
 
 

Resumo simplificado do relatório de atividades  
da direção da ANICT 2019-2020 

 
 

Constituição da direção 
Presidente: Nuno Cerca, CEB, Universidade do Minho 
Vice-Presidente: António Ferreira, LEPABE, Universidade do Porto 
Tesoureiro: Alexandre Gonçalves, Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação 
Vogal: Hugo Santos, REQUIMTE, Universidade Nova de Lisboa 
Vogal: João Amaral, CICECO, Universidade de Aveiro 
 

 
 
A.Tomadas de posições institucionais 
 

1. 22 de março de 2019  - Envio de ofício dirigido ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, relativamente aos atrasos e falta de transparência nos processos do 
PREVPAP. 

 
2. 5 de abril de 2019  - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, pedindo esclarecimentos 

sobre a previsão de não abertura do concurso institucional de emprego científico em 
2019. 

 
3. 21 de junho de 2019 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, relativamente aos atrasos e falta de transparência nos processos do 
PREVPAP. 

 
4. 21 de junho de 2019 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Ministro das Finanças, relativamente 

aos atrasos e falta de transparência nos processos do PREVPAP. 
 

5. 21 de junho de 2019 - Envio de ofício dirigido à Secretária de Estado da Administração e 
do Emprego, relativamente aos atrasos e falta de transparência nos processos do 
PREVPAP. 

 
6. 8 de julho de 2019 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Primeiro Ministro, relativamente aos 

atrasos e falta de transparência nos processos do PREVPAP. 
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7. 12 de julho de 2019 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, solicitando um pedido 
de esclarecimento sobre o ponto de situação do Concurso Estímulo ao Emprego 
Científico - Institucional 2018 
 

8. 6 de setembro de 2019 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, com um pedido de esclarecimento sobre vários aspectos do decreto-lei nº 
123/2019, que estabelece o novo estatuto de bolseiro de investigação.  

 
9. 26 de outubro de 2019 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, incluindo 2 sugestões de alterações legislativas, relacionadas com o DL 
57/2016 e o DL123/2019.  

 
10. 29 de outubro de 2019 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, relativamente ao não cumprimento da Lei 112/2017 (PREVPAP) por parte 
das instituições de acolhimento. 

 
11. 30 de outubro de 2019 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, alertando para a 

necessidade da conclusão atempada da avaliação das unidades de investigação, de 
forma a garantir o financiamento disponível para o dia 01/01/2020 e sugerindo que o 
próximo concurso de projetos I&D tenha duração máxima de 4 anos, para que se 
possam abrir bolsas de doutoramento no âmbito dos projetos. 

 
12. 11 de novembro de 2019 - contribuição para discussão pública do projeto de novo 

estatuto de bolseiro de investigação científica. 
 

13. 26 de novembro de 2019 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, solicitando 
esclarecimentos sobre os atrasos significativos na divulgação dos resultados do CEEC 
individual de 2018, assim como solicitando informação sobre a abertura do concurso a 
projetos de investigação em todas as áreas científicas. 

 
14. 3 de dezembro de 2019 -  Envio de ofício dirigido ao presidente do CRUP,  alertando para 

a falta de execução do CEEC institucional de 2018, e informando da proposta que a 
ANICT irá apresentar de realocação de fundos ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior. 

 
15. 3 de dezembro de 2019 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, solicitando a 

criação de uma lista de suplentes para o concurso CEEC individual de 2018. 
 

16. 4 de dezembro de 2019 -  Envio de ofício dirigido ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, solicitando um reforço de verbas para o CEEC individual de 2018, 
sugerindo que as verbas do CEEC institucional de 2018 não executadas sejam 
transferidas para o CEEC individual de 2018. 

 
17. 5 de dezembro de 2019 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Primeiro Ministro, fazendo um 

ponto da situação sobre a implementação do PREVPAP nas instituições de ensino 
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superior e investigação, e alertando para a necessidade de se inscrever os custos 
associados com a contratação destes investigadores no próximo orçamento de estado. 
 

18. 5 de dezembro de 2019 - Envio de ofício dirigido aos deputados à assembleia da república, 
efetivos na comissão parlamentar em Educação, Ciência, Juventude e Desporto,  fazendo 
um ponto da situação sobre a implementação do PREVPAP nas instituições de ensino 
superior e investigação, e alertando para a necessidade de se inscrever os custos 
associados com a contratação destes investigadores no próximo orçamento de estado. 
 

19. 9 de dezembro de 2019 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, alertando para as falhas na avaliação do CEEC individual de 2018 e 
sugerido a necessidade de se repensar a forma de recrutamento e avaliação dos 
investigadores doutorados. 

 
20. 10 de dezembro de 2019 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, solicitando a 

suspensão dos prazos da audiência prévia do CEEC individual de 2018, até à 
divulgação integral de todos os elementos necessários para que os candidatos ao CEEC 
fiquem a conhecer todos os aspectos relevantes para a decisão, tal como previsto no 
código do procedimento administrativo. 
 

21. 13 de dezembro de 2019 -  Envio de ofício dirigido aos deputados à assembleia da 
república, efetivos na comissão parlamentar em Educação, Ciência, Juventude e Desporto, 
alertando para as falhas na avaliação do CEEC individual de 2018. 

 
22. 6 de janeiro de 2020 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, alertando para a 

necessidade da conclusão atempada da avaliação das unidades de investigação, de 
forma a garantir o financiamento disponível para o dia 01/01/2020 e sugerindo que o 
próximo concurso de projetos I&D tenha duração máxima de 4 anos, para que se 
possam abrir bolsas de investigação em doutoramento no âmbito dos projetos. 
 

23. 9 de março de 2020 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Primeiro Ministro, relativamente ao 
ponto da situação da integração dos investigadores doutorados via PREVPAP. 
 

24. 9 de março de 2020 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, relativamente ao ponto da situação da integração dos investigadores 
doutorados via PREVPAP. 
 

25. 9 de março de 2020 - Envio de ofício dirigido aos Sr. Deputados da Comissão Parlamentar 
em Educação e Ciência, relativamente ao ponto da situação da integração dos 
investigadores doutorados via PREVPAP. 
 

26. 9 de março de 2020 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Presidente da República, relativamente 
ao ponto da situação da integração dos investigadores doutorados via PREVPAP. 
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27. 12 de março de 2020 - Envio de ofício dirigido à presidente da FCT, solicitando adiamento 
dos prazos de candidatura dos concursos de projetos de I&D e de bolsas de 
doutoramento, devido aos impactos da pandemia do COVID-19 em Portugal. 
 

28. 6 de abril de 2020 - Envio de ofício dirigido à presidente da FCT, alertando para o impacto 
do COVID-19 na execução dos projetos de I&D, e solicitando soluções para a 
minimização dos efeitos negativos na atividade de investigação. 

 
29. 6 de abril de 2020 - Envio de ofício dirigido ao  Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, alertando para o impacto do COVID-19 na execução dos projetos de 
I&D, e solicitando soluções para a minimização dos efeitos negativos na atividade de 
investigação. 

 
30. 10 de abril de 2020 - Envio de ofício com as propostas da ANICT para políticas 

científicas para 2020-2030 para promover a qualidade científica, emprego e carreiras 
para doutorados, para o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e para a 
FCT. 
 

31. 13 de abril de 2020 - Envio de ofício dirigido à presidente da FCT, solicitando um último 
adiamento dos prazos de candidatura dos concursos de projetos I&D, devido aos impactos 
da pandemia do COVID-19 em Portugal. 

 
32. 12 de maio de 2020 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, solicitando um pedido 

de esclarecimento sobre o ponto de situação do Concurso Estímulo ao Emprego 
Científico - Individual 2018 

 
33. 29 de maio de 2020 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, alertando para a 

existência de conflitos de interesse no concurso Research 4 Covid-19.  
 

34. 29 de maio de 2020 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, alertando para a  existência de conflitos de interesse no concurso 
Research 4 Covid-19. 

  
35. 12 de junho de 2020 - Envio de ofício dirigido ao presidente do CRUP alertando para a 

larga inexistência de regulamentos de avaliação de desempenho dos investigadores 
nas universidades públicas, solicitando reunião de trabalho para discutir este problema e 
também as propostas da ANICT para políticas científicas para 2020-2030 para promover a 
qualidade científica, emprego e carreiras para doutorados em Portugal. 

 
36. 12 de junho de 2020 - Envio de ofício dirigido ao presidente do CCISP alertando para a 

larga inexistência de regulamentos de avaliação de desempenho dos investigadores 
nos institutos politécnicos, solicitando reunião de trabalho para discutir este problema e 
também as propostas da ANICT para políticas científicas para 2020-2030 para promover a 
qualidade científica, emprego e carreiras para doutorados em Portugal. 
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37. 19 de junho de 2020 - Envio de pedido de audiência parlamentar na Comissão 
Parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, para discutir vários aspectos do 
DL 57/2016 e as alterações feitas pela Lei 57/2017. 

 
38. 19 de junho de 2020 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, alertando para a larga 

inexistência de regulamentos de avaliação de desempenho dos investigadores nas 
instituições de investigação em Portugal, contratados ao abrigo do DL57/2016, e 
solicitando medidas preventivas. 

 
39. 19 de junho de 2020 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Ministro da Ciência, alertando para a 

larga inexistência de regulamentos de avaliação de desempenho dos investigadores 
nas instituições de investigação em Portugal, contratados ao abrigo do DL57/2016, e 
solicitando medidas preventivas. 

 
40. 24 de julho de 2020 - Envio de email dirigido ao grupo parlamentar do PAN, solicitando 

esclarecimentos sobre Projecto de Lei n.º 424/XIV/1.ª, que prevê a prorrogação dos 
contratos a termo de investigadores por 90 dias, devido ao COVID-19. 

 
41. 28 de julho de 2020 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, sobre a prorrogação 

dos contratos de trabalho ao abrigo do DL57/2016, tal como definido no Projecto de Lei 
n.º 424/XIV/1.ª. 
 

42. 22 de setembro de 2020 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, alertando para a necessidade de se reforçar o orçamento dos projetos de 
I&D da FCT, para se fazer cumprir a Lei 36/2020 (prorrogação dos contratos de 
trabalho a termo dos investigadores).  
 

43. 9 de outubro de 2020 - Envio de ofício para a Comissão Parlamentar de Educação, 
Ciência, Juventude e Desporto, com um resumo das propostas discutidas na Audiência 
Parlamentar de 15 de setembro, e informação complementar solicitada pelos 
senhores deputados. 

 
44. 12 de outubro de 2020 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, apresentando a nova proposta da ANICT para promoção de carreiras 
de investigação, baseado na avaliação do histórico institucional de integração na carreira 
dos investigadores contratados nos programas de estímulo ao emprego científico.  
 

45. 10 de novembro de 2020 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, sobre o processo 
de divulgação dos resultados dos projetos de IC&DT de 2020, em particular solicitando 
correção da taxa de aprovação dos projetos divulgada pela FCT. 
 

46. 18 de novembro de 2020 - Envio de ofício dirigido ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, com a identificação de problemas detectados no concurso de projetos 
de ID&CT da FCT e sugestão de melhorias para futuros concursos. 
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47. 18 de novembro de 2020 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, com a 
identificação de problemas detectados no concurso de projetos de ID&CT da FCT e 
sugestão de melhorias para futuros concursos. 

 
48. 4 de dezembro de 2020 - Envio de ofício para a Comissão Parlamentar de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto, alertando para a necessidade urgente de se reforçar o 
financiamento atribuído aos projetos de investigação em todas as áreas científicas.  
 

49. 7 de dezembro de 2020 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, solicitando a 
alteração de alguns critérios de elegibilidade para o concurso de projetos ID&CT de 
2021. 

 
50. 28 de dezembro de 2020 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, sugerindo a 

implementação de alguns critérios de avaliação específicos para o concurso de 
projetos ID&CT de 2021. 
 

51. 29 de dezembro de 2020 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, alertando para a 
necessidade de se proceder à reforma do sistema de contabilização de dedicação a 
projetos de IC&DT.  
 

52. 30 de dezembro de 2020 - Envio de ofício dirigido à Presidente da FCT, alertando para 
várias situações indesejáveis reportadas no concurso CEEC individual.  
 

53. 31 de dezembro de 2020 - Envio de parecer da ANICT à consulta pública do relatório 
“PERIN Strategy 2021-2027”.  

 
 
B. Reuniões institucionais 
  

1. Reunião com Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Braga, 5 de abril 
de 2019. Nesta reunião foi discutida a carta enviada no mês anterior, relativamente ao 
PREVPAP.  

 
2. Reunião com a presidente da FCT, Lisboa, 26 de julho. Nesta reunião foram discutidos 

(i) Laboratórios Associados, (ii) Problemas na execução financeira dos projetos FCT 2017, 
(iii) Proposta de alteração da tipologia de projetos FCT e (iv) Resultados CEEC 2018. 

 
3. Reunião (videoconferência) com o ICoRSA (International Consortium of Research Staff 

Associations), 11 de setembro. Nesta reunião foram discutidos (i) a participação do 
ICoRSA em projetos H2020 projects, (ii) a próxima assembleia geral em 20 Novembro em 
Budapeste; (iii)  a possibilidade de se estabelecer um gabinete em Bruxelas e (iv) quotas 
futuras para as associações membros do ICorSA. 

 
4. Reunião com Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Braga, 16 de 

setembro de 2019. Nesta reunião foi discutida a carta enviada na semana anterior, 
relativamente à alteração do estatuto do bolseiro, assim como sobre o PREVPAP e 
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também sobre os estímulos necessários à implementação de contratos de carreira para os 
investigadores.  

 
5. Reunião com Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Porto, 12 de 

novembro de 2019. Nesta reunião foram discutidos os ofícios enviados no mês passado, 
relativamente ao CEEC, norma transitória do DL123/2019, PREVPAP, e novo EBI.  

 
6. Reunião com a Comissão nomeada pelo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior para a elaboração de um relatório sobre o futuro das políticas do emprego 
científico, Porto, 20 de novembro de 2019. Nesta reunião foram discutidos alguns dos 
problemas existentes nas políticas de emprego científico (como CEEC individual, CEEC 
institucional e PREVPAP) assim como discutidas algumas sugestões para futuras 
melhorias na forma de recrutamento de  recursos humanos para o SNCT). 
 

7. Reunião com a Comissão nomeada pelo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior para a elaboração de um relatório sobre o futuro das políticas do emprego 
científico, Porto, 12 de março de 2020. Nesta reunião foram apresentadas as propostas 
de políticas científicas discutidas com a comunidade científica, durante os eventos ANICT 
2020.  

 
8. Reunião com o CRUP, Lisboa, 14 de julho de 2020. Nesta reunião foram discutidas 

algumas das propostas apresentadas no documento “Ciência e Inovação em Portugal 
2020-2030: Propostas para promover a qualidade científica, emprego e carreiras para 
doutorados na próxima década”, assim como a questão da avaliação de desempenho dos 
investigadores. 

 
9. Reunião com Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Barcelos, 27 de 

julho de 2020. Nesta reunião foram discutidas algumas das propostas apresentadas no 
documento “Ciência e Inovação em Portugal 2020-2030: Propostas para promover a 
qualidade científica, emprego e carreiras para doutorados na próxima década”. 

 
10. Reunião com a FCT, videoconferência, 10 de setembro de 2020. Nesta reunião foram 

discutidos (i) a reformulação do próximo concurso CEEC Individual e Institucional, (ii) a 
implementação de concursos exploratórios para jovens doutores e (iii) a necessidade de 
valorização do doutoramento nas carreiras públicas e a implicação no concurso de 
laboratórios associados. 
 

11. Audiência na Comissão parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, 
Lisboa, 15 de setembro de 2020, para discutir (i) os problemas da alteração do DL 57/2016 
pela Lei 57/2017, (ii) a necessidade de reforço orçamental para se fazer cumprir a Lei 
36/2020 e (iii) os sucessivos atrasos na divulgação dos resultados do processo PREVPAP.  
 

12. Reunião com o CRUP, videoconferência, 3 de dezembro de 2020. Nesta reunião foram 
discutidos (i) o ponto da situação em relação aos regulamentos de avaliação dos 
investigadores, tal como previsto no DL 57/2016 e (ii) a nova proposta da ANICT para a 
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avaliação institucional que visa a taxa de integração de investigadores nos quadros 
institucionais.  

 
13. Reunião com Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, videoconferência, 

10 de dezembro de 2020. Nesta reunião foi discutida a possibilidade de se alterar alguns 
critérios de elegibilidade dos concursos de projetos de 2021, de forma a mitigar as novas 
regras definidas pela FCT.  

 
14. Reunião com Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com FCT, 

videoconferência, 28 de dezembro de 2020. Nesta reunião foi discutida discutido a falta de 
implementação das propostas ANICT nos concursos da FCT de 2021, e sugeriu-se a 
possibilidade de se incluir critérios de bonificação na avaliação dos projetos de 2021, de 
forma a (i) promover a inclusão de contratos de trabalho e (ii) promover a valorização do 
potencial de jovens doutores, nos projetos exploratórios.  

 
 
C. Organização e Participação em eventos 
  

1. 13 de março de 2019 - Lançamento do questionário nacional intitulado “Há lugar na 
carreira para o "Investigador Júnior"? Este questionário esteve activo durante 1 mês, 
contando com 807 participações. 

 
2. 4 de abril de 2019 - Co-organização e participação no Colóquio Políticas Científicas 

2019, Lisboa. A ANICT participou na sessão “Carreiras Científicas: impasses e 
reconfigurações”. A ANICT defendeu que mais do que uma reconfiguração da carreira 
científica (que é necessária), é importante encontrar soluções para que os impasses 
verificados na última década não se repitam: mais do que uma lei que faça sentido, é 
necessário que a mesma seja passível de ser executada, que reúna os interesses das 
instituições e também dos investigadores. 

 
3.  6 de abril de 2019 - Participação no Fórum Ensino Superior, Lisboa, SNESUP. A 

ANICT esteve representada neste fórum de discussão, que reuniu cerca de 60 convidados 
de diversos sectores de atividade, incluindo governo, indústria, ensino superior, instituições 
de investigação e também associações. Foram discutidos 4 temas: (i) recursos humanos 
na ciência, (ii) produtividade científica, (iii) possível reestruturação das carreiras, (iv) 
atividades de disseminação.  
 

4. 8 de abril de 2019 - Participação na sessão de apresentação do Programa Integrado de 
Investigação e Desenvolvimento sobre a obra do Arquiteto Álvaro Siza Vieira, organizado 
pelo MCTES, no Auditório de Serralves, Porto. 
 

5. 22 de abril de 2019 - Organização do simpósio nacional ANICT 2019, no Pavilhão do 
Conhecimento, em Lisboa, subordinado ao tema “A revisão da carreira de investigação em 
discussão“. O tema, data e centralidade da localização foram escolhidos tendo em conta o 
anúncio do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (em reunião com a 
anterior direção da ANICT, em dezembro de 2018), da sua intenção de proceder a uma 
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revisão do decreto-lei 124/99, que rege as carreiras de investigação em Portugal, ainda 
durante 2019. No entanto, tal como posteriormente anunciado no ANICT 2019, o Sr. 
Ministro desistiu de fazer essas alterações em 2019. Mais informações podem ser 
encontradas no site oficial do evento. 

 
6. 17 de julho de 2019 - Lançamento do questionário nacional intitulado “Difficulties in 

financial execution of FCT projects”. Este questionário esteve activo durante 10 dias, tendo 
recebido 119 participações de investigadores responsáveis ou investigadores 
co-responsáveis por projetos. 

 
7. 30 de julho de 2019 - Submissão de contribuição para a Consulta Pública do projeto de 

Regulamento de Atribuição do Estatuto e Atribuição de Financiamento a Laboratórios 
Associados. 
 

8. 11 de novembro de 2019 - Submissão de contribuição para a Consulta Pública do 
projeto de novo Regulamento do Estatuto das Bolsas de Investigação da FCT. 

 
9. 15 de novembro 2019 - Participação no evento “Lisbon Area Postdoc Meeting 2019” 

(https://lapd2019.wordpress.com). A ANICT participou na sessão de discussão “Career as 
PostDoc”. A ANICT abordou o tema do DL57/2016 que contribui para a estabilidade dos 
investigadores Post-doc, mas que por si só, não resolve a questão da carreira de 
investigação. Como tal, a ANICT defendeu a revisão da carreira investigação passível de 
ser executada, e que tenha um impacto positivo tanto para as instituições como para os 
investigadores. 
 

10. de 24 de janeiro a 14 de setembro de 2020 -  Foram promovidos vários levantamentos do 
ponto da situação da divulgação dos resultados do PREVPAP relativos aos pedidos 
feitos por investigadores doutorados.  

 
11. de 10 a 18 de Fevereiro e 2 a 6 de Março de 2020 - promoção dos simpósios locais ANICT 

2020, que decorreram em Guimarães, Bragança, Vila Real, Matosinhos, Porto, Braga, 
Évora, Lisboa, Almada, Coimbra, Aveiro e Faro. 

 
12. fevereiro a março de 2020 - Foi lançado um questionário nacional, com o objetivo de 

fazer uma caracterização do perfil funcional dos vários investigadores doutorados a 
trabalhar em Portugal, tendo obtido 971 respostas, das quais 791 correspondiam a 
investigadores doutorados com endereços de email institucionais. 

 
13. 23 de abril a 31 de maio de 2020 - Foi lançada uma consulta pública sobre as propostas 

da ANICT para políticas científicas para 2020-2030 para promover a qualidade científica, 
emprego e carreiras para doutorados.  
 

14. de 5 a 10 de junho de 2020 - Foi lançado um questionário nacional, com o objetivo de 
fazer um ponto da situação dos processos de avaliação da instituição dos investigadores 
doutorados contratados ao abrigo do decreto-lei 57/2016.  
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15. 2 de julho de 2020 - Participação em painel em representação de Portugal, do projeto da 
OCDE que visa analisar a precariedade na investigação.  

 
16. 1 de outubro de 2020 - Organização de reunião por teleconferência com os membros 

ANICT, para discussão das estratégias a sugerir à Assembleia da República para corrigir 
as falhas identificadas na Lei 57/2017. 
 

17. 23 de outubro de 2020 - participação no evento “ICoRSA AGM - Open Meeting”, a reunião 
geral anual da organização International Consortium of Research Staff Associations. A 
participação da ANICT teve como principal objetivo aferir o interesse na continuidade do 
estatuto de membro deste consórcio. 

  
18. 18 de dezembro de 2020 - participação por convite do MCTES, na conferência “Refletir 

sobre o passado e o futuro da avaliação e acreditação do ensino superior em Portugal”, 
organizada pela A3ES e pelo MCTES. 
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