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1 NOTA INTRODUTÓRIA
O ano de 2019 foi o ano da constituição oficial do NInTec – Núcleo de Investigadores
(adiante designado por NInTec). A Direção envidou os seus melhores esforços para dar
cumprimento ao plano de ação apresentado. Naturalmente, os primeiros meses da
existência da Associação exigiram esforços ao nível da organização e consolidação do
funcionamento e da missão do NInTec. Para além das atividades desse nível mais
funcional, a Direção levou a cabo ações enquadradas no diagnóstico, monitorização e
controlo e promoção, tal como previsto no plano de ação. Estas atividades serão
descritas de forma sumária na secção seguinte. Inclui-se também neste documento o
relatório de contas do ano 2019.

2 ATIVIDADES REALIZADAS
2.1 Consolidação
A atual Direção tomou posse no dia 12 de fevereiro, no final da Assembleia Geral
destinada à eleição dos órgãos sociais do NInTec. Nos meses seguintes, a Direção
levou a cabo várias ações para acelerar a consolidação do funcionamento da
associação, nomeadamente:
‒
‒
‒
‒
‒

Elaboração do Regulamento Interno do NInTec, que foi aprovado na
Assembleia Geral do dia 9 de Abril de 2019;
Configuração do domínio nintec.pt, com a criação das contas de email
geral@nintec.pt, nintec@nintec.pt, mesa@nintec.pt, e cfiscal@nintec.pt;
Lançamento e manutenção do website www.nintec.pt;
Criação do fórum de discussão nintec@googlegroups.com;
Apresentação do NInTec às direções de cada unidade de investigação do
Técnico (via e-mail).

Com o objetivo de consolidar relações institucionais, a direção envidou esforços na
comunicação com os órgãos de gestão do Instituto Superior Técnico (IST) e da
Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento (ISTID), reunindo com o Conselho de Gestão (CG) do IST e com o Conselho Cientifico (CC)
de ambas as instituições. No primeiro caso importa referir a reunião com o Professor
João Gomes Ferreira, Vice-Presidente do IST com o pelouro das ‘Instalações e
Equipamentos’, a 20/05/2019, onde foi abordado o possível apoio institucional ao
NInTec por parte do IST. No segundo caso, salienta-se o agendamento de reuniões
bimensais com Professor Luís Oliveira e Silva, Presidente do CC do IST e da IST-ID (em
09/05/2019, 25/06/2019, 17/09/2019 e 12/11/2019), de onde se destaca a discussão
acerca do funcionamento geral dos Conselhos Científicos (IST e IST-ID), do
Regulamento de Avaliação para os Investigadores, e da futura articulação entre a ISTID e o IST.

2.2 Diagnóstico
A Direção do NInTec realizou um inquérito com o objetivo de caracterizar as
atividades de investigação científica e os respetivos vínculos laborais dos
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investigadores da comunidade Técnico, em geral, e dos associados do NInTec, em
particular. Foi pedido às direções das unidades de investigação do Técnico que
colaborassem na divulgação do inquérito a fim de aumentar o número de respostas. O
inquérito esteve aberto durante o mês de outubro de 2019 e contou com a
participação de 177 investigadores. A primeira apresentação dos resultados irá
ocorrer na Assembleia Geral do NinTec agendada para 19 de dezembro de 2019.

2.3 Monitorização e controlo
No âmbito da monitorização e controlo das alterações legislativas com impacto direto
na vida profissional de muitos dos associados do NInTec, a Direção acompanhou de
perto a evolução dos processos relativos ao Programa de Regularização Extraordinária
dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) e à Lei 57/2017,
defendendo em vários fóruns medidas que visem a equidade e estabilidade dos
vínculos de trabalho.
A nível nacional, o NInTec integrou um grupo de organizações de trabalhadores
científicos que reuniu com os grupos parlamentares da Assembleia da República e
com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), com o objetivo de
promover o cumprimento do PREVPAP e da Lei 57/2017 de forma eficaz e justa para
os profissionais da Ciência.
Em relação ao PREVPAP, a Direção estabeleceu contactos regulares com o sindicato do
setor como forma de acompanhar os processos. Motivada pelas indicações de que os
requerentes ao PREVPAP com vínculo à IST-ID viriam a ser excluídos deste processo de
regularização, a Direção contactou o presidente das Comissões de Avaliação Bipartida
(CAB) e os deputados parlamentares da comissão permanente do Trabalho e
Segurança Social no sentido de clarificar a natureza do funcionamento abusivo da ISTID. Quando se confirmou a exclusão dos investigadores da IST-ID, a Direção solicitou
um parecer jurídico à Sociedade de Advogados Cartaxo, Aragão & Associados, no
sentido de demonstrar que os requerentes ao PREVPAP com vínculo à IST-ID não
devem ser excluídos do programa. Relativamente aos requerimentos com indicação
para regularização do seu vínculo com o IST, a Direção colaborou no desbloquear do
processo de prorrogação dos vínculos legalmente prevista, promovendo a
comunicação entre os investigadores visados. No que respeita a aplicação da Lei
57/2017, a Direção acompanhou a aplicação da norma transitória no IST e na IST-ID. O
NInTec promoveu e contribuiu também para o desbloqueio do início dos contratos ao
abrigo do programa CEEC 2017, em que a IST-ID estava a atrasar a celebração dos
contratos alegando problemas com a FCT.
A Direção tem acompanhado a definição dos regulamentos de avaliação de
investigadores ao abrigo da Lei 57/2017 no âmbito das, já referidas, reuniões
bimensais com o Professor Luís Oliveira e Silva, presidente do Conselho Científico do
IST e da IST-ID.
Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 123/2019, que conduziu a alterações
ao Estatuto do Bolseiro de Investigação (EBI), a Direção questionou o presidente do
Conselho Científico do IST e da IST-ID sobre a publicação do novo regulamento de
bolsas, e solicitou o acompanhamento da elaboração deste regulamento. A Direção
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participou no processo de consulta pública do Regulamento de Bolsas da FCT tendo
enviado um conjunto de alterações à proposta apresentada.

2.4 Promoção
No âmbito da promoção e divulgação do NInTec, dentro e fora do Técnico, a Direcção
tem procurado fomentar a discussão pública acerca das políticas e boas práticas na
investigação científica. Neste âmbito, importa salientar a participação:
‒ Na Assembleia de Escola de apresentação da candidatura única do Professor
Rogério Colaço ao cargo de presidente do IST, onde apresentou, antecipadamente,
um conjunto de perguntas relativamente aos tópicos ‘recursos humanos’,
‘internacionalização’ e ‘todos somos Técnico’;
‒ Na 2ª sessão da Convenção Nacional do Ensino Superior 2030 organizada pelo
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), onde a Direção
enviou um contributo livre para esta sessão, com o objetivo de incluir na agenda a
discussão em torno da carreira de investigação;
‒ Numa ronda de reuniões com os partidos políticos com assento parlamentar,
durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas de 2019, com o objetivo
de discutir as suas propostas eleitorais para o sector da Ciência e Ensino Superior.
Além disso, o NInTec esteve ainda representado em vários eventos relacionados com
a valorização da ciência e estabilidade dos vínculos laborais dos profissionais do
sector, nomeadamente:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Debate com os Partidos organizado pelo Sindicato dos Professores da Grande
Lisboa (SPGL), a 13 de setembro;
Organização conjunta e participação numerosa do protesto do encontro ciência
2019, de 8 a 10 de julho;
Audição do Grupo Parlamentar do Partido comunista Português – Precariedade na
Ciência e no Ensino Superior, na Assembleia da República, a 3 de maio;
Pela aplicação do PREVPAP| 30/04 10:00| Praça de Londres, a 30 de abril;
PREVPAP em discussão no parlamento, a 26 de abril;
Evento na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Associação
Portuguesa de Sociologia - Colóquio Políticas Científicas, a 04 de abril;
Audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre a realidade do
emprego científico, a 27 de fevereiro;
Inauguração do ‘Monumento ao Precário Desconhecido’, na Presidência do
Conselho de Ministros, a 7 de fevereiro;
Situação da Ciência e Tecnologia - Políticas da União Europeia - Propostas do
Partido Comunista Português, a 28 de janeiro;
Convenção Nacional do Ensino Superior 2030, com presença na 1ª e 2ª sessão, e
contributo livre para a 2ª sessão, a 7 de janeiro e 15 de março, respetivamente;
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‒

Conferência de impressa organizada pela Federação Nacional dos Professores
(FENPROF) em frente ao Ministério das Finanças sobre o PREVPAP.
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3 DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
No ano de 2019, o NInTec apresenta um exercício financeiro com resultado liquido
positivo de € 1318,52. As receitas resultam do contributo dos associados, através da
quotização, donativos iniciais para a criação do NInTec como Associação Sem Fins
Lucrativos, e contributos para o parecer jurídico pedido à Sociedade de Advogados
Cartaxo, Aragão & Associados. As despesas estão associadas à criação do NInTec e ao
parecer jurídico referidos. Na Tabela abaixo encontram-se resumidos a Demonstração
dos Resultados.
Demonstração de Resultados
(2019)
Despesas
Descrição

Receitas
Valor €

Abertura Associação

Quotas

Registo

Valor €
1655,00

300,00

Registo Segurança Social

4,10

Despesas Bancárias
Comissão e imposto de
selo

Descrição

Donativo
0,83

Constituição do
NInTec
Contribuição para
Parecer Jurídico

20,25
440,20

Ações
Parecer Jurídico

492,00

Total de despesas

796,93

Total de receitas

2115,45

Resultado Líquido do Exercício € 1318,52
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em consideração a missão e estatutos do NInTec, a direção em exercício
realizou diversas atividades e ações que permitiram atingir os objetivos propostos no
seu programa.

5 PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS
Junta-se a este documento o parecer acerca do relatório de atividades e contas
produzido pelo Conselho Fiscal do NInTec.
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