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Medir o desempenho científico com vista a uma 
elaboração de políticas melhorada 

Síntese das opções  

O principal objetivo do presente estudo visava a análise da conveniência e a exequibilidade de criar um 

sistema transnacional de recolha e acompanhamento de dados relativos ao desempenho da investigação 

(sobre as contribuições, as realizações e a produtividade), no sentido de melhorar a elaboração de políticas e 

identificar opções políticas pertinentes no domínio da investigação. 

Para o efeito, analisámos os principais catalisadores políticos, ou seja, as principais razões que explicam a 

crescente pressão para acompanhar e medir a investigação na Europa. Trata-se de pressões que, em última 

instância, alimentam a ambição de obter uma forma mais integrada de compreender não só o desempenho 

da investigação, mas também os seus efeitos e eficiência. Fizemos igualmente uma incursão nas abordagens 

atuais da recolha de informações estratégicas e da avaliação do desempenho da investigação na Europa e ao 

nível dos Estados-Membros, tendo ponderado as vantagens e os desafios. 

Opção política A: apoiar e envidar esforços para um quadro metodológico melhorado em 

matéria de avaliações do desempenho científico 

Conveniência 

As tendências atuais no panorama da investigação e da sua governação geram novas exigências para o 

exercício de avaliação, ampliando o seu âmbito e a sua utilização. Cada vez mais se exige que a elaboração 

de políticas seja «baseada em elementos concretos». Por outro lado, a avaliação passa a integrar os processos 

de fixação de prioridades e de reforço estratégico ao nível dos decisores políticos nacionais e dos 

intervenientes na investigação. 

Na cena internacional, a avaliação tornou-se uma parte integrante dos ciclos político e programático. Tem 

assumido uma função prospetiva e formativa mais marcada, a par da sua tradicional função retrospetiva. 

Espera-se que a avaliação promova a aprendizagem e o aperfeiçoamento, além de garantir a 

responsabilidade. 

As pressões colocadas sobre o exercício de avaliação e o alargamento do seu âmbito e das suas funções, 

devido às alterações no atual panorama político, implicam a necessidade de metodologias de avaliação, 

numa ótica de renovação e atualização. Neste contexto, o principal desafio para a comunidade de avaliação 

consiste em obter uma melhor compreensão das dinâmicas subjacentes à criação de conhecimento e à 

inovação, bem como das possibilidades e oportunidades de avaliar os retornos económicos e societais do 

investimento público na investigação.  

Contexto 

Reconhecendo a crescente complexidade metodológica do exercício de investigação no quadro do programa 

Horizonte 2020, a Comissão Europeia (DG Investigação e Inovação) anunciou a sua intenção de desenvolver 

uma rede europeia de avaliação da investigação e da inovação, estabelecendo uma plataforma de debate 

com as instâncias de investigação na Europa. O seu objetivo é responder aos desafios colocados ao sistema 

de avaliação do Horizonte 2020, que vão além da recolha de dados e provas: as competências analíticas 

carecem de melhorias, sendo ainda necessário explorar novas metodologias para avaliar as atividades de 

investigação e inovação.  
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Opção política 

Este quadro apresenta um contexto ideal para a criação de uma rede de avaliação que ampliaria o cerne do 

debate, juntando às análises orientadas para o Horizonte 2020 (ou seja, investigação financiada pela 

Comissão) as metodologias de avaliação no contexto de sistemas de conhecimento e inovação em geral. 

Uma rede dessa natureza deve ser «interdisciplinar», por outras palavras, deve incluir peritos no 

desenvolvimento de indicadores, peritos na avaliação de políticas e especialistas informáticos em sistemas 

de informação. Atualmente, essas três comunidades trabalham relativamente isoladas umas das outras; 

podem obter-se benefícios consideráveis com a integração das suas diferentes perspetivas quanto às 

possíveis vias para um quadro metodológico melhorado. A rede deverá concentrar-se na transferência de 

conhecimentos sobre as necessidades, nos desafios e nas oportunidades existentes e emergentes. 

As atividades a pôr em prática deverão abranger o inventário das práticas atuais aos níveis nacional, 
europeu e mundial, fóruns de discussão com as instâncias mais amplas – nomeadamente os decisores 
políticos europeus e nacionais – e exercícios-piloto que contrariem os métodos exploratórios.  

Opção política B: apoiar e coordenar o desenvolvimento de sistemas nacionais de informação 

sobre investigação nos Estados-Membros europeus 

Conveniência 

Nos últimos anos, a Europa assistiu a um aumento considerável do desenvolvimento de sistemas nacionais 

de informação sobre investigação, explorando os atuais desenvolvimentos tecnológicos para melhorar o 

desenvolvimento estratégico aos níveis nacionais e institucionais. Esses sistemas de informação 

proporcionam oportunidades significativas a todas as partes interessadas nos sistemas nacionais de 

investigação e estão aptos a responder às várias necessidades dos investigadores, das instituições de 

investigação e dos decisores políticos no domínio da investigação. Impulsionou-se, desta forma, o 

desenvolvimento, a nível pan-europeu, de um abrangente sistema de informação sobre investigação, 

orientado para o apoio à gestão científica e para os cientistas.  

A atual tendência na Europa para o desenvolvimento de sistemas nacionais de informação sobre 

investigação, interligando os sistemas existentes aos níveis das agências e das instituições – muitas vezes 

também a conjuntos externos de dados – deve ser inserida no contexto de crescente pressão para 

acompanhar e medir a investigação na Europa. A necessidade de informações acessíveis e de «dados 

estratégicos» tem crescido em todas as vertentes do sistema de investigação, exigindo, comparativamente à 

situação anterior, um maior nível de disponibilidade e análise dos dados em vários domínios e países. 

Contexto 

Os sistemas nacionais de informação sobre investigação atualmente existentes, bem como os que estão em 
fase de construção, são, na sua maioria, plenamente interoperáveis. Demonstrou-se, por meio de 
experiências ao nível nacional, que o nível de interoperabilidade já presente entre os sistemas aos níveis das 
instituições ou agências facilitou consideravelmente o desenvolvimento do sistema integrado. É possível 
prever o mesmo resultado no caso do desenvolvimento da infraestrutura de investigação europeia.  

As experiências ao nível nacional revelam que os esforços políticos ao mais alto nível são fundamentais para 

tomar decisões autorizadas e concluir com êxito o sistema de informação sobre investigação. 

Opção política 

Uma orientação precoce dessa tendência é essencial para assegurar a abrangência do processo, bem como 

favorecer a aceleração do desenvolvimento atual dos sistemas nacionais de informação sobre investigação.  

Trata-se de ações políticas que requerem o empenho e a participação de uma agência política «neutra» à 

escala europeia. Pode ser necessário o apoio do Parlamento Europeu e do Conselho, especialmente quanto à 

tomada de decisões sobre a necessidade e a pertinência do desenvolvimento de sistemas nacionais de 

informação sobre investigação em todos os Estados-Membros e a sua interoperabilidade. A fixação de um 

orçamento relativo ao desenvolvimento desses sistemas de informação poderá igualmente ser problemática. 

Afigura-se conveniente incluir comunidades de partes interessadas, incluindo a Science Europe, na sua 

qualidade de associação das agências europeias de financiamento da investigação. 
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Entre as medidas específicas que podem ser aplicadas nesta matéria, incluem-se, em especial, a 

sensibilização de todos os intervenientes no sistema de investigação para os benefícios dos sistemas 

nacionais de informação sobre investigação e a partilha de boas práticas. 

Opção política C: apoiar e coordenar o desenvolvimento de uma abordagem normalizada à 

definição de realizações e de outros indicadores 

Conveniência 

A análise de literatura no âmbito deste estudo revelou a necessidade crescente de uma visão europeia 

integrada – mais do que agregada – do desempenho e dos impactos da investigação. Esta situação deve ser 

encarada no contexto do aumento da correspondência entre as políticas europeias e nacionais no domínio da 

investigação, bem como da promoção de colaborações transnacionais nesse domínio, tanto nas políticas 

europeias como nacionais. 

A perceção e a inventariação corretas dos termos utilizados nos diferentes sistemas são decisivas para o 

desenvolvimento de sistemas integrados. Na prática, estes aspetos deixaram de ser problemáticos, graças à 

capacidade de «transversalidade semântica» dos sistemas de informação sobre investigação. Os peritos 

consultados no âmbito deste estudo consideram, ainda assim, que deve ser determinada uma abordagem 

normalizada à definição de realizações e de outros indicadores. Uma normalização desta índole garantiria 

igualmente a possível utilização dos dados recolhidos no sistema de informação transnacional na criação de 

indicadores «agregados», combinando, desta forma, os pontos fortes de um sistema integrado e, 

simultaneamente, de um quadro agregado. 

Nesta matéria, uma segunda linha de ação necessária reside na seleção de indicadores-chave cuja 

disponibilidade seja exigida em todos os sistemas nacionais de informação sobre investigação. Este requisito 

implica um acordo quanto ao foco, à qualidade e à amplitude do conjunto mínimo de dados a recolher. 

Contexto 

Mercê dos desenvolvimentos técnicos, a normalização nesta matéria não requer um acordo entre os 

Estados-Membros sobre um conjunto normalizado de indicadores destinados a recolher informações, o qual 

poderia descurar as suas necessidades «locais». 

Os peritos e as atuais experiências nos sistemas nacionais realçam o papel central dos investigadores e das 

comunidades de investigação para o desenvolvimento e a identificação de indicadores. No caso de um 

sistema à escala europeia, os decisores políticos nacionais no domínio da investigação e as agências de 

financiamento são igualmente afetados. Na verdade, os peritos salientam a importância da construção social 

dos indicadores de microdados e do modelo de seleção de dados à escala europeia, que deve ter em conta as 

diversas culturas e abordagens nacionais. 

Opção política 

Deve ser organizado um conjunto de conferências e, eventualmente, de grupos de trabalho, no sentido de 

obter um acordo quanto à definição de um conjunto essencial de indicadores e ao conjunto mínimo de 

indicadores cujos dados devem estar disponíveis em todos os Estados-Membros. 

As organizações a serem convidadas para estas atividades incluem representantes das várias comunidades 

de partes interessadas, ou seja, peritos no desenvolvimento de indicadores e peritos na análise de políticas, 

especialistas informáticos, a Science Europe, na qualidade de organização representante das agências 

nacionais de financiamento e das comunidades de investigadores, o Eurostat, na qualidade de interveniente 

decisivo no âmbito dos indicadores europeus de informação científica e técnica, e a Comissão Europeia, mais 

concretamente a DG Investigação e Inovação e a DG Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias, na 

qualidade de intervenientes decisivos no desenvolvimento e na execução da infraestrutura, a quem cabe, por 

conseguinte, a coordenação global da iniciativa. 
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Opção política D: apoiar e envidar esforços para o desenvolvimento técnico de uma 

infraestrutura europeia integrada de informação sobre investigação 

Conveniência 

A infraestrutura europeia integrada de informação sobre investigação não pode ser considerada um 

substituto dos atuais sistemas nacionais de informação sobre investigação. Deve antes ser essencialmente 

encarada como um novo patamar em complemento dos últimos. Deve assumir as características de uma 

infraestrutura distribuída, interligando os atuais sistemas nacionais de informação sobre investigação, de 

modo que as consultas possam depender das necessidades e que se permita uma eventual exploração dos 

dados em termos de indicadores e/ou dados métricos. Neste âmbito, o custo do desenvolvimento do sistema 

deverá ser relativamente baixo. 

Contexto 

Supõe-se que o desenvolvimento de uma infraestrutura europeia integrada de informação sobre 

investigação não constitua uma missão complexa no aspeto técnico. Tal se explica pelos recentes avanços 

tecnológicos e, especialmente, pela maturidade da norma CERIF europeia, que permite uma interligação 

estável entre conjuntos de dados e/ou sistemas de informação sobre investigação, em formatos diferentes e 

com a inclusão de sistemas não abrangidos pelo CERIF. 

Opção política 

As comunidades de partes interessadas estão claramente determinadas em melhorar a harmonização e 
interligação das informações estratégicas e sistemas de informação. Contudo, a obtenção de um sistema ou 
abordagem comum à medição do desempenho da investigação não pode ser gerido apenas por iniciativas 
ascendentes. Uma orientação precoce à escala europeia e a coordenação do processo numa perspetiva de 
integração são essenciais. Desta forma, assegurar-se-ia a abrangência do processo, com a participação de 
todos os Estados-Membros e comunidades de partes interessadas da UE, e facilitar-se-ia o desenvolvimento 
dos sistemas nacionais de informação sobre investigação. 

A condução das atividades de acompanhamento da realização do Espaço Europeu da Investigação e o atual 

apoio ativo ao desenvolvimento de infraestruturas eletrónicas fazem da Comissão Europeia o líder e 

coordenador mais plausível. 

As organizações passíveis de participar incluem representantes das várias comunidades de partes 

interessadas, ou seja, peritos no desenvolvimento de indicadores e na análise de políticas, especialistas 

informáticos, a Science Europe, na qualidade de organização representante das agências nacionais de 

financiamento e das comunidades de investigadores, bem como os administradores de sistemas nacionais de 

informação sobre investigação nos diversos Estados-Membros. 
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