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Constituição da direcção nomeada (Comissão Instaladora) 
Presidente – Nuno Cerca (U. Minho) 

Vice-Presidente – Frank Wagner (U. Évora) 
Vice-Presidente – Miguel Jorge (U. Porto) 

Tesoureiro – João Rodrigues (U.N. Lisboa) 
Vogal – Gina Caetano (U. Coimbra) 

Vogal – Konstantin Luzyanin (U.T. Lisboa) 
Vogal – Matthieu Ferry (U. Évora) 

Vogal – Manuela Oliveira (U. Porto) 
Vogal – Mónica Oliveira (U. Porto) 
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1. Enquadramento  
 
A) Sobre a Associação 
 “ANICT – Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia” foi uma associação 
criada recorrendo à iniciativa “Associação na Hora”, tendo-se optado pela constituição de uma 
associação com estatutos próprios e órgãos sociais nomeados à partida. Dessa forma, o principal 
objectivo destes corpos sociais nomeados, que se podem considerar como a Comissão Instaladora 
da associação, passou pela divulgação da nova associação, captação de massa associativa, e 
estabelecimento de contactos institucionais com diversos organismos relacionados com Ciência em 
Portugal. 
 
Os objectivos definidos aquando da criação da ANICT, foram: 
 
1. Apoiar e representar os Investigadores Científicos que trabalham em Portugal;  
2. Agir como parceiro no diálogo entre os Investigadores e o Governo, assim como outras 
instituições que participam na definição da política de Ciência em Portugal; 
3. Promover a excelência na investigação académica, autonomia e liberdade, em todas as áreas do 
saber; 
4. Contribuir para a disseminação do conhecimento científico para o público em geral. 
 
B) Sobre este relatório de actividades e contas 
Tendo em conta que todas as actividades públicas da ANICT foram divulgadas num sítio da 
internet criado para o efeito, este relatório de actividades apenas pretenderá apresentar um breve 
resumo de todas as actividades desenvolvidas ao longo do ano de 2010. Para informações mais 
detalhadas poderá consultar o endereço www.anict.pt.vu  
 

2. Acções de divulgação 
Janeiro  • Criação do sítio da internet da ANICT 

• Criação do fórum de sócios da ANICT 
• Reunião de divulgação com Investigadores da U. Porto 
• Reunião de divulgação com Investigadores da U. Coimbra 
 

Fevereiro • Reunião de divulgação com Investigadores da U. Aveiro 
 

Abril • Reunião de divulgação com Investigadores da U. Lisboa 
• Reunião de divulgação com Investigadores da U. Nova Lisboa 
• Reunião de divulgação com Investigadores do ITN 
• Reunião de divulgação com Investigadores do IST 
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3. Acções institucionais 
Janeiro • Inicio de colaboração com a FCT e CIES para realização do questionário 

“Estudo Nacional sobre a inserção profissional dos investigadores 
doutorados contratados no âmbito do programa Ciência” 
 

Fevereiro  • Reunião com presidente do IST 
 

Março • Participação no Café de Ciência dedicado à Biodiversidade 
• 1ª Reunião oficial com a FCT 
• Reunião com Reitoria da U. Minho 
• Envio de pedido de esclarecimento à A3ES sobre a inclusão de 

Investigadores Científicos como pessoal docente nos formulários para os 
pedidos de acreditação dos ciclos de estudo em funcionamento nas 
universidades portuguesas 
 

Abril • Participação no Workshop “Ciência, Política e os Media” 
 

Julho • Participação no encontro Ciência 2010 
• 2ª Reunião oficial com a FCT 
• Reunião com a Reitoria da U. Porto 
• Envio de pedido de esclarecimento à FCT relativamente às novas regras 

de concessão de bolsas de investigação a cidadãos estrangeiros 
• Envio de sugestões à FCT para melhoria do processo de candidatura a 

bolsas de investigação 
• Envio de sugestões à FCT para alteração de pagamento de propinas e 

bench fees para bolsas de doutoramento mistas  
 

Setembro • Apresentação de comentários ao relatório “Ciência em Portugal”, 
promovido pela CEC da Assembleia da República 

• Participação em debate na Assembleia da República 
 

Outubro • Envio de pedido de esclarecimento ao IST, à UTL e ao MCTES sobre as 
regras de candidatura aos concursos de Professor Associado e Catedrático 
no IST 
 

Novembro • Participação na IV Conferência de Emprego Científico 
 

Dezembro • Participação em debate na Assembleia da República 
• Envio de pedido de esclarecimento à FCT sobre o cancelamento do 

financiamento programático 
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4. Acções de promoção da Excelência e Independência Científica em Portugal 
Maio • ANICT Symposium 2010 

 
Dezembro • Reuniões locais sobre o Processo de Avaliação de Desempenho dos 

Investigadores em Braga, Porto (com videoconferência com o Algarve), 
Aveiro, Coimbra, Lisboa, e Évora. 

 
 

5. Acções de disseminação de conhecimento científico para a sociedade 
Dezembro  • Colaboração no evento “Euroskills – campeonato Europeu de Profissões”, 

solicitado pelo Ciência Viva.  
 

 
 

6. Relatório de contas 
 
Durante o ano de 2010 a direcção da ANICT decidiu minimizar os custos operacionais ao máximo. 
Dessa forma, todas as despesas das actividades e reuniões em que participaram membros da 
direcção da ANICT foram suportadas pelos próprios membros. Esta direcção considera que esta 
situação foi excepcional e resultou do facto desta ser uma direcção nomeada. A maior parte do 
orçamento de 2010 resultou da organização do Simpósio Nacional ANICT 2010. Segue, em 
detalhe, o relatório de contas de 2010.  
 
Em termos de Receitas foram recebidos 6515,10 €, dos quais 2265,10 € correspondem a 
quotizações comprovadas através dos respectivos recibos e 4250,00 € correspondentes a 
patrocínios obtidos para a realização do Simpósio Anual da ANICT em 2010. Fica aqui registado o 
facto de faltar receber 500,00 € correspondentes a patrocínios. Estão a ser feitas diligências por 
parte da Direcção para colmatar esta falha. 
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Em relação às Despesas, verificou-se a utilização dos fundos disponíveis maioritariamente para a 
realização do já citado Simpósio Anual da ANICT em 2010, com um custo total de 4915,55 €. As 
restantes despesas realizadas durante o ano de 2010 prendem-se com custos de manutenção da 
conta corrente da ANICT no banco BPI, organização da contabilidade (livros de recibos) e 
despesas de envio de correspondência. O total de despesas para o ano de 2010 foi de 5051,89€. 
 

 
 
O valor que transita para o próximo ano de 2011 é de 1463,21 € (mil quatrocentos e sessenta e três 
euros e vinte e um cêntimos) com a possibilidade de atingir os 1963,21€ (mil novecentos e 
sessenta e três euros e vinte e um cêntimos) após boa cobrança do valor em falta. 
 

 
 

Coimbra, 6 de Dezembro de 2010 
Pela direcção da ANICT 
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