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1. Preâmbulo  

 O presente relatório diz respeito ao primeiro ano do mandato 2013 dos órgãos sociais 
eleitos da ANICT – Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia. Este 
documento descreve de forma sucinta as principais atividades da ANICT durante o ano de 2013, 
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. Começamos 
por 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 e 

4. contribuir para a disseminação do conhecimento científico para o público em geral. 

 Respeitando o plano de ação para o presente mandato, e na sequência do que vinha sendo 
desenvolvido desde os anos anteriores, o principal objectivo da Direcção durante 2013 foi a 
consolidação da posição da ANICT como interlocutora dos Investigadores junto das instituições 
envolvidas na definição da política científica em Portugal. Deste modo, a maior parte das iniciativas 
desenvolvidas enquadra-se necessariamente no âmbito das interações com instituições do SCTN e 
políticas, o que se tem traduzido num reconhecimento cada vez maior da ANICT. Importa salientar 
que desde 2012 (com efeitos em 2013) foi instituído o concurso Investigador FCT ao qual a ANICT 
tem dedicado grande atenção e esforço colaborativo no sentido de tornar este concurso o mais 
eficiente em termos de captação dos melhores candidatos assim como da sua máxima 
transparência. 
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O ano de 2013 iniciou-se com a entrada em funções de nova Direção, eleita em 30 de Janeiro de 
2013 . A composição dos novos Corpos Sociais após a eleição foi: 

  
Mesa da Assembleia Geral  
Presidente : Gabriel Bernardo 
Secretário:  Miguel Santos 
Secretário:  Sandra Heleno 

  
Direcção  
Presidente: João Lopes 
Vice-Presidente: Paula Galego Fernandes 
Vice-Presidente: Nuno Cerca 
Tesoureiro: Nídia Dana Lourenço 
(Vogal) Natascha van Hattum-Janssen 
(Vogal) José Richard Gomes 
(Vogal) Rui Davide Martins Travasso 
(Vogal) Luisa Figueiredo 
(Vogal) Nuno Filipe Azevedo 

  
Conselho Fiscal  
Presidente: Rosa Cristina Simões Fernandes  
(Vogal) Clara Cecília Santana Sousa  
(Vogal) João Alexandre Guarita da Silva Rodrigues  
 

A. tomada de posse efetiva dos Corpos Sociais ocorreu em 17 de Maio de 2013 em Assembleia 
Geral. O ano iniciou-se pela definição dos objetivos da nova Direção para o mandato (2013-2014) 
sendo que um dos principais objetivos seria a realização do evento anual. O mote deste ano seria 
necessariamente o problema da fuga de cérebros que se tem traduzido na emigração de vários 
colegas investigadores assim como perspetivar uma remodelação da Legislação aplicável aos 
Investigadores Científicos que no nosso entender tem vindo a causar uma deficiente captação de 
investigadores em Portugal. Verificou-se que este assunto estaria na ordem do dia, uma vez que a 
própria secretaria de Estado da Ciência lançou as bases para uma discussão alargada sobre este 
estatuto pedindo pareceres durante 2013 a várias entidades do SCTN, nomeadamente à ANICT 
em Novembro de 2013. A organização do evento ANICT-2013 foi entregue em Maio de 2013 à 
Paula Fernandes (Direção) por se ter decidido efetuar o evento em Lisboa dada a necessidade de 
ter o máximo número de participantes. Este número decresceu em todos os eventos já realizados 
(Lisboa-2010, Porto-2011, Coimbra-2012). Estaria previsto a sua organização numa data entre 
Setembro e Novembro de 2013. Um imprevisto relacionado com a Paula Fernandes que estava 
responsável pela organização originou a impossibilidade de continuar a organização do evento. 
Devido a este fato e à impossibilidade de outro membro da Direção tomar a iniciativa de fazer a 
organização com o tempo necessário decidiu-se não promover o evento este ano e deixar nova 
organização para o ano de 2014.  

Consolidaram-se passos significativos no sentido de envolver a ANICT em organizações 
internacionais, designadamente através da participação em eventos e organizações supra-
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nacionais. Membros da ANICT estiveram presentes a convite, em vários eventos internacionais 
assim como consolidaram a sua presença em comités de associações de investigadores 
Europeias. A ANICT formalizou também a adesão a duas entidades em 2013: ICoRSA 
(International Consortium of Research Staff Associations) e EuroScience.  
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2. Atividades de Gestão Corrente 

Tirando partido do esforço de reorganização interna da gestão da ANICT e da reformulação das 
plataformas eletrónicas, o peso das atividades de gestão corrente durante 2013 foi mais reduzido 
embora se tenha avançado para o objetivo da criação da Área de Membro. A Área de Membro é 
um importante passo para que os Associados possam conhecer a sua situação em termos de 
quotizações assim como atualizarem os seus dados de forma independente. Esta plataforma foi 
totalmente concebida e finalizada em 2013. Todos os testes de estabilidade foram efetuados 
estando neste momento (2014) em curso a migração da base de dados existentes para esta 
plataforma de modo a poder dar-se o arranque da mesma.  

 

Angariação de novos Associados 

Foram feitos novamente esforços na angariação de novos membros junto da população de 
Investigadores e bolseiros de Pós-Doutoramento. Foi construída uma listagem de contatos dos 
investigadores que ganharam o concurso IF2012 sendo esses convidados diretamente. 
Conseguiram-se angariar 19 novos associados durante 2013 e foram solicitadas 4 desistências. O 
número de novos associados continua bastante baixo havendo necessidade de redobrar esforços 
ao nível da sua captação. Também é de referir o número muito reduzido de associados com as 
quotas em dia (apenas 46 associados com quotas pagas relativas a 2013). É de referir que a 
ausência da Área de Membro condiciona bastante o não pagamento das quotas e não é possível 
estar sistematicamente a alertar para este fato. 

 

Plataformas informáticas 

Houve um esforço para estimular a participação da ANICT nas redes sociais, mas com uma 
participação até agora relativamente reduzida. Será importante no futuro fazer um maior esforço de 
dinamização, no sentido de aumentar a projeção da ANICT nestas plataformas.  

Em 2013 houve 34 novos posts aumentando o total para 158 posts. O dia mais concorrido foi o 18 
de Dezembro de 2013 com 745 visitas e o tema com mais intervenções foi o PRESS RELEASE - 
Concurso Investigador FCT 2013. O total de visitas foi 13133 que é um número ligeiramente 
superior ao do ano anterior (12263) e substancialmente maior que o de 2011 (9094) (Tabela 1 e 
Fig. 1). A maior parte dos acessos continua a vir de Portugal, sendo que os acessos dos E.U.A. e 
Reino Unido vêm pouco atrás seguidos dos acessos do Brasil e dos países da Europa Ocidental 
(Fig. 2). 
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Tabela 1. Acessos mensais ao website da ANICT (http://www.anict.pt) 

 

 

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

 

 

Figura 2. Acessos à página www.anict.pt a partir vários países. 
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Criação da Área de Membro ANICT 

A criação da Área de Membro ANICT foi considerada urgente em 2013 e toda a estrutura foi 
efetivamente criada. A plataforma foi testada e está disponível online através do website 
http://anict.comule.com/ANICT/anict_main.php. Toda a plataforma está construída em HTML5.0 e 
PhP e está alojada numa plataforma sem custos (e sem publicidade). Não se prevê por isso 
quaisquer custos de manutenção para esta plataforma. A Área de Membro será disponibilizada aos 
associados assim que a base de dados dos associados existente em formato EXCEL seja migrada 
para MySQL o que se prevê que possa acontecer até Abril de 2014. 

 

 

Figura 3. Capturas de ecrã da aplicação Área de Membro já disponível online. 
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Apoio a Teses de Mestrado 2012 

Foram entregues à ANICT durante 2013 as quatro Teses de Mestrado financiadas durante 6 
meses. Congratula-se a ANICT por ter podido apoiar estes estudantes assim como os seus 
supervisores (membros da ANICT) a completarem estas Teses. Os estudantes apoiados e 
respetivas Teses estão listados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Listagem dos estudantes e títulos de Tese de Mestrado apoiados no concurso de Bolsas 
ANICT-2012. 

Nome Título da Tese Data da discussão 

Tiago Filipe Assunção Sousa Automated micro solid phase 
extraction for samples pretreatment 

for direct determination of β-blockers 
in human serum 

2013 

Andreia Filipa Silva Ribeiro Statistical downscaling of air 
temperature in the Douro Valley for 
agronomic applications 

2013 

Catarina José Loureiro da Silva 
Dias 

Memristive Ag2S Synapses: towards 
Artificial Neural Networks 

2013 

Joana Catarina Araújo Bruno Drawing dinosaurs and other 
vertebrate fossils 

2014 

 

O financiamento de Teses de Mestrado não avançou em 2013 devido ao fato da impossibilidade de 
se realizar o evento ANICT2013 e assim não estarem asseguradas as condições financeiras para 
repetir esta medida. Será reativada em 2014 se as condições financeiras assim o permitirem. 
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3. Relações Institucionais 

O âmbito das relações institucionais durante 2013 fica marcado pela continuidade sendo que a 
maior parte das instituições manteve as suas Direções ou coordenações. Foi feito um esforço 
assinalável para manter reuniões regulares com várias instituições das quais se destacam as 
seguintes:  

 

Audição Parlamentar com a Comissão de Educação, Ciê ncia e Cultura (Lisboa) 

Presentes: João Lopes, Luísa Figueiredo, Nuno Azevedo, Nídia Lourenço, Paula Fernandes, Rui 
Travasso 

Data: 13.03.2013 

A ANICT foi convocada pela Comissão de Educação, Ciência e Cultura para uma Audição 
Parlamentar com o tópico problemas e futuro da investigação científica em Portugal. Esta Audição 
Parlamentar teve ainda a presença de membros da ABIC. A ANICT através do seu Presidente, 
apresentou uma comunicação de 10 minutos (disponível online no site da ANICT) onde manifestou 
clara preocupação pela existência de carreiras sólidas no SCTN coexistindo com investigadores 
titulares de contratos de natureza demasiado precária. A comunicação foi intitulada "Horizonte 
2020 da Ciência em Portugal: visão da ANICT sobre a melhoria da competitividade do SCTN". A 
audição decorreu da forma habitual com série de questões dos vários Grupos Parlamentares após 
a apresentação inicial. Todos os Grupos Parlamentares formularam questões que foram 
respondidas pelos vários membros presentes da ANICT. O conteúdo desta audição (audio) está 
disponível no website da Assembleia da República. 

Audição Parlamentar da Comissão de Educação, Ciênci a e Cultura com os Laboratórios 
Associados (Lisboa) 

Presentes: João Lopes, Luísa Figueiredo 

Data: 22.03.2013 

A ANICT esteve presente na Audição dos Laboratórios Associados a convite da Comissão 
Parlamentar de Educação, Cultura e Ciência. Após breve comunicação dos vários Laboratórios 
Associados houve um período de intervenções, após o qual terminou a Audição. Foi possível 
perceber os vários indicadores científicos de cada Laboratório Associado. A ANICT aproveitou a 
ocasião para solicitar uma reunião com o Presidente do Conselho de Laboratórios Associados 
(CLA) tendo recebido total aceitação. Contudo, posteriormente e após várias tentativas, não foi 
possível agendar qualquer reunião por falta de resposta do CLA. 
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Reunião com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (Lisboa) 

Presentes: João Lopes, Nuno Azevedo, Nuno Cerca  

Data: 09.01.2013 

Por solicitação da ANICT, foi realizada mais uma reunião (já periódicas) com a Direção da FCT. 
Esteve presente por parte da FCT, o seu vice-presidente Dr. Paulo Pereira, e foram abordados 
diversos assuntos na agenda da ANICT. Foi abordado o tema do financiamento dos Programas 
Doutorais e a ANICT teve a oportunidade de sugerir à FCT que acompanhasse de muito perto o 
desenrolar deste processo nomeadamente no que respeita a: 1) orientações de alunos por partes 
de jovens investigadores; 2) problema da duplicação de candidaturas aos Programas Doutorais e 
aos concursos individuais de bolsas. Foram abordados ainda temas relacionados com o decurso 
dos projetos de investigação e previsão de lançamento de novos concursos em 2014. A ANICT 
deixou a sugestão de uma atempada calendarização (pública) por parte da FCT como forma de 
permitir a preparação das candidaturas com o tempo necessário.  

 

Reunião com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (Lisboa) 

Presentes: João Lopes, José Gomes, Nuno Cerca 

Data: 05.12.2013 

Por solicitação da ANICT a FCT recebeu a sua Direção numa reunião com a finalidade de discutir o 
resultado do concurso Investigador FCT 2013. A ANICT solicitou esta reunião com a finalidade de 
esclarecer vários aspetos do concurso. No momento desta reunião, não havia ainda conhecimento 
total dos resultados das avaliações o que motivou grande consternação por parte da comunidade 
científica. A ANICT solicitou à FCT esclarecimentos sobre os procedimentos adotados no concurso 
em termos de avaliação e também por que razão os resultados não estavam disponibilizados 
online. A FCT respondeu a todas as questões colocadas e afirmou ainda que os contratos 
deveriam ser assinados até final de 2013 sob pena de se perder a verba de 2013. A ANICT 
publicou no seu website todo o conteúdos desta reunião tendo igualmente enviado aos seus 
membros todos os esclarecimentos pedidos e respetivas respostas dadas pela FCT. 

 

Reunião com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (Lisboa) 

Presentes: João Lopes, Nídia Lourenço 

Data: 17.12.2013 

A pedido da FCT, a ANICT foi convocada para nova reunião para esclarecimento de mais dados 
relativos ao concurso Investigador FCT 2013. A ANICT recebeu esclarecimentos mais detalhados 
sobre a forma como foi feita a avaliação. Teve ainda oportunidade de solicitar à FCT respostas 
adicionais a perguntas formuladas pelos membros da ANICT (a quem foram pedidas questões a 
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apresentar à FCT). Esteve essencialmente em causa a forma pouco clara com que os resultados 
do concurso foram divulgados assim como inúmeras dúvidas relativamente ao efetivo 
procedimento de avaliação e atribuição de classificações. A ANICT, após esta reunião, emitiu um 
press release (disponível na sua página web) e enviou novamente esclarecimentos adicionais aos 
seus membros. A ANICT decidiu após esta reunião não apoiar um conjunto de organizações que 
se opuseram a este concurso e com intuito de promover a sua impugnação. Contudo, vincou a 
ANICT que este processo decorreu de forma muito pouco eficiente e que próximos concursos 
deverão ser re-equacionados e alterados vários procedimentos. 

 

Foi ainda solicitada uma audiência com Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa. 
Não foi recebida qualquer resposta a esta solicitação. 
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4. Acções de Promoção da Excelência e Independência Científica em Portugal 

Esta linha de ação consiste desde os últimos anos na principal aposta da ANICT e 2013 não foi 
exceção. Foi feito um esforço significativo de criação de documentos com propostas concretas para 
o SCTN, nomeadamente o Parecer da ANICT sobre a restruturação da Carreira de 
Investigação Científica entregue à Secretaria de Estado da Ciência em Dezembro de 2013. Este 
documento está disponível na secção de documentos (website da ANICT) pelo que não se 
reproduz aqui.  

Estes documentos foram enviados para os principais interlocutores na definição da política 
científica a nível nacional (MEC, SEC, FCT, CRUP entre outros) e apresentados em várias sessões 
públicas onde a ANICT esteve presente. Pode destacar-se o encontro de investigadores do Sul da 
Europa em Barcelona - Homo Scientificus europaeus (8 de Novembro de 2013), no Raising 
Researchers Voices promovido pela Comissão Europeia e a iniciativa Voice of the Researchers 
(21-22 Nov 2013), no evento promovido pela Presidência do Conselho Europeu na Lituânia (Invest 
in Researchers, 14-15 de Nov 2013) e no evento GraPE2013 em 21 de Dezembro de 2013 no 
Porto. Em todos estes eventos a ANICT esteve presente por convite tendo sido representada pelo 
João Lopes e Miguel Jorge.  

Tanto o Miguel Jorge (presidente da ANICT 2010-2012), como João Lopes (atual presidente) foram  
selecionados para participar na iniciativa Voice of Researchers (VoR), promovida pela Comissão 
Europeia. Ambos têm desempenhado papel importante no desenvolvimento das atividades deste 
movimento. A mais importante foi a Organização do evento Voice of the Researchers em 21-22 de 
Novembro em Bruxelas. Esta plataforma encontra-se já bastante solidificada e vários assuntos de 
importância para os Investigadores foram já debatidos, incluindo: i) harmonização das condições 
de acesso e progressão nas carreiras de investigação a nível Europeu; ii) criação de um sistema 
Europeu de segurança social para Investigadores; iii) portabilidade de bolsas e projetos dentro da 
UE; iv) sistemas de financiamento de investigação e avaliação de candidaturas a financiamento; v) 
ética na investigação. Neste âmbito, destacam-se as seguintes atividades: 

 

Evento Homo Scientificus europaeus (EuroScience, Ba rcelona, ES)  

Presença: João Lopes 

Data: 08.11.2013 

A ANICT foi convidada a estar presente no evento Homo Scientificus europaeus  através de 
contato da Direção do EuroScience. O Presidente da ANICT esteve presente neste debate que 
focou essencialmente os problemas que os cortes no financiamento público da Ciência nos países 
do Sul da Europa estão a causar. Foi possível ter a visão Portuguesa através de comunicação 
apresentada pelo Prof. Mariano Gago. Após discussão pública, o representante da ANICT foi 
convidado a estar presente numa reunião privada envolvendo os oradores neste evento onde 
foram debatidas formas de melhorar a os sistemas científicos dos países do Sul da Europa 
(ES,PT,IT,GR essencialmente) e a forma como estão a ser geridos. Foram encontradas 
plataformas comuns assim como problemas comuns, sendo que o principal problema identificado é 
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a redução na aposta em recursos Humanos dos vários SCTN. O debate na sua totalidade está 
disponível no link http://www.youtube.com/watch?v=PldsZG5LEeM. A ANICT suportou o custo da 
deslocação a Barcelona. 

 

Conferência Invest in Researchers (Presidência do C onselho Europeu, Vilnius, LT)  

Presença: João Lopes 

Data: 14-15.11.2013 

O Presidente da ANICT foi convidado a estar presente na Conferência Invest in Researchers 
organizada pela Presidência do Conselho Europeu (Lituânia). O Presidente da ANICT proferiu uma 
comunicação oral na sessão "B2-Enhacing lifelong professional development". Seguiu-se a 
participação num painel que debateu com a audiência os assuntos abordados e relacionados com 
o tema. De referir que todos os custos de participação fica ram a cargo da organização não 
tendo a ANICT suportado qualquer custo.  Mais informações disponíveis em 
http://www.investinresearchers2013.eu. 

   

Conferência Raising Researchers' Voices (Euraxess/V oR, Bruxelas, BE)  

Presença: João Lopes 

Data: 21-22.11.2013 

O Presidente da ANICT, no âmbito da sua participação como membro fundador da iniciativa Voice 
of the Researchers (VoR), esteve presente em Bruxelas numa conferência co-organizada pela 
Comissão Europeia (Euraxess) e pela iniciativa VoR. Como membro da organização, teve uma 
participação bastante ativa nomeadamente na moderação de sessões de debate relacionadas com 
o tema dos direitos dos investigadores no espaço Europeu (realizadas duas sessões). As 
conclusões destas sessões foram depois apresentadas pelo Presidente da ANICT a toda a 
audiência da conferência (ca. de 250 participantes escolhidos após candidatura individual) no 
último dia do evento. Mais informações disponíveis em http://euraxess.teamwork.fr/en/useful. De 
referir que todos os custos de participação ficaram  a cargo da organização não tendo a 
ANICT suportado qualquer custo.  
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5. Acções de Divulgação de Ciência e Transferência de Tecnologia 

 Devido à forte aposta feita em contatos com instituições do SCTN e do sistema político 
durante 2013, as atividades de divulgação de ciência foram bastante reduzidas o que já se tem 
verificado em anos anteriores. 
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Constituição da Direcção na conclusão do mandato 

Presidente – Nuno Cerca (U. Minho) 

Vice-Presidente – Nuno Azevedo (U. Porto) 

Tesoureiro – Nídia Lourenço (U. Lisboa) 

Vogal – Luísa Figueiredo (U.Lisboa) 

Vogal – José R. B. Gomes (U. Aveiro) 

Vogal – Luís Magalhães (U. Porto) 

Vogal – Leon Kluskens (U. Minho) 
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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 

http://www.anict.pt/
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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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