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111 O Centro de Mate-
mática da Universidade de 
Coimbra (CMUC), Centro 
de Química de Coimbra 
(CQC), Centro de Imagem 
Biomédica e Investigação 
Translacional (CIBIT), Cen-
tro de Engenharia Mecâ-
nica, Materiais e Processos 
(CEMMPRE), Centro de 
Informática e Sistemas da 
Universidade de Coimbra 
(CISUC) e o Centro de Es-
tudos Sociais (CES) tiveram 
uma classificação de Exce-
lente no último processo 
de avaliação plurianual a 
unidades de Investigação 
& Desenvolvimento (I&D). 
Os dados foram revelados 
pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Supe-
rior e resultaram da avalia-
ção feita por 224 avaliado-
res internacionais às mais 
de de três centenas e meia 
de unidades candidatas e 
que envolveram visitas a 
todas elas.

No caso de Coimbra, há a 
salientar a classificação de 
Muito Bom nas seguintes 
unidades: Centre for Func-

tional Ecology - Science for 
People & the Planet (CFE), 
Centro de Estudos de Re-
cursos Naturais, Ambien-
te e Sociedade (CERNAS), 
Centro de Inovação em 
Biomedicina e Biotecno-
logia (CIBB), Unidade de 
Investigação em Ciências 
da Saúde: Enfermagem 
(UICISA: E), Centro de In-
vestigação em Engenharia 
dos Processos Químicos 
e dos Produtos da Flores-
ta (CIPQPF), INESC TEC - 
INESC Tecnologia e Ciência 
(INESC TEC), Centro de Es-
tudos Clássicos e Huma-
nísticos da Faculdade de 
Letras da Universidade de 
Coimbra (CECH/FL/UC), 
Centro de Literatura Por-
tuguesa (CLP), Centro de 
Estudos em Arqueologia, 
Artes e Ciências do Patri-
mónio (CEAACP), Centro 
Bio: Biorefinarias, Bioin-
dústrias e Bioprodutos 
(Centre Bio), Laboratório 
de Instrumentação, Enge-
nharia Biomédica e Física 
da Radiação e Centro de 
Física da Universidade de 

Coimbra.
A classificação de Bom foi 

atribuída à Unidade de I&D 
Química-Física Molecular 
(QFM-UC), Centro de Ge-
ociências (CGEO), Centro 
de Investigação da Terra e 
do Espaço da Universida-
de de Coimbra (CITEUC), 
Centro de Investigação do 
Desporto e Actividade Físi-
ca/Universidade de Coim-
bra (CIDAF), Instituto de 
Engenharia de Sistemas e 
Computadores de Coim-
bra (INESC Coimbra), Insti-
tuto Jurídico da Faculdade 
de Direito da Universidade 
de Coimbra (IJ), Centro de 
Estudos de Geografia e Or-
denamento do Território 
(CEGOT), Centro de Inves-
tigação em Antropologia e 
Saúde (CIAS), Centro Inte-
runiversitário de Estudos 
Camonianos (CIEC), Insti-
tuto de Estudos Filosóficos 
(IEF), Centro de Estudos In-
terdisciplinares do Século 
XX (CEIS20) e Centro de 
História da Sociedade e da 
Cultura (CHSC).

Na listagem fornecida 

pelo Governo, é referido 
que o Instituto de Psico-
logia Cognitiva, Desenvol-
vimento Humano e Social 
(IPCDHS) recebeu a clas-
sificação de Fraco e que o 
Centro Interdisciplinar de 
Investigação Psicossocial 
(CIIPSO) teve a classifica-
ção de Insuficiente.

De fora desta avaliação 
ficou o Centro de Investiga-
ção em Economia e Gestão 
da Universidade de Coim-
bra, cujos resultados serão 
divulgados apenas em ou-
tubro.

Avanço do conhecimento
A distribuição das clas-

sificações das unidades a 
nível nacional é a seguinte: 
Excelente (31 por cento), 
Muito Bom (33 por cento), 
Bom (24 por cento), Fraco 
(11 por cento) e Insufi-
ciente (1 por cento). Estes 
resultados, segundo o Go-
verno, “mostram um ele-
vado nível científico e tec-
nológico, tendo os painéis 
de Avaliação identificado 
em muitas das Unidades 
de I&D contribuições signi-
ficativas para o avanço do 
conhecimento e a sua apli-
cação aos melhores níveis 
internacionais”. Como re-
sultado, a Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (FCT) 
irá atribuir a todas as Uni-
dades de I&D classificadas 
com Excelente, Muito Bom 
e Bom um financiamento 
de 420 milhões de euros 
para o período 2020-2023, 
assim como um total de 
1.600 novas bolsas de dou-
toramento que correspon-
derão a um investimento 
total de 106 milhões de 
euros. | António Alves

Seis unidades de investigação
recebem classificação Excelente

Todas as entidades avaliadas pertencem à Universidade de Coimbra
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