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Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), Pessoa coletiva n.º 
502324937, com sede na Avenida 5 de Outubro, n.º 104, 4.º, 1050-060 Lisboa, 
devidamente representado pelo seu Vice-Presidente da Direção Professor Doutor Raul 
Carlos Godinho dos Santos Jorge, vem, ao abrigo dos artigos 2.º e 3.º dos Estatutos, do 
artigo 56.º da CRP e n.º 2 do artigo 338.º da LGTFP aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, apresentar a V.ª Exa. Denúncia relativa a diversas ilegalidades existentes 
no Concurso Internacional de Avaliação das Unidades de I&D/2013 aberto pela FCT 
(Fundação para a Ciência e Tecnologia), com sede na Av.ª Carlos I, n.º 126, 1249-074 
Lisboa, para que V.ª Exa. no uso das competências previstas, entre outros, nos artigos 
51.º e 52 do ETAF e para os efeitos do disposto nos artigos 9.º, n.º 2, 46.º, 55.º, n.º 1, 
alínea b) e 58.º, n.º 2, alínea a) todos do CPTA intente, caso assim o entenda, a 
necessária ação e/ou providência cautelar com vista à impugnação do supra referido 
Concurso Internacional de Avaliação das Unidades de Investigação Científica e de 
Desenvolvimento Tecnológico nacionais, incluindo Unidades de I&D que, nos termos 
do DL n.º 125/99, de 20 de abril, beneficiem do estatuto de laboratório associado. 

 
Fundamentos da Denúncia: 
 
A FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia fez publicitar no seu sítio da 

internet o Aviso de Abertura de Avaliação das Unidades de I&D 2013. 
Ora, pode ler-se no ponto A. do referido Aviso adiante junto como documento n.º 1, 

o qual se encontra também disponível in www.fct.pt  que “A Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia I.P. (FCT), nos termos do art.º 12.º do Decreto-lei n.º 125/99, de 20 de 
Abril, da alínea f) do n.º 2 do art.º 3.º do Decreto-lei n.º 55/2013, de 17 de Abril, que 
aprovou a lei orgânica da Fundação para a Ciência e Tecnologia I.P., e da alínea h) do 
art.º 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, republicada pelo Decreto-lei n.º 5/2012, 
de 17 de Janeiro, e alterada pelo Decreto-lei n.º 123/2012, de 20 de Junho, decidiu 
proceder à avaliação das unidades de investigação científica e de desenvolvimento 
tecnológico nacionais, segundo os mais rigorosos padrões internacionais”. 

 
Foi posteriormente disponibilizado in www.fct.pt o Regulamento de Avaliação e 

Financiamento de Unidades de Investigação onde a fls. 3 se pode ler que “Assim, nos 
termos do art.º 12.º do Decreto-lei n.º 125/99, de 20 de Abril, da alínea f) do n.º 2 do 
art.º 3.º do Decreto-lei n.º 55/2013, de 17 de Abril, que aprovou a lei orgânica da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia I.P., e da alínea h) do art.º 21.º da Lei n.º 

http://www.fct.pt/
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3/2004, de 15 de Janeiro, republicada pelo Decreto-lei n.º 5/2012, de 17 de Janeiro, e 
alterada pelo Decreto-lei n.º 123/2012, de 20 de Junho, por deliberação de dia 03 de 
julho de 2013, o Conselho Diretivo da FCT I.P. aprovou o Regulamento de Avaliação e 
Financiamento de Unidades de Investigação, o qual foi homologado pela Secretária de 
Estado da Ciência a 5 de julho de 2013” (Documento n.º 2). 

 
Mais, com data de 31 de julho foi também disponibilizado o Guia de Avaliação das 

Unidades de I&D 2013 adiante junto como documento n.º 3. 
 
E, consta também no sítio da internet da FCT um documento onde se pode ler que 

“No sentido de assegurar o adequado acompanhamento do processo de avaliação por 
parte das unidades de I&D, a FCT publica regularmente nesta área da sua página da 
internet informação atualizada sobre este processo” (Documento n.º 4). 

 
Da análise de tal informação resulta que, como datas importantes do procedimento 

concursal a FCT destaca: Resultados da 1.ª Fase de avaliação – junho de 2014, visita às 
unidades de I&D (2.ª Fase de avaliação – julho, setembro e outubro de 2014 e 
resultados da 2.ª Fase de avaliação – dezembro de 2014. 

 
Ora, é entendimento do exponente que o procedimento concursal objeto da presente 

denúncia está inquinado de diversas ilegalidades tendo vindo a provocar sérias 
preocupações na comunidade científica que compõe as unidades, bem como, na 
Comunidade Científica em geral como é do conhecimento público. 

 
A verdade é que, tratando-se de um procedimento concursal tem de cumprir os 

princípios da transparência, publicidade, igualdade, imparcialidade e divulgação 
atempada dos métodos, critérios e também a divulgação dos membros dos júris (no caso 
sub iudice, designados painéis). 

 
Tais princípios estão insertos quer na Constituição da República Portuguesa (CRP), 

em especial no seu artigo 266.º, n.º 2 quer no CPA (Código do Procedimento 
Administrativo), em especial nos artigos 3.º e seguintes e demais legislação aplicável, 
sendo que, o Regulamento da FCT tem de cumprir e respeitar todas as normas 
aplicáveis que constem de atos normativos de hierarquia superior. 

 
Certo é que, cotejando os diversos documentos disponibilizados pela FCT, bem 

como, de acordo com os factos que são conhecidos, o supra referido procedimento não 
respeita os princípios e demais legislação aplicável, pelo que, é ilegal. Vejamos: 

 
 
 
I – Dos Critérios/Parâmetros de Avaliação – Falta de Fundamentação –  
 
Da análise do Aviso, Regulamento e Guia de Avaliação resulta que não estão 

devidamente indicados os critérios de avaliação a utilizar no exercício de avaliação, os 
quais, na realidade são genéricos e não devidamente circunstanciados ou balizados. 

 
Com efeito, no ponto B. do Aviso de Abertura e no artigo 6.º do Regulamento, 

justamente referentes aos critérios de avaliação, consta que “os critérios de avaliação a 
utilizar neste exercício de avaliação são os seguintes:  

A. Produtividade e contributo para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional; 
B. Mérito Científico e tecnológico da equipa de investigação; 



C. Mérito Científico e carácter inovador do programa estratégico;  
D. Exequibilidade do programa de trabalhos e razoabilidade orçamental; 
E. Impacto da produção científica, tecnológica e cultural. 
 
Mais, pode ler-se que “as unidades de I&D a financiar devem: 
• Demonstrar uma produção científica de reconhecido mérito por padrões 

internacionais; 
• Apresentar a massa crítica adequada à prossecução dos seus objetivos; 
• Promover a utilização racional de infraestruturas, de meios técnicos e de recursos 

humanos; 
• Sempre que adequado, apresentar uma estratégia que contemple a contribuição 

para a diferenciação, competitividade e criação de riqueza na região em que se 
integram; 

• Contribuir para as atividades de disseminação e transferência do conhecimento e 
da tecnologia.”. 

 
Note-se que, a FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia) é um organismo 

público, pelo que, os procedimentos concursais desta entidade têm que cumprir os 
princípios e as normas constantes na legislação nacional ou comunitária aplicável, em 
que se incluem as regras e princípios constantes da Constituição da República 
Portuguesa, do Código do Procedimento Administrativo e demais legislação jurídico-
administrativa, designadamente a Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro alterada pela 
Portaria 145-A/2011, de 6 de abril que se mantém em vigor por força do n.º 2 do artigo 
37.º da LGTFP aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 
Ora, no aviso de abertura e demais documentos também não são devidamente 

indicados os parâmetros de avaliação dos diversos critérios.  
 
Na verdade, não obstante a indicação das ponderações de 25% para cada um dos 

critérios supra referidos, o certo é que os mesmos parecem não estar suficientemente 
definidos, porquanto, não se explicita devidamente como será feita a respetiva 
ponderação, ou seja, em parte alguma do aviso de abertura, dos guiões ou do 
regulamento é referido com suficiente rigor que elementos se devem tomar em 
consideração para a avaliação de cada um dos critérios elencados.  

 
De facto, no guia de avaliação do concurso, os parâmetros de avaliação não estão 

convenientemente definidos, sendo certo que, conforme resulta do ponto 3 do guia de 
avaliação referente, justamente, aos critérios de avaliação e sistema de pontuação os 
painéis de júris podem ter em conta outros aspectos que não estão expressamente 
definidos nem convenientemente densificados. 

 
Com efeito, pode ler-se no guião de avaliação o seguinte. “Application of these 

criteria shall take into account, among other considerations, the following aspects”, o 
que significa que existe uma grande margem de discricionariedade que os membros dos 
painéis podem ter na avaliação que realizem em concreto, o que lhes permitirá efetuar 
as avaliações de forma subjetiva e não fundamentada.  

 
Do exposto resulta que os critérios constantes do aviso de abertura do concurso e 

demais documentos são insuficientes, porquanto os mesmos são genéricos e não estão 
devidamente descritos/discriminados. 

 



E, como se sabe, tais critérios têm de ser devidamente indicados e parametrizados o 
que não sucede, in casu, pelo que, existe vício de violação de lei. 

 
Ademais, o facto dos critérios serem insuficientes significa, como supra referido, 

que os painéis ou júris podem efetuar avaliações subjetivas e não fundamentadas o que 
não é aceitável à luz da legislação em vigor. 

 
Cmo claramente resulta do artigo 124.º do CPA, os actos administrativos devem ser 

fundamentados, sendo que, de acordo com o disposto no artigo 125.º, nº 1 do CPA, “a 
fundamentação deve ser expressa através de sucinta exposição dos fundamentos de 
facto e de direito da decisão, podendo consistir em mera declaração de concordância 
com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, que 
constituirão neste caso parte integrante do respectivo acto”.  

 
Cotejando-se os documentos referentes ao presente procedimento concursal resulta, 

conforme referido, que os elementos relativos às avaliações das Unidades não estão 
devidamente circunstanciados, delimitados, não se conseguindo, pois, descortinar com 
suficiente rigor que elementos vão ser efetivamente tomados m consideração pelos 
membros dos painéis, pelo que, a informação prestada é insuficiente não permitindo que 
um destinatário médio consiga entender em que termos irão ser feitas as avaliações o 
que equivale a vício de forma. 

 
Na verdade, segundo a jurisprudência nacional dominante sobre a matéria “… a 

fundamentação do acto administrativo é um conceito relativo que varia conforme o tipo 
de acto e as circunstâncias do caso concreto, mas a fundamentação só é suficiente 
quando permite a um destinatário normal aperceber-se do itinerário cognoscitivo e 
valorativo seguido pelo autor do acto para proferir a decisão, isto é, quando aquele 
possa conhecer as razões por que o autor decidiu como decidiu e não de forma 
diferente, de forma a poder desencadear os mecanismos administrativos ou 
contenciosos de impugnação. (Cfr. Acórdãos do STA, de 04.07.1996, recurso nº 38283 
e Acórdão de 05.12.1996, recurso nº 33857). 

 
Ademais, tal exigência de fundamentação é, aliás, direito constitucionalmente 

protegido previsto expressamente no n.º 3 do artigo 268.º da CRP onde se pode ler que 
“os actos administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados, na forma 
prevista na lei, e carecem de fundamentação expressa e acessível quando afectam 
direitos ou interesses legalmente protegidos” (sublinhado e negrito do denunciante). 

 
Note-se que, embora os actos avaliativos comportem sempre alguma subjectividade, 

a título de exemplo, indicam-se nas entrevistas ou exames orais, a empatia ou falta dela, 
o que é certo é que, por esta razão, entre outros factores, os métodos de selecção e de 
avaliação devem ser sempre o mais objectivos possível traduzindo-se a avaliação 
efetuada através dos critérios definidos em parâmetros reduzidos a grelhas densas e 
fundamentadas. 

 
Na verdade, as avaliações devem ser efectuadas, nestes casos, com a utilização de 

grelhas de parâmetros que o avaliador deve preencher e fundamentar, as quais são, ou 
devem ser, posteriormente facultadas aos candidatos para que estes as possam consultar 
para efeitos de audiência do interessado ou recurso caso seja necessário. 

 
Veja-se, aliás, com extrema relevância para o caso sub iudice o que se pode ler na 

anotação ao artigo 124.º do CPA no Código do Procedimento Administrativo – Anotado 



e Comentado –, 2.ª Edição (revista e actualizada) de António Francisco de Sousa (pág. 
375) “As decisões dos júris de avaliação são “decisões” jurídicas porque legitimadas e 
condicionadas pelo direito, que produzem, directa ou indirectamente, efeitos jurídicos. 
Os membros dos júris, sejam escolhidos pela sua competência técnico-científica ou pela 
sua representatividade, co-decidem com efeitos jurídicos sobre questões juridicamente 
relevantes, frequentemente jurídico-fundamentais. Deles exige-se, pois, rigor técnico e 
respeito pelos princípios e normas jurídicas (e éticas, se for esse o caso). Só assim será 
cumprida a responsabilidade exigível aos órgãos e aos seus membros. Por isso, as 
escolhas e os juízos dos membros dos júris devem ser individualmente 
fundamentadas, ainda que possa ser exigível uma fundamentação colectiva. Estas 
fundamentações, individuais e colectivas, devem ser correctas técnico-
cientificamente, lógicas, racionais, apoiadas em motivações justas e adequadas, pois 
só assim cumprem as exigências do Estado de direito. A imparcialidade, a igualdade, 
a proporcionalidade e a boa fé, são princípios inseparáveis e inalianáveis por quem 
decide e participa neste tipo de decisões.” (sublinhado e negrito do interessado). 

 
 
 
II – Dos Membros dos Painéis (Júri) 
 
Acresce que, também não foram devidamente publicitados os membros dos júris de 

avaliação aqui designados painéis. 
 
De facto, embora se refira no n.º 3 do artigo 9.º do Regulamento que a constituição e 

a composição dos painéis de avaliação são divulgados no sítio da internet da FCT, IP., a 
verdade é que, tais painéis não foram divulgados antes do início do processo avaliativo. 

Aliás, na informação divulgada pela FCT e adiante junta como documento n.º 4 
consta claramente que “A constituição dos painéis de avaliação será conhecida 
aquando da comunicação dos resultados da 1.ª fase”, ou seja, quando concluído a 
avaliação da primeira fase do concurso. 

 
Note-se que, de acordo com o artigo 8.º do Regulamento a avaliação das unidades é 

realizada em duas fases, sendo que, as unidades que na primeira fase de avaliação 
obtenham determinada classificação não passam  à segunda fase embora não se explique 
cabalmente o que lhes sucede em termos procedimentais. 

 
Com efeito, quanto a esta matéria pode ler-se no ponto C. do aviso de abertura que 

“a avaliação é realizada por painéis de avaliação organizados por áreas científicas, 
compostos por avaliadores de mérito e competência internacionalmente reconhecidos, 
provenientes de instituições estrangeiras. O processo de avaliação compreende duas 
fases: • A primeira fase tem como resultado a atribuição, com base nos relatórios de 
avaliação de consenso, das classificações de “Bom”, “Razoável” e “Insuficiente”. • A 
segunda fase tem como resultado a atribuição, com base nos relatórios finais de 
avaliação, das classificações “Excecional”, “Excelente”, “Muito Bom”, “Bom”, 
“Razoável” ou “Insuficiente”. 

 
Ora, o que sucede é que a composição dos júris (aqui painéis) tem de ser 

amplamente divulgada e conhecida porquanto todas as unidades candidatas têm o 
direito de saber quem eles são (princípios da publicidade e da transparência) mas 
também para poderem invocar, caso se verifique, a existência de impedimentos ou 
suspeições de acordo com o disposto nos artigos 44º a 48º do Código do Procedimento 
Administrativo. 



 
Há que realçar que a supra invocação da existência de impedimentos designados 

como "Garantias da Imparcialidade" deve ser feita até final do procedimento concursal 
caso algum candidato detecte uma situação de impedimento ou suspeição, conforme 
resulta dos artigos 45.º a 51.º do Código do Procedimento Administrativo. 

 
As unidades candidatas tinham, pois, que poder invocar a violação das garantias da 

imparcialidade se tal se verificasse o que lhes não foi facultado atempadamente.  
 
Face ao exposto, até por aplicação da legislação relativa a concursos (Portaria 83-

A/2009 que a LGTFP manteve em vigor) a composição dos painéis deveria constar do 
Aviso de Abertura do Concurso ou, no máximo, do seu Regulamento o que não 
sucedeu. 

 
O conhecimento dos membros dos painéis é também essencial para que seja 

cumprido o princípio da neutralidade dos júris ou painéis. 
 
A verdade é que da forma como o procedimento tem estado a decorrer foram 

violados os supra referidos princípios, porquanto, nem no aviso de abertura nem no 
Regulamento constava a composição dos painéis que só veio a ser divulgada após o 
início da avaliação. 

 
Note-se que, com extrema relevância para o caso sub iudice o que refere António 

Francisco de Sousa, in ob. loc. cit., pág. 376 “Os membros dos júris são escolhidos no 
pressuposto de que oferecem garantias de exercício da tarefa solicitada com 
independência, correcção, isenção e competência técnica. A fundamentação é 
praticamente o único meio para o provarem e o instrumento de base do controlo da sua 
acção pelos tribunais. Estes devem controlar a razoabilidade da decisão, os erros ou 
vícios mais ou menos graves e manifestos, decorrentes de motivações relevantes para a 
decisão sobretudo se forem inexistentes, falsas, contraditórias, incongruentes ou 
ilegítimas. O controlo jurisdicional é exercido numa perspectiva externa à decisão, mas 
com base nos elementos constantes da fundamentação. Por conseguinte, o Estado de 
direito, que proíbe toda a forma de arbítrio e exige o império do direito, do interesse 
público e da justiça, é muito exigente em matéria de fundamentação, competindo aos 
tribunais assegurar na prática essa exigência, nos casos que lhe são submetidos para 
controlo e que servirão de “padrão” para a actuação da Administração administrativa 
em geral. Os tribunais não se podem demitir das suas funções e responsabilidades na 
efectivação do Estado de Direito.” (negrito e sublinhado do denunciante). 

 
Veja-se, de resto, a preocupação demonstrada pelo Conselho dos Laboratórios 

Associados (CLA) na comunicação dirigida à FCT datada de 17 de março de 2014, 
adiante junto como documento n.º 5, e onde se pode ler que “1. O CLA vê com extrema 
preocupação que a FCT parece pretender proceder a uma primeira avaliação 
documental de todas as Unidades de Investigação, por peritos anónimos, impedindo as 
referidas unidades de aferirem as respectivas competências e currículos e impedindo-as 
de apontar eventuais carências nos perfis dos avaliadores escolhidos, tendo em conta 
os domínios científicos de especialização das unidades a avaliar”. 

 
Ainda com extremo relevo para esta questão pode ler-se no ponto 2 que “2. O CLA 

releva ainda a opacidade e falta de rigor do processo de avaliação apresentado, 
falando-se ora de peritos, ora de painéis, sem que se esclareça que relação há entre uns 
e outros, nem se os painéis referidos serão os mesmos que efectuarão as visitas. 



Também não esclarece quais os critérios de passagem à segunda fase da avaliação, 
nem quais as consequências para as Unidades que não passarem a essa segunda fase. 
Finalmente, não esclarece ainda quando será tornado público o calendário de visitas 
às várias unidades em avaliação”. 

 
 
 
III – Atribuição da Classificação 
 
Também quanto à forma como seria atribuída a classificação que permitiria a 

passagem das Unidades à Segunda fase o aviso de abertura e o regulamento do concurso 
em causa são genéricos e não estão devidamente circunstanciados quanto aos seus 
pressupostos/parâmetros. 

 
Ora como se sabe os procedimentos concursais sejam eles nacionais ou 

internacionais estão sujeitos ao cumprimento de diversos princípios estruturantes cuja 
violação a doutrina e a jurisprudência têm como conduzindo à nulidade ou, no mínimo, 
à anulação dos mesmos. 

 
E, o artigo 3.º do Regulamento de Avaliação e Financiamento de Unidades de 

Investigação determina que “a avaliação externa das unidades de I&D rege-se pelos 
princípios gerais da atuação pública, em especial pelos princípios da transparência, da 
independência e da eficiência”, a que acrescem os princípios estruturantes da 
imparcialidade, publicidade e divulgação atempada de métodos de selecção, critérios e 
parâmetros de avaliação previstos ou subjacentes aos artigos 266.º, n.ºs 1 e 2 da CRP e 
nos artigos 3.ºe 6.º, entre outros do CPA. 

 
Com efeito, determina o n.º 1 do artigo 266.º da CRP que “A Administração Pública 

visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses 
legalmente protegidos dos cidadãos”, sendo que, os seus órgãos e agentes estão 
subordinados, nos termos do n.º 2 do mesmo comando constitucional “a Constituição e 
à lei e devem actuar, no exercício das suas funções, com respeito pelos princípios da 
igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé.”. 

 
Ademais, o n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada 

pela Portaria 145-A/2011 de 6 de abril, sobre a epígrafe publicitação do procedimento, 
impõe, para efeitos da transparência e da publicidade, que com o aviso de abertura do 
concurso sejam publicitados, em especial, Métodos de selecção, incluindo a 
identificação da eventual utilização da faculdade conferida pelo n.º 4 do artigo 53.º da 
LVCR, respectiva ponderação e sistema de valoração final, bem como as restantes 
indicações relativas aos métodos exigidas pela presente portaria;  

s) Composição e identificação do júri; 
 t) Indicação de que as actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 

respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, a grelha 
classificativa e o sistema de valoração final do método, são facultadas aos candidatos 
sempre que solicitadas (Cfr. Alíneas o), s) e t) do referido artigo 19.º). 

  
Aliás, conforme se pode ler no Acórdão do TCA Norte, processo n.º 

02567/07.3BEPRT, de 26/10/2012, disponível in www.dgsi.pt “Em matéria de 
concursos, os princípios norteadores do respetivo procedimento têm uma função 
essencialmente preventiva quanto à salvaguarda da isenção e imparcialidade da 
atuação administrativa, princípios de que a Administração se não deve afastar, 

http://www.dgsi.pt/


constituindo o simples risco de lesão da isenção e da imparcialidade da 
Administração fundamento bastante para a anulação do ato com que culminou tal 
procedimento, mesmo que em concreto se desconheça a efetiva violação dos 
interesses de algum candidato/concorrente.  

XII. É, assim, que só depois de claramente assente a maneira como os candidatos a 
um concurso devem ser avaliados e classificados é que se deverão ou poderão iniciar 
as respetivas operações, visto não fazer, de facto, sentido que se iniciem estas 
operações e que só depois disso se determine qual o peso ou valor que as mesmas têm 
no apuramento da classificação final dos candidatos.” (negrito do denunciante). 

 
A verdade é que, é público, conforme referiu o Ilustre Investigador Professor Doutor 

Carlos Fiolhais sobre a avaliação da FCT, em especial no que concerne ao procedimento 
levado a cabo pela mesma que “a avaliação foi feita exclusivamente com base em 
documentos e à distância. A troca de correspondência entre vários centros e os 
avaliadores e/ou a FCT não resultou, tendo a ESF/FCT respondido com chavões 
sempre reafirmando a “robustez” do processo, mas sem nunca dizerem nada de 
concreto sobre coisa nenhuma nem sobretudo tomarem medidas concretas face às 
posições documentadas dos avaliados. A contestação à primeira ronda de avaliação 
não foi em muitos casos sequer considerada. Pergunto-me se terá sido lida”. (Cfr. 
Documento n.º 6). 

 
Ademais, no âmbito da avaliação tem havido dificuldades de acesso à informação, 

em especial aos documentos das unidades avaliadas, o que viola o princípio da 
colaboração da Administração com os particulares previsto no artigo 7.º do CPA que 
determina no seu n.º 1 que “os órgãos da Administração Pública devem actuar em 
estreita colaboração com os particulares, procurando assegurar a sua adequada 
participação no desempenho da função administrativa, cumprindo-lhes, 
designadamente a) prestar aos particulares as informações e esclarecimentos de que 
careçam”, para além, evidentemente do que dispõem os artigos 61.º a 63.º do Código do 
Procedimento Administrativo em matéria do exercício do direito à informação ou ainda 
do disposto na Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto no que tange ao acesso a documentos 
detidos pela administração pública. 

 
Por outro lado, a forma como é dado conhecimento aos candidatos (Feedback to the 

applicants) parece ser violador das regras constantes na legislação nacional seja do CPA 
seja da legislação sobre concursos que determina que todos os candidatos tenham acesso 
a todos os elementos do concurso, designadamente para exercer o direito de audiência 
prévia, uma vez que, tal acesso não tem vindo a ser facultado. 

 
 
IV – Da Violação do Direito de Defesa – Audiência do Interessado – 
 
Há ainda que salientar que, para além das unidades candidatas não terem acesso a 

todos os elementos do processo, as pronúncias de audiência prévia tinham um número 
limite de caratéres o que viola, os artigos 100º a 103º do Código do Procedimento 
Administrativo e n.º 5, do artigo 267.º da CRP que não contêm nenhuma limitação ao 
conteúdo das audiências que os interessados pretendam entregar para defesa dos seus 
interesses. 

 
Note-se que, em face do direito aplicável e princípios basilares do Estado de Direito 

Português, tal limitação é inadmissível porquanto viola o direito de defesa dos 
interessados, sendo que, a doutrina e jurisprudência nacionais “… têm entendido, em 



geral, a audiência como uma formalidade absolutamente essencial, para além, claro, 
dos casos em que se trata de um verdadeiro direito de defesa” (Cfr. Mário Esteves de 
Oliveira, Pedro Costa Gonçalves, J. Pacheco Amorim, in Código do Procedimento 
Administrativo, 2.ª Edição, Actualizada, Revista e Aumentada, Almedina 2007, pág. 
454) (negrito do denunciante). 
 
V – Da existência de quotas e resultados pré-estabelecidos: 
 

Há ainda que salientar que, tendo a FCT tornado público em 18 de julho de 2014, 
após pressão legal, o contrato e anexos celebrado com E.S.F ( European Science 
Foundation), resultou evidente que à 2.ª fase da avaliação só passariam 50% das 
unidades candidatas. 

 
Veja-se a este propósito o que escreve o cientista e Professor Carlos Fiolhais no 

documento (traduzido) supra junto com o n.º 6 e onde sob a epígrafe “Factos sobre a 
avaliação científica FCT/FSE: a história até agora” chama a atenção para diversas 
ilegalidades e irregularidades, bem como, escreve expressamente que “No entanto, e sob 
pressão (legal), em 18 de julho a FCT teve que tornar público o contrato celebrado 
com a FSE, que várias entidades vinham exigindo. Aqui o número de centros para 
passar para a segunda fase é indicada explicitamente (…)”(sublinhado do exponente). 

 
Tal conclusão resulta, aliás, claramente da análise do anexo ao contrato com o 

título de WORK PLAN Annex A, fls5, adiante junto como documento n.º 7  celebrado 
entre a European Science Foundation onde pode ler-se que “Stage 1 evaluation will  
result in a shortlist of half oh the research units that will be selected to proceed to Stage 
2.” (Cfr. o Anexo A com o título Work Plan, fls. 5). 

 
A este propósito cita-se também o texto adiante junto como documento n.º8 onde 

se pode ler que “Esta avaliação partiu do princípio que teria sentido (e seria possível) 
eliminar 50%das unidades.” 

 
A verdade é que, resulta de forma clara e inequívoca do acordo celebrado entre a 

FCT e a ESF que esta entidade se comprometeu a efectuar uma avaliação que no final 
da 1.ª fase só permitiria a passagem à segunda fase de uma lista de unidades reduzida a 
metade (50%). 

 
Ora, tal imposição condiciona, obviamente, o resultado da avaliação e subverte 

completamente os princípios da liberdade de candidatura, publicidade, transparência e 
igualdade visto que, sem que, fosse publicitado estava previsto, desde o inicio, que 
metade das unidades não passariam à segunda fase. 

Deste modo, os critérios de avaliação não poderiam ser apenas critérios 
científicos, porquanto, metade das unidades estava condenada desde o inicio e sem que 
tal desiderato fosse alguma vez publicitado ou sequer admitido pela FCT. 

 
VI- Da alteração do processo avaliativo das unidades I&D  
 
Há também que referir que a FCT em 29 de abril de 2014 quando decorria há 

muito a avaliação da primeira fase, sob o pretexto de fazer uma informação adicional, 
alterou de facto as regras de avaliação (Cfr. Doc. 9). 

Assim, da comparação entre o guia de avaliação datado de 31 de julho de 2013 e o 
publicado em 29 de abril de 2014 resulta a alteração do número de árbitros remotos, 



bem como, se retirou da discussão, com vista à elaboração do relatório final, o árbitro 
indicado pela unidade candidata. (Cfr. Doc. 10) 

Ora, tal alteração é absolutamente inadmissível e inaceitável face aos princípios 
basilares ou estruturantes aplicáveis aos procedimentos concursais, em especial, o da 
divulgação atempada de métodos, critérios, parâmetros, forma de avaliação e júris (ou 
painéis).  

 
 
Em conclusão, o procedimento concursal está inquinado de irregularidades e 

ilegalidades graves que deverão determinar, no mínimo, a sua anulação. 
 
 

 
Face ao supra exposto, 
Requer-se a Vossa Excelência que, no uso da 
competência atribuída, entre outras normas, pelos 
artigos 51.º e 52.º do ETAF e de acordo com a 
legitimidade prevista nos artigos 9.º, n.º 2 e 55.º, n.º 
1, alínea b) do CPTA se digne intentar acção com 
vista à anulação do Concurso Internacional de 
Avaliação das Unidades de Investigação Científica e 
de desenvolvimento tecnológico nacionais, 
incluindo as unidades de I&D que iniciou 
recentemente a segunda fase de avaliação, bem 
como, tomar as demais providências que entenda 
pertinentes, designadamente, de natureza cautelar 
com vista a evitar a continuação do procedimento 
concursal. 
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