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FTC financia 32 unidades
científicas de Coimbra

Pelo menos 32 laboratórios de
investigação científica do ensino
superior de Coimbra têm asse-
gurado financiamento da Fun-
dação para a Ciência e Tecno-
logia (FCT) no quadriénio
2020/2023.  Os laboratórios de
Coimbra, quase todos da Uni-
versidade (ver quadro), irão re-
ceber um total superior a 40 mi-
lhões nos quatro anos, ao abrigo
do financiamento plurianual
proposto pela FCT. No total do
país vão ser financiados quase
300 laboratórios com uma
verba global de 400 milhões de
euros (100 milhões/ano). 

O financiamento das unida-
des de investigação e desenvol-
vimento decorre da avaliação
a que foram sujeitas as institui-
ções, num processo iniciado
pela FCT em 2017 e parcial-
mente concluído com a divul-
gação, ontem, dos resultados
provisórios.

De acordo com os dados di-
vulgados, e que constam no re-
latório final preliminar da ava-
liação das unidades de investi-
gação e desenvolvimento, só
serão financiados os laborató-
rios que tiveram a classificação
de “bom”, “muito bom” e “ex-
celente”, que representam 88%
do universo avaliado. Sem fi-
nanciamento ficam os centros
com nota de “fraco” e “insufi-
ciente”, que equivalem aos res-
tantes 12 por cento.

Em Coimbra registaram-se 10
avaliações de “excelente” (nota
máxima), outras 10 de “muito

bom” e 12 com “bom”. De regis-
tar a presença do Instituto Po-
lítécnico de Coimbra com o
Centro de Estudos de Recursos
Naturais, Ambiente e Sociedade
(“excelente”), e da Escola Supe-

rior de Enfermagem de Coim-
bra com a Unidade de Investi-
gação em Ciências da Saúde
(“muito bom”). 

Os resultados podem ser con-
testados até 31 de Julho, durante

a chamada fase de audiência
prévia. 

No total do país, dos 296 la-
boratórios com financiamento
proposto, 103 tiveram a classi-
ficação de “excelente” e 112
“muito bom”. Os restantes 81 ti-
veram a nota de “bom”.

Quatro unidades de Coimbra
com financiamento extra

Entre as unidades que obti-
veram “excelente” ou “muito
bom”, 37 irão receber em 2020
um financiamento extra de 20
milhões de euros, sob proposta
da FCT aprovada pelo Governo.
Em Coimbra há quatro unida-
des com financiamento extra –
Centro de Inovação em Biome-
dicina e Biotecnologia (1.140 mil
euros), Instituto de Sistemas e
Robótica (11 mil euros), Centro
de Estudos Sociais (359 mil) e
Laboratório de Instrumentação,
Engenharia Biomédica e Física
da Radiação (60 mil).

Ao processo de avaliação
apresentaram-se 348 laborató-
rios, dos quais 335 foram efec-
tivamente avaliados. Os 296
que irão ser financiados têm
18.037 investigadores integra-
dos. Doze unidades de investi-
gação, com 390 cientistas, não
foram ainda avaliadas devido a
dificuldades de funcionamento
do painel de avaliação para a
área científica de gestão, se-
gundo a FCT, que é a principal
entidade, na dependência do
Governo, que financia a inves-
tigação científica em Portugal.|

2020/23 Os centros de Coimbra que se submeteram a avaliação, na sua 
maioria da Universidade, irão receber mais de 40 milhões nos quatro anos

Excelente
Centro de Matemática da Universidade de Coimbra (CMUC)
Centro de Química de Coimbra (CQC)
Centro de Imagem Biomédica e Investigação Translacional (CIBIT)
Centro de Engenharia Mecânica, Materiais e Processos (CEMMPRE)
Instituto de Sistemas e Robótica - ISR – COIMBRA (ISR-UC)
Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra (CISUC)
Centro de Estudos Sociais (CES)
Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo
Comportamental (CINEICC)
Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada (CELGA-ILTEC)
Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE)

Muito Bom
Centre for Functional Ecology - Science for People & the Planet (CFE)
Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade (CERNAS)
Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia (CIBB)
Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA: E)
Centro de Investigação em Engenharia dos Processos Químicos 
e dos Produtos da Floresta (CIPQPF)
Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra (CECH/FL/UC)
Centro de Literatura Portuguesa (CLP)
Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP)
Laboratório de Instrumentação, Engenharia Biomédica e Física da Radiação
Centro de Física da Universidade de Coimbra

Bom
Unidade de I&D Química-Física Molecular (QFM-UC)
Centro de Geociências (CGEO)
Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra
(CITEUC)
Centro de Investigação do Desporto e Actividade Física/Universidade 
de Coimbra (CIDAF)
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra 
(INESC Coimbra)
Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (IJ)  
Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT)
Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS)
Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos (CIEC)
Instituto de Estudos Filosóficos (IEF)
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20)
Centro de História da Sociedade e da Cultura (CHSC)


