada área temática em vez da aplicação directa do índice de impacto da revista, 
independentemente da área. 

 Esta análise bibliométrica deve sempre ser complementada por uma avaliação pelos 
pares, que deve procurar avaliar o conjunto de todo o trabalho, mas também identificar 
contribuições individuais de excelência e avaliar o grau de inovação e criatividade do trabalho. 
Uma possibilidade seria analisar em maior detalhe um número reduzido de peças curriculares, 
seleccionadas pelo Investigador como representativas da melhor investigação por si realizada. O 
painel de avaliação deve também procurar contextualizar o trabalho (ver 2.7), tendo em conta o 
ponto de partida do Investigador, eventuais dificuldades enfrentadas durante o período de 
avaliação e o grau de diversidade dos temas abordados. É essencial, no entanto, que os 
avaliadores sejam seleccionados eles próprios com base em critérios de excelência científica, 
sejam especialistas na área científica em questão, e não sejam de forma alguma parte 
interessada nos resultados da avaliação, evitando assim situações de conflito de interesse. Assim, 
o painel deverá ser composto idealmente por avaliadores internacionais. Quando isto não for 
possível, poderá recorrer-se a avaliadores nacionais, mas garantindo sempre a inexistência de 
situações de conflito de interesse.  

 Em termos de implementação prática, um método possível para a combinação destas duas 
vertentes consistiria em aplicar primeiro um conjunto de fórmulas baseadas em índices 
bibliométricos variados, o resultado das quais seria majorado ou minorado por uma avaliação 
qualitativa levada a cabo por um painel de avaliadores, que teria em conta as questões descritas 
acima. 

 

2.4. Diversidade 

 A avaliação deve incidir sobre toda a actividade do Investigador, focando essencialmente 
na investigação científica propriamente dita, mas considerando também eventuais actividades 
lectivas, de gestão e de transferência de conhecimento para a sociedade. Estas quatro vertentes 
são, aliás, as contempladas no actual Estatuto da Carreira Docente Universitária, fazendo já parte 
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da avaliação de desempenho do pessoal docente. Não obstante as devidas especificidades da 
carreira de investigação científica, parece-nos lógico que as mesmas vertentes sejam 
consideradas na avaliação de Investigadores, o que contribuirá para facilitar a mobilidade entre 
carreiras. No entanto, é também lógico que o peso atribuído a cada vertente reflicta as diferenças 
entre as duas carreiras. Concretamente, a vertente de investigação deverá claramente ser a mais 
importante no caso da avaliação de Investigadores, enquanto a vertente lectiva deverá ter um 
papel substancialmente menor do que no caso da carreira docente. 

 Uma questão prática importante é definir claramente quais as actividades concretas que 
caberão em cada uma das vertentes, o que não é sempre consensual. Apresentamos aqui uma 
tentativa de definir cada uma das vertentes, com o objectivo de balizar a atribuição de actividades 
concretas a cada uma delas. A vertente de investigação deverá compreender todas as actividades 
relacionadas com a produção de novo conhecimento e a transmissão deste conhecimento pelo 
Investigador aos seus pares. Exemplos destas actividades incluem a publicação de livros ou 
artigos científicos, a apresentação de comunicações em congressos, a orientação de estudantes 
de doutoramento ou Investigadores de pós-doutoramento, entre outras. No caso da vertente 
lectiva, esta deverá incidir sobre a transmissão de conhecimento já estabelecido a estudantes pré-
graduados, compreendendo actividades como a leccionação de unidades curriculares em cursos 
universitários e a preparação de material lectivo. Quanto à vertente de transferência de 
conhecimento para a sociedade, deverá incluir actividades cujos destinatários sejam externos à 
comunidade científica e académica, como sejam as actividades de comunicação de ciência para o 
público em geral, a elaboração de patentes, a formação de empresas de base tecnológica, as 
actividades de consultadoria ou a elaboração de pareceres e normas técnicas. Finalmente, a 
vertente de gestão diz respeito a todas as tarefas que não produzem conhecimento per se, mas 
que são essenciais para a eficiente realização das actividades de investigação, docência ou 
transferência de conhecimento. São exemplos a participação nos órgãos de gestão da instituição 
de acolhimento, a participação em júris ou painéis de avaliação científica, as actividades de 
revisão científica, a organização de eventos e a gestão de projectos.  

 Importa salientar que estes exemplos não devem ser vistos como exaustivos. Caberá em 
última análise aos avaliadores definir claramente quais as actividades a considerar em cada 
vertente, assim como a sua importância relativa. Concretamente, e dentro de limites fixados 
previamente, o peso de cada uma das quatro vertentes poderá ser diferente em diferentes 
instituições, de forma a reflectir a sua missão específica e a sua estratégia de acção. Por exemplo, 
num instituto de interface entre Universidades e o meio empresarial, vocacionado largamente para 
a transferência de tecnologia, esta vertente poderá assumir um papel preponderante. Seguindo a 
mesma lógica, a importância de cada vertente poderá variar com a categoria profissional do 
investigador (Investigador Auxiliar, Principal ou Coordenador), pois as tarefas desenvolvidas em 
cada uma destas categorias poderão ser diferentes (e.g., a componente de gestão deverá ser 
mais valorizada em categorias superiores). 

 É muito importante que a avaliação garanta ao Investigador uma flexibilidade suficient e 
para o desenvolvimento da sua carreira . Uma solução que tem sido utilizada na avaliação 
quantitativa em alguns modelos de avaliação de docentes, e que nos parece interessante, é a 
aplicação de pesos flutuantes para cada vertente. No momento da avaliação, os pesos são 
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optimizados dentro de gamas pré-estabelecidas de forma a maximizar o resultado para cada 
Investigador. Na prática, isto permite que dentro da mesma instituição coexistam Investigadores 
com diferentes perfis, sem que sejam por isso penalizados na avaliação (o que necessariamente 
ocorreria caso fossem aplicados pesos fixos e uniformes). Utilizando ou não este método em 
particular, é essencial garantir um equilíbrio entre a necessidade de cumprimento de objectivos 
integrados na missão da instituição de acolhimento e a necessidade de conceder suficiente 
autonomia ao Investigador para realizar trabalho científico de excelência de acordo com a sua 
própria estratégia de investigação. 

 

2.5. Mobilidade 

 O percurso académico de um investigador deve ser vi sto na sua globalidade, e a 
mobilidade deve ser considerada como um factor posi tivo . Em nosso entender, a passagem 
de um Investigador por diferentes instituições, países e culturas contribui para o seu 
enriquecimento profissional e pessoal, promovendo também a abertura do próprio sistema 
científico. Da mesma forma, a realização de investigação em diferentes temas, a 
multidisciplinaridade, a diversidade de colaborações e o grau de internacionalização são factores 
que promovem a criatividade individual e potenciam a excelência científica. Assim, é importante, 
por um lado, que a mobilidade, principalmente no início da carreira, seja directamente valorizada 
na avaliação de desempenho e, por outro lado, que um Investigador não seja penalizado quando 
inicia uma nova linha de investigação. Estes factores deverão ser tidos em conta, sendo em nossa 
opinião uma avaliação qualitativa pelos pares a melhor forma de o fazer actualmente. 

 

2.6. Independência  

 Devem ser dadas condições ao Investigador para realizar investigação independente, 
incluindo a criação de novas linhas de investigação, a liderança de equipas de investigação 
(incluindo a orientação de estudantes e bolseiros) e o estabelecimento de parcerias internacionais. 
Infelizmente, isto não é prática comum em muitas instituições nacionais, que sofrem muitas vezes 
de uma hierarquização excessiva, limitativa da autonomia individual. Temos conhecimento de 
casos em que não é permitido ao Investigador liderar projectos de investigação, orientar alunos ou 
até publicar artigos sem a participação de um elemento mais sénior da instituição. Importa 
urgentemente reverter estas situações, podendo a avaliação de desempenho ser usada como 
uma ferramenta neste sentido. Assim, a independência e autonomia do Investigador devem 
ser claramente valorizadas na avaliação de desempen ho . 

 Neste âmbito, uma das questões que tem sido apontada como perniciosa para a 
independência do Investigador e para uma justa avaliação da sua contribuição científica diz 
respeito às co-autorias abusivas. De facto, verifica-se mais frequentemente do que seria desejável 
a imposição, normalmente por parte de Investigadores mais seniores, de co-autorias em 
publicações, projectos e orientações, sem que a contribuição efectiva destes isso o justifique. Esta 
é uma prática que para além de ser eticamente condenável, é fortemente lesiva para o próprio 
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sistema científico, criando situações de grave injustiça, cerceando a independência na 
investigação e impedindo a criação de um ambiente potenciador da excelência. Para além de 
outros mecanismos que deverão ser criados para impedir estas práticas, julgamos importante que 
seja feito um esforço no momento da avaliação para estimar a contribuição específica do avaliado 
em cada peça curricular. Uma possibilidade seria obrigar o Investigador a descrever brevemente 
no seu relatório a natureza da sua contribuição para cada peça curricular em co-autoria. Para 
além disto, poder-se-á aplicar um factor de ponderação quantitativo que tenha em conta o número 
de co-autores de cada peça. De forma a não desencorajar as colaborações, a sua diversidade 
deverá também ser tida em conta na avaliação, o que poderá ser feito através de avaliação 
qualitativa pelos pares, ou mesmo quantitativamente, através, por exemplo, da determinação de 
um factor de diversidade que tenha em conta o número de Investigadores diferentes com quem o 
avaliado colaborou durante o período de avaliação. 

 

2.7. Auto-avaliação  

 É crucial que seja dada oportunidade ao Investigador para contextualizar a sua actividade 
durante o período de avaliação, reflectindo criticamente sobre o seu desempenho. Em primeiro 
lugar, a auto-avaliação fornece um contexto para o desempenho do investigador e contribui para 
uma interpretação mais precisa dos diferentes elementos do trabalho levado a cabo durante o 
período de avaliação. O investigador poderá reflectir sobre as actividades realizadas, não apenas 
olhando para a produção científica durante um período específico, mas também no contexto do 
seu desenvolvimento profissional e pessoal a longo prazo. Além disso, nesta contextualização, o 
investigador poderá estabelecer uma ligação entre a evolução da área científica em que trabalha e 
a sua contribuição particular para essa área, de forma a que a verdadeira relevância do seu 
trabalho se torne mais clara. 

 A reflexão permitirá destacar realizações significativas e descrever de que modo essas 
realizações contribuem para distinguir o Investigador. Oferece também a possibilidade de 
identificar problemas e dificuldades, explicando como estes foram abordados no decorrer da sua 
actividade, e consequentemente identificar pontos fortes e fracos do desempenho do Investigador. 
Uma análise comparativa entre os objectivos que for am estabelecidos para o período de 
avaliação e os resultados que foram de facto alcanç ados, acompanhada pela interpretação 
do Investigador, permite uma avaliação contextualiz ada da globalidade da sua actividade.  
Para além disso, contribui para responsabilizar também as instituições de acolhimento em casos 
em que não foram providenciadas as condições adequadas para a realização de trabalho de 
qualidade. Em nosso entender, a auto-avaliação é uma componente essencial do processo, 
contribuindo particularmente para os princípios da transparência e da equidade. 
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3. Método de avaliação  

 É nosso entender que qualquer modelo de avaliação deverá respeitar integralmente os 
princípios apresentados na secção anterior. Nesta secção, apresentamos uma proposta mais 
concreta para a forma como o processo de avaliação poderá ocorrer. 

 1º) Antes do início do período de avaliação, a instituição de acolhimento deverá fixar os 
objectivos e metas a atingir pelo Investigador nesse período, e eventualmente actualizar os 
objectivos de longo prazo. O Investigador deverá ser ouvido neste processo, sendo de incentivar 
um consenso entre ambas as partes. 

 2º) A entidade avaliadora deverá tornar público um documento com todos os detalhes 
relativos ao processo de avaliação: método e critérios de avaliação, actividades a considerar em 
cada vertente, pesos de cada vertente, factores de ponderação qualitativos e quantitativos, 
consequências da avaliação, etc. Este documento deverá ser apresentado no início do período de 
avaliação. 

 3º) No final do período de avaliação, o Investigador deverá apresentar um relatório 
pormenorizado das actividades desenvolvidas nesse período. Este relatório deverá conter não só 
uma enumeração factual das diferentes actividades, mas também uma secção de reflexão e 
contextualização do trabalho desenvolvido (ver ponto 2.7). Em particular, deverão ser destacadas 
contribuições de maior relevância e identificadas eventuais dificuldades enfrentadas pelo 
Investigador. No que diz respeito a trabalhos em co-autoria, deverá ser brevemente descrita a 
contribuição específica do avaliado.  

 4º) O relatório deverá conter uma secção final em que são apresentados brevemente os 
planos futuros do Investigador. Isto permite não só avaliar a sua capacidade de planeamento a 
médio e longo prazo, mas também alinhar expectativas entre o Investigador e a instituição de 
acolhimento, ajudando a estabelecer os objectivos para o período de avaliação seguinte. 

 5º) A informação contida no relatório será alvo de uma avaliação quantitativa, por meio de 
fórmulas e índices bibliométricos (com ênfase em indicadores de qualidade), e qualitativa, através 
de um painel de especialistas externos na área científica em questão. As duas componentes 
serão combinadas para produzir uma classificação final do Investigador. 

 6º) Em caso de avaliação satisfatória, o Investigador verá o seu contrato renovado. Caso o 
desempenho tenha sido particularmente positivo, deverá haver lugar a uma promoção e/ou à 
atribuição de um prémio de desempenho. No caso de uma avaliação negativa, o Investigador 
deverá ser despromovido para uma categoria salarial inferior. Uma eventual cessação do contrato 
poderá também ocorrer, mas unicamente após duas avaliações negativas sucessivas. A 
correspondência entre os resultados da avaliação e as suas consequências práticas deverá estar 
claramente estabelecida no início do período de avaliação. 
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4. Conclusão  

 O presente documento pretende contribuir de forma activa para a promoção de uma 
cultura de mérito científico em Portugal, fomentando o reconhecimento de investigação de 
excelência. Julgamos ter abordado algumas das questões mais importantes que deverão ser 
consideradas na implementação de um futuro modelo de avaliação de Investigadores. No entanto, 
salientamos que deverá caber em última análise à entidade avaliadora a implementação e 
execução desse modelo de avaliação, respeitando o princípio da responsabilização mútua entre 
avaliador e avaliado. Este processo de avaliação individual deverá constituir a base para a 
evolução do Sistema Científico Nacional no sentido de uma maior competitividade internacional, 
permitindo-lhe atrair e manter os melhores Investigadores nas instituições nacionais. Sem uma 
verdadeira cultura de mérito científico, independência na investigação, transparência e abertura 
internacional, esta será certamente uma tarefa impossível. 


