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COMUNICADO DE IMPRENSA: Um importante passo na direcção certa  
 

 

A FCT publicou no passado dia 31 de Julho um novo guião de avaliação de bolsas individuais 

de doutoramento e pós-doutoramento. Este guião traduz um conjunto de importantes e 

positivas mudanças neste processo de avaliação que vão ao encontro das recomendações que 

a ANICT vem defendendo desde 2010, reforçadas no nosso recente estudo de 21 de Fevereiro 

de 2014 (http://anict.wordpress.com/2014/02/21/press-release-sobre-a-falta-de-transparencia-e-

coi-em-paineis-de-avaliacao-de-bolsas-fct/).  

 

Nomeadamente, a FCT indica claramente no novo guião que os avaliadores não poderão ser 

orientadores ou co-orientadores de candidatos no painel de avaliação de que são 

membros, podendo, no entanto, ser orientadores ou co-orientadores de candidatos a outros 

painéis de avaliação, desde que o tema das candidaturas se adeqúe. Esta tomada de atitude 

demonstra um importante passo na direcção certa para a transparência dos processos de 

avaliação científica em Portugal. 

 

Igualmente importante é a obrigatoriedade dos diferentes painéis definirem 

quantitativamente os subcritérios a aplicar, antes de terem acesso às candidaturas. Fica, 

no entanto, por definir se a FCT irá ou não divulgar esses critérios mal estejam estabelecidos 

(tal como a ANICT sugeriu). Esta e outras questões foram recentemente colocadas pela ANICT 

à presidência da FCT (ver anexo), em relação às quais se espera um rápido esclarecimento. 

 

Embora estas alterações sejam claramente uma boa notícia, e pelas quais a FCT merece uma 

palavra de apreço, ainda não são a garantia de que o processo de avaliação irá decorrer sem 

falhas. É igualmente importante implementar um sistema de controlo de qualidade, onde seja 

possível identificar e corrigir falhas grosseiras na avaliação. Embora a avaliação científica tenha 

uma componente subjectiva (o projeto), a componente do mérito do candidato tem que ser 

objectiva e devidamente fundamentada. A ANICT estará, como sempre, atenta ao desenrolar 

do próximo processo de candidatura, e comunicará as suas conclusões em devido tempo. 
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