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Orgãos sociais 

   

Direção 

Presidente – Claudia Botelho (U. Minho) 

Vice-Presidente – Christian Ramos (iMM, U. Lisboa) 

Tesoureiro – Luis Abrunhosa (U. Minho) 

Vogal – António Ferreira  (U. Porto) 

 

Assembleia Geral 

Presidente -  João Lopes  (U.Lisboa) 

Secretário - Francisco Mesquita (U. Porto) 

Secretário- Jorge Padrão  (U. Minho) 

 

Conselho Fiscal 

Presidente - Nídia Lourenço (U. Lisboa) 

Secretário - Joana Marques (U. Minho) 

Vogal - Idalina Gonçalves (U. Aveiro) 
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Preâmbulo 

 

O presente relatório descreve as principais atividades do primeiro ano do mandato 

de 2017 dos órgãos sociais eleitos da ANICT – Associação Nacional de 

Investigadores em Ciência e Tecnologia. 

 

Descrição 

1 – Eleições para os órgãos sociais e tomada de posse da nova direção 

 

No dia 10 de Janeiro de 2017 decorreram as eleições dos órgãos sociais da ANICT 

para o mandato de 2017/2018. Apenas a lista A se apresentou a estas eleições 

tendo sido eleita com 26 votos a favor, 1 voto nulo e 1 voto em branco. A 

constituição dos novos órgãos sociais da ANICT é a seguinte: Presidente – Cláudia 

Botelho; Vice-Presidente – Christian Ramos; Tesoureiro – Luís Abrunhosa; Vogal – 

Andreia Amaral; Vogal – António Ferreira. 

 

Os trabalhos de contagem de votos e homologação dos resultados eleitorais foram 

presididos pelo Presidente da Assembleia Geral, João Lopes 

 

A nova direção tomou posse na última semana do mês de Janeiro de 2017. 

No decurso do ano de 2017 a vogal Andreia Amaral apresentou a sua demissão da 

direção da ANICT por motivos de saúde, tendo sido substituída no cargo pelo 

primeiro suplente, Oscar Ramos. 

 

 

2. Realização de um inquérito nacional para o levantamento da situação profissional 

dos investigadores portugueses.  

 

A ANICT efetuou no período de 11 a 18 de outubro de 2017 um inquérito online cujo 

principal objetivo era efetuar o levantamento da situação profissional dos 

investigadores portugueses, e avaliar o impacto da norma transitória do Decreto-Lei 

n.º 57/2016 de 29 de agosto de 2016, alterado pela Lei 57/2017, de 19 de julho. 

No inquérito participaram 517 pessoas que se identificaram como atuais ou 

anteriores investigadores do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN). 

Destas, 5 participações foram eliminadas dado que os investigadores em causas 

não tinham o grau de doutor ou foi impossível confirmar a sua situação profissional. 
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Assim, dos 512 participantes válidos, 33% trabalham em instituições científicas em 

Lisboa, 25% no Porto, 25% em Braga, 7% em Aveiro, 5% em Coimbra e os 

restantes 5% em outras localidades do País. 74% dos participantes são ou foram 

bolseiros de pós-doutoramento, 19% possuem um contrato de trabalho, 5% estão 

neste momento desempregados e 2% estão emigrados.  

Em relação à elegibilidade dos investigadores com norma transitória, verificou-se 

que 82% dos investigadores são elegíveis de acordo com a norma transitória da 

atual Lei 57/2017, dos quais 27%, possuem bolsa de pós-doutoramento há mais de 

3 anos, mas intercalados, o que sugere uma passagem por várias bolsas de pós-

doutoramento (BDP). Apenas 18% dos participantes no inquérito não estão 

abrangidos pela norma transitória. Dos bolseiros enquadrados na Lei 57/2017, 13% 

já terminou a sua bolsa e 15% irá terminar até ao final do ano de 2017. 28% dos 

bolseiros verão as suas bolsas cessar até ao final de agosto de 2018 – fim do 

período para a abertura dos concursos segundo a Lei 57/2017. 

 

3. Relações Institucionais 

O âmbito das relações institucionais durante 2017 ficou marcado não só pela 

continuidade de atividades prosseguidas até então, mas também pela discussão 

aprofundada que foi efetuada com vários atores do SCTN relativamente à entrada 

em vigor do decreto de lei e passagem deste a Lei.  

A direção da ANICT reuniu diversas vezes com o Presidente da FCT, Prof. Doutor 

Paulo Ferrão e com o Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

Prof. Doutor Manuel Heitor para discutir a aplicação das medidas descritas no 

Decreto de Lei/Lei. No decorrer das conversações parlamentares sobre o estimulo 

ao emprego científico e redução da precariedade na classe dos investigadores, a 

ANICT foi ouvida em sede parlamentar com consta nos documentos enviados para 

os associados (ver site da ANICT). A ANICT teve ainda oportunidade de reunir com 

os assessores do Exmo. Presidente da República Professor Marcelo Rebelo de 

Sousa.  

Mantiveram-se várias reuniões de trabalho e audições, das quais se destacam as 

seguintes: 

 

• 7 de Fevereiro - Audição pela Comissão de Educação e Ciência  para 

apresentar propostas de alteração ao DL 57/2016.  

• 8 de Fevereiro - reunião com o Sr. Ministro Manuel Heitor onde a ANICT 

propôs que os custos gerados pelas posições abertas no âmbito da norma 
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transitória sejam assumidas na totalidade pela FCT. 

• 10 de Março – Preparação e envio de um parecer, a pedido do Gabinete do 

Ministro para a Ciência e Tecnologia, sobre o tema “On the evolving nature of 

EU research funding:H2020 interim evaluation and directions towards the 

next framework program (FP9) in an increasingly diverging Europe” (o 

parecer encontra-se no site da ANICT).  

 

• 10 de Maio - Audição pela comissão de Educação e Ciência da OCDE que 

esteve em Portugal para avaliar a ciência em Portugal.  

• 23 de Maio - Reunião com o Sr. Ministro Manuel Heitor para discutir o futuro 

do emprego científico tendo sido abordados três temas principais: a redação 

do DL57/2016 à data, a elegibilidade dos investigadores contratados para 

concorrer ao PREVPAP. 

• 7 de Junho - Envio de um parecer em resposta ao oficio  nº 276/8ª – 

CEC/2017, sobre a apreciação na Comissão Parlamentar de Educação e 

Ciência a Petição n.º 292/XIII/2.ª 1, da iniciativa da. ABIC – Associação de 

bolseiros de investigação científica - “Pela atualização do valor das bolsas de 

investigação científica”. 

• 7 Julho - Reunião com os assessores do Ex.mo Presidente da República 

Professor Marcelo Rebelo de Sousa, para a área da Ciência, Professor 

Pedro Teixeira e Professora Ana Rebelo. Foi exposta a nossa preocupação 

com o DL 57/2016 e a sua não aplicação, insistimos na necessidade do 

Exmo Presidente exercer um papel de mediador entre o governo, as forças 

politicas, os sindicatos e as instituições de ensino superior e investigação 

cientifica, por forma a reestabelecer a confiança e promover a concertação. 

• 10 de Outubro - Reunião com o Assessor do Sr. Ministro Manuel Heitor para 

discutir a portaria que veio regulamentar alguns dos aspetos mais 

importantes da Lei 57/2017.  

• 24 de Outubro - Reunião com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, Professor Manuel Heitor, para apreciação e discussão da portaria 

que veio regulamentar os níveis salariais da Lei 57/2017, incluindo a 

possibilidade de substituição de abertura de contrato de investigador a termo, 

para contratos de quadro (professor auxiliar, professor adjunto ou 

investigador auxiliar), tal como previsto no ponto nº6 do artigo 23 da referida 

Lei. 
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• 24 de Outubro - Reunião com a direção da FCT para discutir vários assuntos 

relacionados com as diversas vertentes e oportunidades de emprego 

científico, nomeadamente: a aplicação da norma transitória da Lei 57/2017; 

as bolsas e contratos financiadas pelo orçamento das unidades em 2018; 

concursos individuais para contratos de trabalho para doutorados; concursos 

no âmbito dos projetos de investigação 2017. 

• 18 de Dezembro – Organização de uma sessão pública de esclarecimento 

convidando o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior 

Professor Manuel Heitor, o qual esteve presente, tendo a mesma tido 

cobertura em diversos meios de comunicação social.  

 

Os documentos resultantes destas reuniões encontram-se no site da ANICT e em 

diversos órgãos de comunicação social.  

 

4. Outras Informações 

 

O ano de 2017 foi um ano importante na dignificação e profissionalização da carreira 

de investigador. Em 2018 continuaremos a trabalhar para garantir a aplicação da Lei 

57/2016.  
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1. Preâmbulo 

 

O presente relatório descreve o último ano do mandato de 2017/2019 dos órgãos 

sociais eleitos da ANICT – Associação Nacional de Investigadores em Ciência e 

Tecnologia. 

 

2. Relações Institucionais 

 

O âmbito das relações institucionais 2018 ficou marcado não só pela continuidade de 

atividades prosseguidas até então, mas também pela discussão aprofundada que foi 

efetuada com vários atores do SCTN relativamente à aplicação da Lei 57/2017 e do 

PREVPAP.  

 

A direção da ANICT reuniu com o Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, o Prof. Doutor Manuel Heitor, para discutir a aplicação das medidas 

descritas na Lei.  

 

Em  20 fevereiro de 2018, a ANICT propôs uma solução à FCT para minimizar o 

impato criado pela divulgação faseada dos resultados do concurso de projetos de I&D 

FCT 2017. Esta consistia na possibilidade de todos os candidatos que vejam aprovada 

a sua candidatura a projetos do concurso de 2017 em todos os domínios científicos, 

promovido pela FCT, submeter uma pequena adenda ao processo de candidatura 

individual, indicando o sucesso na obtenção de financiamento no referido projeto. De 

salientar que esta proposta não dá origem a um atraso nas avaliações e comunicações 

dos resultados.(documento integral disponível no site da ANICT).  

 

Em 9 de março de 2018, a ANICT reforçou o pedido para divulgação dos resultados 

dos projetos de investigação através de uma carta enviada ao Sr. Ministro Manuel 

Heitor e a todos os deputados da comissão parlamentar de educação e ciência. Na 

carta solicitava-se uma atuação urgente que resultasse na divulgação dos resultados 

em falta do concurso de projetos de Investigação e Desenvolvimento(documento 

disponível no site da ANICT). 
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Em 26 de abril de 2018, a ANICT emitiu um comunicado intitulado: Os pilares de 

uma Universidade  (enviado aos associados). 

Em  30 abril de 2018, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior responde 

à carta endereçada pela ANICT onde esta solicitava esclarecimentos sobre diversos 

assuntos, nomeadamente: 1) atrasos sucessivos da aplicação da norma transitória 

descrita na Lei 57/2017; 2) PREVPAP, entre outros (carta partilhada com os 

associados). Na resposta do Sr. Ministro à carta da ANICT, foi agendada uma reunião 

com a direção da ANICT para o mês de Maio de 2018, para aprofundar estas 

matérias. 

Em 10 de outubro de 2018, a ANICT enviou ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, um comunicado sobre análise aos relatórios emitidos pelo 

Observatório de Emprego Científico. 

 

No decorrer deste ano, para além da correspondência electrónica frequente com os 

diversos intervenientes do SCTN, foram realizadas várias reuniões de trabalho e 

audições, das quais se destacam as seguintes: 

 

• 16 de março de 2018, reunião com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, Professor Manuel Heitor, para discutir os seguintes assuntos: 

i) comunicado do CRUP relativamente ao PREVPAP; ii) atrasos institucionais 

na aplicação da norma transitória; iii) divulgação faseada dos resultados dos 

concursos I&D FCT; iv) abertura de 950 vagas para bolsas de doutoramento 

(ata da reunião enviada aos associados). 

• 15 de maio de 2018, reunião com o o Sr. Presidente do CRUP, Professor 

António Fontainhas, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, para 

discutir os seguintes assuntos: i) Emprego científico; ii) PREVPAP. 

• 14 de setembro de 2018, reunião com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, Professor Manuel Heitor para discutir os seguintes pontos : i) 

norma transitória; ii) laboratórios olaborativos e iii) concursos individuais. 
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• 30 de Novembro de 2018, reunião o Professor Gonçalo Velho presidente da 

FENPROF e a sua delegação do Porto para discutir os seguintes assuntos: i) 

implementação da lei de estimulo ao Emprego cientifico; ii) situação de 

precariedade dos investigadores; ii) orçamento de estado de 2019; revisão do 

estatuto de bolseiro de investigação cientifica e do estatuto de carreira de 

investigação cientifica. 

 

3. Outras Informações 

 

O ano de 2018 foi um ano importante ara a dignificação da carreira de investigação  

com a aplicação da Lei 57/2017. De salientar o enorme contributo da ANICT para a 

redação e implementação desde diploma.  

O ano de 2019 é um ano crucial para ciência em Portugal, e será fundamental dar 

continuidade a tudo o que foi realizado até então em prol da carreira de investigador 

uma vez que está previsto a revisão do estatuto da carreira de investigação científica.  

 

4. Nota Pessoal 

 

Sendo o último ano do mandato desta direção, a direção da ANICT agradece o apoio 

dos órgãos sociais da associação e dos seus associados.  

Sabendo que os próximos meses são cruciais para o nosso sistema científico, a 

direção da ANICT gostaria de cumprimentar os próximos membros da associação e 

desejar um bom trabalho e muito sucesso!  

	
	
	
	
	
	
	

_______________________________________	
	

Cláudia	Botelho	
Presidente	da	ANICT	

	


	Relatório de actividades ANICT 2017
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