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1. Preâmbulo  

 O presente relatório diz respeito ao segundo ano do mandato de 2013/2014 dos órgãos sociais 

eleitos da ANICT – Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia. Este documento 

descreve de forma sucinta as principais actividades da ANICT durante o ano de 2014, sendo que grande 

parte das iniciativas desenvolvidas se encontra descrita detalhadamente no sítio da internet da ANICT 

(www.anict.pt), onde se poderá também encontrar documentação de suporte.  

Durante o ano transacto, a composição da direcção da ANICT sofreu várias alterações, das quais 

passamos a descrever, sucintamente: 

 Saída de funções do Presidente, João Lopes, por motivos de passagem de contrato de investigador 

a professor, com entrada do suplente Luís Magalhães, para a posição de vogal; Nuno Cerca passou a 

assumir as funções de presidente e Nuno Azevedo de vice-Presidente. 

 Saída de funções do vogal Rui Travasso, por motivos pessoais. 

 Saída de funções da vice-presidente Paula Galego Fernandes, por motivos pessoais. 

De notar que na ausência de mais candidatos suplentes, a direcção da ANICT continuou funções 

com um número reduzido de elementos, o que viria a despoletar a proposta (eventualmente aceite) de 

alteração dos estatutos da associação, de forma a fazer-se representar a direcção por 5 elementos. A 

direcção da ANICT criou então um grupo de trabalho, para ajudar a direcção da ANICT na execução das 

suas actividades, grupo esse constituído por alguns associados que se voluntariaram para o efeito, 

nomeadamente: Cláudia Botelho, António Marques e Gabriel Bernardo. 

 

2. Atividades de Gestão Corrente 

Alteração dos estatutos e dos regulamentos internos 

Foram efectuadas alterações estatutárias e nos regulamentos internos da ANICT, de forma a: 

 Alterar o valor de quota anual e modificar a tipologia de membro ANICT, de forma a que qualquer 

doutorado com ligações de trabalho a Portugal pudesse ser sócio efectivo (aprovado em assembleia geral 

de 13 de Junho de 2014); 

 Reduzir o número de elementos executivos (direcção) da ANICT de 9 para 5 (aprovado em 

assembleia geral de 25 de Julho de 2014); 

 Isentar a quota do associado ANICT, durante período de desemprego (aprovado em assembleia 

geral de 13 de Junho de 2014). 
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Actualização das listas de sócios efectivos 

Com mais de 400 sócios registados, verificou-se que apenas uma minoria tinha as quotas em dia; 

foram feitas várias campanhas de sensibilização, para que os sócios regularizassem as quotas, tendo a 

direcção da ANICT oferecido um desconto de 50% para regularizar a situação. Por outro lado, foi oferecido 

o mesmo valor, em crédito, aos membros com as quotas em dia. No final deste processo totalizou-se 162 

sócios activos e com contas em dia.  

Angariação de novos Associados 

Tendo em conta as alterações do regulamento interno, foram providenciados esforços de captação 

de novos associados. Do decorrer do segundo semestre do ano, registaram-se 50 novos sócios. De notar 

que, com a alteração do regulamento interno, a gestão dos associados será simplificada, uma vez que 

cada quota de 20€ equivale a 3 anos civis. 

Plataformas informáticas 

Na sequência do ano anterior, criou-se uma nova página da ANICT na rede social FaceBook, cuja 

gestão está directamente ligada ao site principal da ANICT, mas cujas interacções com o público-alvo são 

independentes. Desde o início do ano, a página do Facebook da ANICT registou mais de 10 mil 

visualizações. 

Em relação à página oficial da ANICT, durante 2014 foram criados 59 novos posts. O dia mais 

concorrido foi 27 de Outubro, com 1296 visitas, estando este pico relacionado com a discussão da criação 

do Estatuto do Trabalhador de Investigação Científica e consequente restruturação da Carreira de 

Investigação Científica. O total de visitas foi superior a 26 mil acessos, tendo sido o ano, até ao momento, 

com maior visibilidade (Fig. 1). Outro aumento significativo prende-se com o número de leitores registados 

no feed RSS do site, tendo atingido o valor de 578.  

 

Figura 1. Evolução do número de visitas anuais ao website www.anict.pt desde 2011 

Foi também implementada a política de identificação dos autores de comentários no site da ANICT, 
sendo que desde 2014 todos os comentários são sujeitos a verificação da identidade do autor, através da 
utilização de email institucional ou conta registada na rede social Research Gate. 
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Apoio a Teses de Mestrado 2014 

Pela segunda vez, a ANICT atribuí mais 4 teses de mestrado. Sendo que não surgiram candidatos 

na área de ciências sociais e humanas, a direcção da ANICT decidiu atribuir uma segunda bolsa na área 

das Ciências Naturais e Exactas. Os estudantes apoiados estão listados na Tabela 1. 

Tabela 1. Listagem dos estudantes e respectivos orientadores (sócios ANICT) apoiados no concurso 

de Bolsas ANICT-2014. 

Nome Orientador Instituição 

João Muchagata Duarte Octávio Mateus Universidade Nova de Lisboa / 

Universidade de Évora 

Raquel Sofia Ribeiro Lopes Regina Duarte Universidade de Aveiro 

Ricardo José Letra Vilela Ribeira Federico Herrera Universidade de Lisboa 

Bruno Miguel Gonçalves Melo Pedro Graça Universidade de Aveiro 

 

 

3. Relações Institucionais 

O âmbito das relações institucionais durante 2014 fica marcado pela continuidade de actividades 

prosseguidas até então. Mantiveram-se várias reuniões de trabalho e audições, das quais se 

destacam as seguintes:  

 Audição Parlamentar com a Comissão de Educação, Ciência e Cultura (Lisboa). No dia 

19 de Fevereiro de 2014 a ANICT esteve presente numa Audição Parlamentar, onde alertou 

os deputados da Comissão de Educação, Ciência e Cultura para sucessivos problemas que 

têm sido verificados nos sucessivos concursos de recrutamento de recursos humanos. 

 Reunião entre ANICT e FCT (Lisboa). No dia 28 de Fevereiro de 2014, a direcção da 

ANICT reuniu com a FCT e discutiu (1) a falta de transparência nos concursos de 

recrutamento de recursos humanos e (2) a falta de uma estratégia de longo termo para as 

políticas da ciência em Portugal. 

 Reunião entre ANICT e FCT (Lisboa). No dia 9 de Junho de 2014, a direcção da ANICT 

reuniu com a FCT e discutiu (1) as diferenças entre as propostas de melhoria para o IF2014 

e o actual concurso; (2) a falta de execução dos projectos exploratórios do programa IF; (3) 

os problemas identificados nas audiências prévias dos vários concursos e (4) alguns 

problemas identificados nos programas doutorais financiados pela FCT. 

 Participação na conferência Parlamentar “O futuro da Ciência em Portugal” (Lisboa). A 

ANICT foi convidada a participar neste evento, no dia 24 de Junho de 2014, onde 
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questionou os deputados sobre a falta de uma estratégia para a Ciência em Portugal de 

médio prazo. 

 Reunião com a Secretária de Estado para a Ciência. (Lisboa). No dia 10 de Setembro de 

2014 a ANICT reuniu com a SEC onde apresentou a proposta inicial da direcção da ANICT 

para a criação de um Estatuto do Trabalhador de Investigação Científica. 

 Parecer, solicitado pela FCT, sobre o concurso de divulgação e gestão de ciência. No 

dia 28 de Novembro, a ANICT enviou o seu parecer sobre o futuro concurso de 

recrutamento de doutorados para divulgação e gestão de ciência. 

 Reunião entre ANICT e FCT (Lisboa). No dia 10 de Dezembro de 2014, a direcção da 

ANICT reuniu com a FCT e discutiu a sua proposta de criação de um estatuto do 

Trabalhador de Investigação Científica  

 Reunião entre ANICT e CRUP (Braga). No dia 23 de Dezembro de 2014, a direcção da 

ANICT reuniu com o presidente do CRUP e discutiu a sua proposta de criação de um 

estatuto do Trabalhador de Investigação Científica  

 

 

4. Acções de Promoção da Excelência e Independência Científica em Portugal 

Esta linha de acção consiste desde os últimos anos na principal aposta da ANICT e 2014 não foi 

exceção. Foi feito um esforço significativo de criação de documentos com propostas concretas para 

o SCTN, nomeadamente: 

 Identificação de falhas no concurso IF 2013 (Janeiro 2014); 

 Parecer sobre o concurso de bolsas individuais FCT 2013 (Janeiro 2014);  

 Inquérito à disponibilidade para participação em painel imparcial de avaliação de bolsas 

individuais FCT (Janeiro 2014); 

 Análise dos conflitos de interesse e da transparência dos painéis de avaliação de bolsas 

individuas FCT (Fevereiro 2014); 

 Publicação de artigo de opinião na revista “Nature”, sobre os principais problemas na 

comunidade científica nacional (Março 2014); 

 Tomada de posição sobre futuros concursos geridos pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (Abril 2014); 

 Tomada de posição sobre a abertura do Concurso Investigador FCT 2014 (Junho 2014): 

versão 3.0 com evolução insuficiente; 

 Proposta de reestruturação dos projetos I&D da FCT (Julho 2014); 

 Questionário nacional sobre a situação dos investigadores doutorados em Portugal (Agosto 

2014); 

 Publicação de artigo de opinião no jornal “Público”, sobre os problemas dos processos de 

avaliação da FCT (Agosto 2014); 
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 Publicação de estudo económico do custo da passagem de bolsas de investigação a 

contratos de trabalho (Setembro 2014); 

 Questionário nacional sobre o interesse dos bolseiros numa possível conversão directa de 

bolsas em contratos de trabalho (Setembro 2014); 

 Discussões públicas em várias universidades Portuguesas, sobre a proposta de criação de 

um Estatuto do Trabalhador de Investigação Científica (Outubro e Novembro 2014): 

 Proposta de criação do Estatuto do Trabalhador de Investigação Científica (Dezembro 

2014). 

 

5. Acções de Divulgação de Ciência e Transferência de Tecnologia 

 Devido à forte aposta feita em contatos com instituições do SCTN e do sistema polítco 

durante 2014, as atividades de divulgação de ciência foram bastante reduzidas o que já se tem 

verificado em anos anteriores. 

 

6. Análise das actividades propostas e efectuadas 

Para terminar este relatório, apresenta-se a seguinte tabela, que descreve a relação entre as 

actividades propostas e efectuadas, para o biénio 2013/2014, de onde se pode concluir que todas 

as actividades propostas foram desenvolvidas. 

Tabela 2. Actividades propostas e efectuadas pela ANICT no biénio 2013/2014 

Actividade Execução 

em 2013 

Execução 

em 2014 

Acções Legislativas: Propostas de alteração da lei que rege a 

actividade de investigação em Portugal 

Não Sim 

Acções Executivas: Alterações aos processos de avaliação de 

projectos de I&D 

Sim Sim 

Acções Executivas: Alterações aos processos de avaliação de bolsas 

individuais 

Não Sim 

Acções Executivas: Alterações ao programa Investigador FCT Sim Sim 
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