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À FCT
Assunto:
Consultas Públicas à Comunidade Científica: Projeto de Regulamento de Avaliação e
Financiamento Plurianual de Unidades de I&D
Posição da Sociedade Portuguesa de Estatística
A Sociedade Portuguesa de Estatística, tendo por objectivos promover, cultivar e
desenvolver, em Portugal, o estudo da Estatística, suas aplicações e ciências afins e tendo
muitos dos seus associados

como investigadores em Unidades de Investigação

abrangidas pelo Projecto de Regulamento em epígrafe, considera da maior pertinência
comentar um aspecto específico da proposta de regulamento: a constituição dos painéis
de avaliação.
A estatística tem, no século XXI, um papel incontestável no desenvolvimento de I&D
em todas as áreas científicas tradicionais e emergentes: do Data Science e Big Data, à
industria 4.0, passando pela medicina personalizada e investigação em genómica, é difícil
imaginar um projecto de investigação que não dependa da recolha e análise de dados e
onde, por isso, a estatística ocupa um lugar de destaque.
Assim, sendo a

estatística a área mais transversal a todas as áreas temáticas de

investigação reconhecidas pela FCT, o seu papel fundamental em I&D não tem sido
reconhecido pela FCT, uma vez que aparece sistemáticamente apenas como uma subárea da área científica Matemática, resultando num menor financiamento de investigação
em estatística: menos projectos, menos formação avançada, menor contribuição para o
desenvolvimento de métodos avançados fundamentais à excelência na investigação
científica.
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A SPE vem assim pugnar junto da FCT pela inclusão de estatísticos reconhecidos nos
seus painéis de avaliação (Unidades I&D, projectos e bolsas). A presença de estatísticos
reconhecidos nos painéis de avaliação na área científica Matemática é crucial no
reconhecimento da necessidade de desenvolver a área em Portugal. Por outro lado, é
recomendável que sejam incluídos estatísticos especializados nos painéis de avaliação de
áreas científicas com forte teor de experimental, como será o caso da "Biologia
Experimental" ou de "Ciências Biológicas".
Certos da boa atenção que estas recomendações possam merecer junto da FCT,
Subscrevemo-nos
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