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1. Preâmbulo  

 O ano de 2011 foi o segundo ano de existência oficial da ANICT – Associação Nacional de 
Investigadores em Ciência e Tecnologia – e o primeiro em que a sua gestão foi levada a cabo por 
órgãos sociais eleitos directamente pelos associados (durante 2010, a ANICT foi gerida pela sua 
comissão instaladora). Importa antes de mais relembrar os objectivos definidos aquando da criação 
da ANICT: 

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. 

 O principal objectivo da Direcção durante 2011 foi a consolidação da posição da ANICT 
como interlocutora dos Investigadores junto das instituições envolvidas na definição da política 
científica em Portugal. Assim, grande parte das iniciativas desenvolvidas enquadram-se no âmbito 
de uma acção essencialmente política, o que se traduziu num reconhecimento cada vez maior da 
ANICT pelas comunidades científica e política. No entanto, foram já desenvolvidas algumas 
iniciativas no âmbito da divulgação científica, no sentido de aproximar a ciência do cidadão, que se 
espera dêem frutos já em 2012. Finalmente, importa salientar o significativo esforço empreendido 
na organização do Simpósio Anual da ANICT. Afigura-se-nos essencial que este evento tenha uma 
periodicidade anual, de forma a implantar-se definitivamente no calendário científico nacional. 

 O presente relatório descreve de forma sucinta as principais actividades da ANICT durante o 
ano de 2011, sendo que grande parte das iniciativas desenvolvidas se encontra descrita no sítio da 
internet da ANICT (www.anict.pt), onde se poderá também encontrar documentação de suporte. 
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2. Actividades de Gestão Corrente 

 Uma das principais acções desenvolvidas durante os primeiros meses de 2011 foi a 
reorganização interna da gestão da ANICT e a reformulação das plataformas electrónicas. Neste 
âmbito, salientam-se as seguintes actividades: 

• Criação de uma nova página da internet, usando a plataforma Wordpress. A nova página 
permite uma gestão mais eficaz dos conteúdos e uma maior flexibilidade na divulgação de 
eventos e iniciativas. 

• Criação de uma base de dados de associados, independente do fórum. Constatou-se que a 
gestão da base de dados ligada ao fórum causava alguns problemas, pelo que se optou 
pela migração dessa base de dados para uma plataforma separada (Dropbox) com gestão 
independente. 

• Criação de uma mailing-list de associados, independente do fórum. Pelas razões invocadas 
no ponto anterior, foi criada uma nova lista de contactos dos associados usando a 
plataforma Google Groups. Esta lista encontra-se ligada à base de dados, permitindo a sua 
rápida e eficaz actualização. 

• Reformulação e simplificação do processo de inscrição de novos membros e de renovação 
de quotas. Este processo é agora independente do registo no fórum, sendo feito 
directamente através de formulário online disponível no sítio da internet da ANICT, de forma 
mais rápida e simples. Flexibilizou-se também o processo de pagamento de quotas. 

• Reestruturação do fórum de associados para fazer face às alterações anteriores. 

• Implementação de um software de gestão contabilística. Optou-se pelo programa 
Primavera, que permite uma gestão simplificada e a emissão de recibos em formato 
electrónico. Esta funcionalidade permitiu a redução de custos postais provenientes do envio 
de recibos aos associados. 

• Criação de um repositório de documentos de interesse (propostas da ANICT, relatórios, 
legislação relevante, etc.). Os documentos compilados foram colocados á disposição dos 
associados no sítio da internet da ANICT. O repositório será periodicamente actualizado. 

• Criação da newsletter da ANICT. O objectivo desta newsletter, a ser enviada 
periodicamente aos associados, é manter a comunidade informada das actividades 
desenvolvidas pela ANICT, assim como de notícias e iniciativas relevantes. O envio da 
newsletter foi suspenso durante a organização do Simpósio ANICT 2011 e não foi 
retomado. Pretende-se retomar este serviço já a partir do início de 2012. 

• Divisão de tarefas de gestão entre todos os membros da Direcção. 
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 Esta reorganização da gestão interna exigiu um significativo esforço por parte dos membros 
da Direcção, principalmente até Março de 2011, mas permitiu uma gestão mais eficiente após esse 
período. Importa ainda salientar que as novas plataformas e modo de gestão permitirão no futuro 
uma transição mais suave entre mandatos directivos consecutivos. 

 Para além da reorganização, foram feitos alguns esforços para angariar novos membros 
junto da população de Investigadores e bolseiros de Pós-Doutoramento. Neste último caso, 
contámos com o apoio da ABIC (Associação de Bolseiros de Investigação Científica), no âmbito de 
uma colaboração institucional entretanto estabelecida (ver capítulo 4 deste relatório). Conseguiram-
se angariar 27 novos associados durante 2011, o que, não deixando de ser significativo, fica 
aquém dos objectivos iniciais. 

 Outra das questões importantes para a gestão da ANICT durante 2011 foi a primeira 
renovação de quotas dos associados. Foi feito um grande esforço de flexibilização do processo, 
conforme descrito anteriormente, e de sensibilização junto dos associados. No entanto, apenas 105 
associados (num universo de 329) procederam ao pagamento da quota de 2011, o que está muito 
abaixo do desejado. Assim, uma das prioridades para 2012 será aumentar este número, 
sensibilizando ainda mais os associados para a necessidade de manter as quotas actualizadas. 
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3. Relações Institucionais 

 Durante a primeira metade de 2011 foram feitas tentativas para agendar reuniões bilaterais 
entre a ANICT e as reitorias das principais Universidades públicas nacionais. Os objectivos dessas 
reuniões eram: i) dar a conhecer a associação e o seu âmbito de actuação; ii) obter informação 
sobre as estratégias de cada Universidade no que diz respeito à carreira de Investigação; iii) 
sensibilizar as Reitorias para a questão dos Investigadores com contratos a termo. Infelizmente 
nem todas as Reitorias se disponibilizaram para reunir com a ANICT. O calendário final das 
reuniões realizadas encontra-se na tabela seguinte. 

Janeiro • Reunião com o Vice-Reitor para a Investigação e Desenvolvimento da 
Universidade do Porto. 

Março • Reunião com o Reitor da Universidade Técnica de Lisboa. 

Abril • Reunião com o Reitor da Universidade de Aveiro. 

• Reunião com o Reitor da Universidade de Lisboa. 

• Reunião com o Reitor da Universidade do Minho. 

• Reunião com o Reitor da Universidade de Évora. 

Maio • Reunião com o Vice-Reitor para a Investigação e 3º Ciclo da Universidade 
de Coimbra. 

 

 Um breve resumo de cada uma destas reuniões está disponível no fórum dos associados, 
pelo que não serão aqui repetidos. No entanto, importa salientar em traços gerais que a maioria 
das Universidades demonstrou abertura e vontade de integrar os melhores Investigadores nos 
seus quadros, tendo no entanto argumentado que as fortes restrições orçamentais que lhes são 
impostas dificultam a realização desse objectivo. Na maior parte dos casos, foi mencionada a 
possibilidade dos Investigadores concorrerem a lugares na carreira Docente. Algumas 
Universidades abriram a porta à contratação de Investigadores em regime não precário, enquanto 
outras descartaram por completo esta hipótese. A este respeito, foram ainda levantadas questões 
legais que impedem a contratação de longo termo em regime mais flexível (i.e., a Lei permite 
apenas duas hipóteses: a contratação a termo sem renovação e a contratação por tempo 
indeterminado). 

 Na sequência destas reuniões bilaterais, surgiu a ideia, aliás defendida por alguns dos 
Reitores, de agendar uma reunião entre a ANICT e o Conselho de Reitores das Universidades 
Portuguesas (CRUP). No entanto, apesar de repetidos esforços, o CRUP não respondeu às nossas 
solicitações. Esperamos ainda conseguir agendar esta reunião em 2012. 

 Quanto às relações entre a ANICT e a FCT, importa salientar que foi realizada apenas uma 
reunião bilateral, em Fevereiro de 2011. Esta reunião permitiu, entre outros assuntos, esclarecer 
várias questões levantadas pelos associados (as respostas foram disponibilizadas no fórum e 
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comunicadas por email), apresentar um convite formal ao Presidente da FCT para participar no 
Simpósio ANICT 2011 (que foi aceite), e apresentar várias propostas da ANICT para tornar mais 
justas e eficientes as avaliações de projectos de investigação e bolsas de formação avançada (esta 
questão será abordada em mais detalhe no capítulo 4 deste relatório). Infelizmente, apesar do 
compromisso assumido pela FCT de realizar reuniões com periodicidade aproximadamente 
trimestral, não voltou a ser agendada qualquer outra reunião em 2011, apesar de repetidos 
esforços da nossa parte. Para além disso, o Presidente da FCT cancelou mais tarde a sua 
presença no ANICT 2011. Atribuímos esta deterioração nas relações bilaterais ANICT-FCT à 
instabilidade política que se viveu na segunda metade de 2011, e esperamos conseguir retomar as 
reuniões bilaterais já em 2012. 

 Durante a referida reunião com a FCT em Fevereiro, foi solicitado o agendamento de uma 
reunião com o Presidente da FCT e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. No 
entanto, apesar da disponibilidade mostrada pela FCT, esta reunião não se chegou a realizar. No 
final do Simpósio ANICT 2011, foi solicitado à nova Secretária de Estado da Ciência (SEC) o 
agendamento de uma reunião bilateral entre a SEC e a ANICT, tendo-se apontado o mês de 
Novembro para a sua realização. Infelizmente, apesar de sucessivas insistências da nossa parte, a 
SEC ainda não disponibilizou uma data para esta reunião. 

 Foram realizadas as primeiras reuniões bilaterais entre a ANICT e os sindicatos do sector 
do Ensino Superior, nomeadamente com o SNESUP em Janeiro e com a FENPROF em 
Novembro. Estas reuniões tiveram como principal objectivo dar a conhecer a ANICT e apresentar 
as suas posições em relação à carreira de Investigação. Foram encontrados alguns pontos em 
comum e, naturalmente, algumas divergências, tendo-se estabelecido um canal de comunicação 
para eventuais colaborações institucionais. É de salientar que ambos os sindicatos estiveram 
oficialmente representados no ANICT 2011, tendo a ANICT participado como observador 
convidado na 3ª Conferência Nacional do Ensino Superior e da Investigação organizada pela 
FENPROF em Novembro. 

 Realizou-se ainda a primeira reunião bilateral entre a ANICT e a ABIC, em Fevereiro, tendo-
se celebrado um protocolo informal de colaboração, prevendo a participação mútua em actividades 
de âmbito político e científico, assim como a divulgação de actividades e iniciativas organizadas por 
cada uma das associações. A ANICT esteve também representada na IV Conferência de Emprego 
Científico organizada pela ABIC, tendo proferido uma palestra convidada. 
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4. Acções de Promoção da Excelência e Independência Científica em Portugal 

 Talvez a principal acção de promoção da excelência científica em Portugal tenha sido a 
realização do Segundo Simpósio Nacional da ANICT (ANICT 2011). É para nós essencial que este 
evento tenha uma periodicidade anual, de forma a implantar-se definitivamente no calendário 
científico nacional. Pretende-se que o encontro seja um pólo dinamizador do debate em torno das 
questões de política e ciência, agindo como potenciador de mudança. 

 Assim, o ANICT 2011 foi dedicado a dois temas interligados – Carreiras de Investigação 
Internacionais (manhã) e Avaliação de Investigação (tarde) – e contou com a presença de cerca de 
110 participantes. Estiveram presentes como oradores convidados o Dr. Octavi Quintana-Trias da 
Comissão Europeia, a Prof. Teresa Lago do European Research Council, o Prof. David Sweeney 
do UK Higher Education Funding Council do Reino Unido, o Prof. Gerald Pier da Harvard Medical 
School, o Dr. Tiago Santos Pereira da Universidade de Coimbra, o Prof. José Ferreira Gomes e o 
Prof. Jorge Gonçalves da Universidade do Porto, e a Prof. Maria Leonor Parreira, Secretária de 
Estado da Ciência. Para além dos oradores convidados, estiveram oficialmente representadas as 
reitorias das universidades do Porto, Aveiro, Minho, Coimbra e Trás-os-Montes e Alto Douro, assim 
como as Faculdades de Engenharia e de Farmácia da Universidade do Porto, a ABIC, o SNESUP, 
a FENPROF e alguns partidos políticos. Um resumo detalhado do Simpósio está disponível em 
http://meeting2011.pt.vu. 

 Durante o Simpósio, teve lugar uma cerimónia oficial a marcar a subscrição por parte da 
ANICT do "European  Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of  
Researchers", um documento da Comissão Europeia que defende a transparência, independência 
e ética na Investigação. Esta subscrição implica um compromisso por parte da ANICT em respeitar 
as normas previstas nesses documentos e promover a sua subscrição por parte de outras 
organizações nacionais ligadas à Investigação. Julgamos ser extremamente importante que todas 
as instituições que recrutam e contratam Investigadores, incluindo as Universidades, os 
Laboratórios de Estado, os Laboratórios Associados e a própria FCT, subscrevam estes 
documentos, pelo que envidaremos esforços de sensibilização destas instituições num futuro 
próximo. 

 Um dos objectivos do ANICT 2011 foi lançar o debate a nível nacional sobre a questão da 
avaliação de Investigação, na sequência aliás do debate promovido internamente pela ANICT em 
2010. Assim, foram apresentadas as principais conclusões do processo de reflexão sobre 
avaliação de investigadores levado a cabo pela ANICT. A apresentação incidiu sobre alguns 
princípios gerais que deverão nortear a avaliação, muitos dos quais estão consagrados no 
European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, 
nomeadamente: 

i.) Transparência – A avaliação deve ser o mais transparente possível, sendo os critérios de 
avaliação tornados públicos antes do início do período de avaliação.  

ii.) “Accountability” – A avaliação deve promover a responsabilização do investigador, quer 
perante a instituição de acolhimento, quer perante a sociedade, e pode aliás ser usada 
como uma ferramenta para este fim. Consequentemente, qualquer avaliação individual 
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deve ter consequências, quer positivas quer negativas, ao nível da progressão na carreira. 
No entanto, o período de avaliação deve ser suficientemente longo para permitir o 
desenvolvimento de trabalho de investigação de qualidade mas que não produza 
resultados imediatos.  

iii.) Excelência – Deve ser avaliada a qualidade da investigação e não apenas a sua 
quantidade. Neste sentido, o modelo de avaliação deve contemplar uma combinação de 
índices bibliométricos e peer-review, com o intuito de eliminar conflitos de interesse mas ao 
mesmo tempo permitir uma visão global e contextualizada dos resultados da investigação.  

iv.) Diversidade – A avaliação deve incidir sobre toda a actividade do investigador, focando 
essencialmente na investigação propriamente dita, mas considerando também as 
actividades lectivas, de gestão e de transferência de conhecimento para a sociedade. A 
importância relativa de cada actividade pode variar com a categoria profissional do 
investigador e os objectivos da instituição de acolhimento, e deve garantir alguma 
flexibilidade ao investigador para o desenvolvimento da sua carreira.  

v.) Mobilidade – O percurso académico de um investigador deve ser visto na globalidade, e a 
mobilidade deve ser considerada como um factor positivo.  

vi.) Independência – Deve ser valorizada a capacidade do investigador de realizar investigação 
independente. Devem também ser fomentadas as colaborações, sendo a sua diversidade 
tida em conta na avaliação.  

 Este foi um dos assuntos mais amplamente debatidos durante o Simpósio, debate este que 
trouxe algumas novas perspectivas, nomeadamente no que diz respeito a experiências realizadas 
noutros países. Estas reflexões serão compiladas num relatório final que se encontra em fase de 
elaboração. Pretende-se que este relatório norteie qualquer processo de avaliação dos 
Investigadores que venha a ser implementado no futuro. Importa ainda salientar a urgência desta 
proposta para o país, nomeadamente para fomentar o contributo da ciência para a inovação a nível 
nacional e para permitir atrair e reter os melhores investigadores no sistema científico nacional, 
invertendo a tendência que actualmente se está a verificar em números já significativos, de 
exportação de recursos humanos altamente qualificados (i.e., a chamada “fuga de cérebros”). 

 Foram apresentadas à FCT durante 2011 várias propostas por escrito no sentido de tornar 
mais justas e transparentes as avaliações de projectos de investigação e bolsas de formação 
avançada, assim como de simplificar a sua gestão corrente. Os textos destas propostas podem ser 
encontrados no sítio da Internet da ANICT. Algumas destas propostas, aliás, tinham já sido 
apresentadas aquando da participação activa da ANICT na elaboração do relatório “A Ciência em 
Portugal”, promovido pela Comissão Parlamentar de Educação e Ciência em 2010. 

 No âmbito deste tema, a ANICT foi convidada a participar em várias iniciativas destinadas a 
promover a excelência científica, nomeadamente: 

• Participação como observadora/multiplicadora na workshop intitulada “Increasing 
Researchers' employability in Europe: Marie Curie Actions' Formula for Successful Careers”, 
que teve lugar em Outubro em Paris. 
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• Participação através de uma comunicação convidada no painel dedicado à carreira de 
Investigação do Primeiro Congresso de Investigadores em Psicologia, que teve lugar na 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em Novembro. 

• Co-organização, em conjunto com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, de 
uma workshop sob o tema “Being successful in international R&D and Innovation 
Collaboration”. Esta workshop contou com a presença de um representante da Comissão 
Europeia e de representantes do Gabinete de Promoção do 7º Programa Quadro (GPPQ – 
National Contact Point). 
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5. Acções de Divulgação de Ciência e Transferência de Tecnologia 

 Durante o ano de 2011, a ANICT participou nas seguintes iniciativas destinadas à 
divulgação de ciência: 

• Apresentação convidada no IJUP 2011 – IV Encontro de Investigação Jovem da 
Universidade do Porto, que teve lugar em Fevereiro na Reitoria da UP. A apresentação 
incidiu sob o tema da Carreira de Investigação e destinou-se a promover esta profissão 
junto dos estudantes do ensino superior e jovens investigadores em formação. 

• Organização de uma workshop dedicada à Carreira de Investigação durante o evento BEST 
Days on Technology ’11, que teve lugar no Porto em Abril. A ANICT esteve também 
representada como moderadora na conferência dedicada ao tema “Panorama da 
Investigação em Portugal” deste mesmo evento. 

• Apoio à organização e participação de membros da ANICT na “European Researchers 
Night” que teve lugar em Setembro. 

• Participação no Dia do Aluno de Pós-Graduação na Universidade do Minho, em Dezembro. 

 Para além destas actividades, a ANICT está a colaborar com um grupo de Investigadores no 
lançamento de uma revista de divulgação de ciência de âmbito nacional. Este projecto está a ser 
desenvolvido em parceria com um jornal semanário nacional de grande tiragem e tem como 
objectivo divulgar de forma acessível ao grande público a melhor ciência feita em Portugal. 
Pretende-se que tenha uma periodicidade bimestral, estando o lançamento previsto para Março de 
2012. A ANICT está a participar activamente na elaboração do conceito, no painel editorial, na 
angariação de financiamento, e na compilação de conteúdos científicos. 

 Finalmente, foram estabelecidos contactos com um grupo de empresas nacionais no sentido 
de lançar um programa de incentivo à transferência de tecnologia por parte de jovens 
investigadores. Este projecto encontra-se ainda em fase de discussão. 

 

 


