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1 INTRODUÇÃO 

O plano de Atividades do ‘NInTec – Núcleo de Investigadores’ do Técnico para o ano 
de 2020 pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido no ano de criação do 
núcleo. Nesse primeiro ano de existência, as atividades realizadas resultaram, 
maioritariamente, de reações a problemas decorrentes dos processos associados ao 
Emprego Cientifico e ao Programa de Regularização Extraordinário de Vínculos 
Precários na Administração Pública (PREVPAP). Neste segundo ano de existência, além 
de manter a atenção na evolução das condições contratuais existentes para o 
desenvolvimento das atividades de investigação, o plano de Atividades do NInTec visa 
também a consolidação e crescimento do núcleo na academia, de forma a cumprir os 
desígnios e a missão estipulada nos seus estatutos. 

2 ESTRATÉGIA 

A estratégia da direção do NInTec para o ano de 2020 está dividida em dois grandes 
níveis: (i) atividades correntes; e (ii) atividades de projeto. 

Em qualquer dos dois níveis, a direção do NInTec pretende consolidar e aumentar a 
abrangência do núcleo na defesa dos investigadores, para que esta seja feita a uma só 
voz e pelo interesse de todos. De salientar que, o sucesso desta estratégia passa 
também pela criação de grupos de trabalhos focados em tópicos específicos, e 
formados por associados do NInTec, em particular para o desenvolvimento das 
atividades de projeto. 

3 OBJETIVOS 

De forma a dar resposta à estratégia definida, e considerando os dois níveis de 
atividades identificados na estratégia, são estipulados os seguintes objetivos: 
 Difundir os problemas dos investigadores, independentemente da função ou tipo 

de contrato, realçando a importância do NInTec em toda a Academia; 

 Cimentar a relevância do NInTec para os investigadores do universo Técnico, e 

intensificar a exploração das potencialidades do núcleo para os seus associados; 

 Pressionar o Técnico para a criação de um regulamento de avaliação único para os 

seus investigadores; 

 Atingir a meta de 100 associados NInTec. 
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4 PLANO DE AÇÃO 

Para atingir os objetivos propostos foi definido um plano de ação que contempla o 
desenvolvimento de atividades nos tópicos abordados nas subsecções seguintes. Para 
tornar o plano de ação eficaz, em cada tópico, devem ser identificadas e 
desenvolvidas atividades correntes e de projeto. 

4.1 Diálogo com parceiros e decisores 

Manter o diálogo com grupos e núcleos similares ao NInTec, com o objetivo de 
reconhecer problemas comuns e poder trabalhar em conjunto com vista à 
identificação e denúncia dos problemas que afetam os seus associados.  

Manter o diálogo com os decisores, internos e externos ao Técnico, nomeadamente: 
Conselho de Gestão do Instituto Superior Técnico; direção da IST-ID e de outas 
instituições do universo Técnico; Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES); e Grupos parlamentares. 

Neste tópico importa identificar redes de parceiros nacionais e internacionais, com as 
quais o NInTec poderá estabelecer colaborações, com vista a uma maior difusão dos 
problemas existentes. 

4.2 Participação na vida do Técnico 

Aumentar a participação do NInTec na vida do Técnico, através da criação de um 
‘Observatório para as eleições no IST’. Dado que em 2020 terão lugar eleições para o 
Concelho de Escola e Assembleia de Escola do IST, este observatório visa perceber o 
regulamento eleitoral e discutir os assuntos relevantes para o NInTec com os 
candidatos. 

4.3 Regulamento de avaliação dos investigadores 

Contribuir para pressionar o Conselho de Gestão do IST e a Direção de IST-ID e de 
outras instituições similares a adotarem um regulamento de avaliação único para os 
seus investigadores. 

4.4 Envolvimento dos associados 

Importa conseguir um maior envolvimento dos associados NInTec nas atividades do 
núcleo. Para isso, sempre que pertinente, deverão ser criados grupos de trabalho para 
desenvolver atividades de projeto especificas e com o objetivo de responder a 
questões concretas. Estas podem ser sugeridas por qualquer associado, dando a 
direção todo o apoio possível para que se concretize. 

Neste âmbito, o NInTec tem por objetivo identificar fontes de financiamento 
competitivo e submeter projetos que permitam concretizar os projetos concretos. 

4.5 Carreiras nas Associações Privadas Sem Fins Lucrativos 

Trazer para a discussão com os decisores a necessidades de definir regras e a 
obrigatoriedade de existir uma Carreira cientifica nas Associações Privadas Sem Fins 
Lucrativos (APSFL) associadas a instituições públicas e com financiamento público. 
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4.6 Angariação de novos sócios 

Está prevista uma campanha de angariação de novos sócios, com vista a aumentar a 
abrangência e a voz no NInTec no universo Técnico. Esta campanha tem como objetivo 
atingir o número de 100 associados NInTec. 
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5 PREVISÃO ORÇAMENTAL 

Tendo em consideração o exercício do ano de 2019, e o plano de ação para 2020, o 
orçamento previsto tem em consideração a quotização para um total de 100 
associados NInTec e as despesas referidas na tabela abaixo. 

 

Previsão de Resultados  
(2020) 

Despesas Previstas  Receitas Previstas 

Descrição Valor €  Descrição Valor € 

Despesas Bancárias    Quotas 2000,00 

Comissão e imposto de 

selo 

1,00 
 

(previsão para 100 associados) 

Ações     

Imagem e comunicação 500,00    

Inscrição em associação 

de núcleos  

500,00 
   

Inscrição  em conferências 

acerca carreiras cientificas  

750,00 
   

Total de despesas 1751,00  Total de receitas 2000,00 

Resultado Líquido do Exercício € 249,00 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano de Atividades de 2020 tem como desígnio final fazer cumprir as propostas 
apresentadas para os dois primeiros anos de núcleo, correspondentes ao mandado da 
presente Direção.  


