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1 NOTA INTRODUTÓRIA 

O ano de 2020 foi o ano previsto para a consolidação do NInTec – Núcleo de Investigadores 
(adiante designado por NInTec). A Direção envidou os seus melhores esforços para dar 
cumprimento ao plano de ação apresentado. Este contemplava uma importante parcela de 
trabalho ao nível da organização e consolidação do funcionamento e da missão do NInTec. 
A estratégia proposta pela direção do NInTec para o ano de 2020 estava dividida em dois 
grandes níveis: (i) atividades correntes; e (ii) atividades de projeto. Em qualquer dos casos, 
a direção do NInTec pretendia 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 passava 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. 

Importa salientar que o segundo semestre de 2020 exigiu esforços extra na defesa dos 
direitos dos associados do NInTec na vida da Escola, os quais representaram um retrocesso 
em relação ao início de 2020 e que aparentavam estar resolvidos, em particular as regras 
para a elaboração dos cadernos eleitorais no IST. Estas atividades serão descritas de forma 
sumária nos capítulos seguintes. Inclui-se também neste documento o relatório de contas 
do ano 2020 e o respectivo parecer do Conselho Fiscal do NINTec. 
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2 OBJECTIVOS PREVISTOS 

O plano de atividades definido no início de 2020 tinha 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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3 ATIVIDADES REALIZADAS 

As decisões acerca das atividades realizadas foram discutidas pela direção e restantes 
órgãos sociais em reuniões semanais. Sempre que os assuntos foram considerados de maior 
importância, realizou-se uma auscultação aos associados, habitualmente através de e-mail.  

3.1 Consolidação 

Na continuação do trabalho desenvolvido no primeiro ano, foram realizadas várias ações 
para acelerar a consolidação do funcionamento da associação. 

3.1.1 Diálogo com parceiros e decisores 

A direcção tentou manter o diálogo com os decisores, internos e externos ao Técnico, 
nomeadamente: 

‒ Presidente do IST; 
‒ Conselho de Gestão do IST;  
‒ Conselho Científico do IST e IST-ID; 
‒ Direção da IST-ID; 
‒ Unidades de Investigação do IST; 
‒ Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). 

 

Em Janeiro de 2020 tomaram posse o novo Presidente do IST e o Conselho de Gestão por si 
nomeado, pelo que a Direção do NInTec procurou estabelecer uma relação frutífera com 
este órgão no sentido de ser reconhecido como um núcleo da Escola e de ter um papel ativo 
na discussão dos assuntos relativos à investigação científica no Técnico. Internamente, 
procurou-se, ainda, debater os assuntos relacionados com a avaliação dos investigadores, 
as desigualdades sentidas pelos investigadores com vínculo à IST-ID (orientação de alunos e 
mestrado e doutoramento) e a participação de todos os investigadores do universo Técnico 
na vida democrática da Escola. Também se procurou levar este assunto ao MCTES, ainda 
sem sucesso. 

 

3.1.2 Participação na vida do Técnico 

Com o objetivo de aumentar a participação do NInTec na vida do Técnico, foi criado um 
‘Observatório’ para as eleições no IST. Em sequência, foi identificada a exclusão dos 
investigadores da IST-ID dos cadernos eleitorais às eleições do IST que levou a uma intensa 
intervenção do NInTec: 

1. Realização de uma Assembleia Geral Extraordinária; 
2. Assessoria jurídica de sobre a legalidade da exclusão dos Investigadores vinculados 

à IST-ID dos Cadernos Eleitorais para eleição dos órgãos do IST; 
3. Apresentação de uma reclamação conjunta junto da Comissão Eleitoral 

acompanhada de um parecer jurídico a fundamentar os motivos da reclamação. O 
motivo e a exigência da reclamação não foram atendidos; 

4. Publicação e divulgação de uma carta aberta dirigida à comunidade Técnico como 
forma de apelo à correção dos cadernos eleitorais; 
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5. Apresentação de uma reclamação dirigida ao Presidente do IST na qualidade de 
órgão de recurso. Reclamação esta que foi indeferida; 

6. Apresentação de uma queixa junto ao Provedor de Justiça; 
7. Interposição de uma Providência Cautelar; 
8. Campanha de angariação de fundos para custear as ações jurídicas. 

 

Os investigadores da IST-ID acabaram efetivamente excluídos da participação nas eleições 
porque a providência cautelar foi indeferida pela Juíza alegando trâmites processuais, pelo 
que o verdadeiro cerne da questão, acabou por não merecer atenção e não foi avaliado. No 
entanto, a Providência Cautelar desempenhou o seu papel, pois colocou em agenda 
assuntos que de outra forma não seriam discutidos no seio da Comunidade Técnico. Além 
disso, sublinhou a vitalidade e força do NInTec através da grande mobilização dos 
associados.  

 

3.1.3 Envolvimento dos associados 

Com o objetivo de conseguir um maior envolvimento dos associados NInTec nas atividades 
do núcleo, foram criados grupos de trabalho para desenvolver atividades de projeto 
específicas e com o objetivo de responder a questões concretas, nomeadamente: 

‒ Grupo Trabalho ‘PREVPAP++’, constituído por requerentes do Programa de 
Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública 
(PREVPAP) com parecer positivo, de forma a agilizar os contactos regulares com a 
direção do IST; 

‒ Grupo Trabalho ‘Os Newsletter’, responsável pela elaboração e envio da Newsletter. 

Foram promovidos ‘almoços com o NINTec’ onde a direção reunia, ao almoço, com alguns 
associados que mostraram interesse em debater alguns assuntos relevantes para os 
associados. Devido à COVID-19 foi apenas realizado um dos almoços previstos. Em 
substituição, vários associados foram convidados  a participar nas reuniões semanais dos 
Órgãos Sociais do NInTec. 

3.2 Monitorização e controlo 

3.2.1 Regulamento de avaliação dos investigadores 

Foi pressionado o Conselho de Gestão do IST e a Direção de IST-ID para que fosse adotado 
e divulgado um regulamento de avaliação único para os seus investigadores. No entanto, as 
várias ações realizadas (ver 3.3.1) não produziram nenhum avanço na publicação dos 
regulamentos de avaliação.  

3.2.2 Carreiras nas Associações Privadas Sem Fins Lucrativos 

Este assunto foi discutido, em particular, com o Presidente do CC do IST. Importa trazer para 
a discussão com os decisores a necessidade de definir regras e a obrigatoriedade de existir 
uma Carreira Científica nas Associações Privadas Sem Fins Lucrativos (APSFL) associadas a 
instituições públicas e com financiamento público. Este assunto não teve a evolução 
prevista, devido a não ter sido discutido com outros órgãos decisores, nomeadamente com 
o MCTES e com responsáveis da IST-ID. 
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3.2.3 Contratos do PREVPAP 

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 PREVPAP, em particular a evolução dos casos que 
obtiveram parecer positivo para integração na carreira. O assunto foi acompanhado pela 
Direção através do grupo de trabalho PREVPAP++. À data deste relatório já foram realizados 
os concursos de todos os investigadores, estando a decorrer o processo de contratação. 

 

3.3 Promoção 

3.3.1 Comunicação 

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: 

1. Manutenção e atualização de conteúdos do website www.nintec.pt, como base de 
dados das várias atividades realizados pelo NIntec e/ou por seus associados; 

2. Envio de cartão de Natal aos vários parceiros e decisores, o qual apresentava 
dezenas de fotos dos associados, revelando a mobilização dos associados na 
divulgação do NInTec;  

3. Envio da Newsletter aos associados (Newsletter #3 a Newsletter #9); 

4. Criação do ‘Directo NInTec’, conversas temáticas organizadas e moderadas pelo 
NInTec, com transmissão direta online, via facebook, aberta não só aos associados, 
mas a toda a comunidade científica (http://nintec.pt/index.php/category/eventos/); 

 

- Directo NInTec #1 Investigadores e o ensino, 21 de maio de 2020. 

Programa em torno de questões como Quais as oportunidades e desafios do 
envolvimento dos investigadores nas atividades letivas? Estão os 
investigadores, em geral, capacitados para dar aulas? Devem os 
investigadores ter um complemento salarial pelas aulas?  

 

- Directo NInTec #2  Investigação e ensino no técnico em tempos de 
pandemia 

Programa co-organizado com o Diferencial, o jornal dos estudantes do IST, 
que teve como convidados Raquel Aires Barros, Presidente do Conselho 
Pedagógico do IST , e Luís Oliveira e SIlva, Presidente do Conselho Científico 
do IST.  

 

- Directo NInTec #3 Investigadores e a comunicação de ciência 

http://www.nintec.pt/
http://nintec.pt/index.php/category/eventos/
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Programa que teve como convidada Joana Lobo Antunes, Directora de 
Comunicação no IST. 

 

- Directo NInTec #4  Participação cívica dos investigadores na vida da escola 

Programa que teve como convidados Dulce Belo, vogal da Comissão 
Executiva no C2TN e José Vicente, membro do Conselho de Escola do IST. 

 

- Directo NInTec #5 Investigação em debate - Eleição dos órgãos do IST 
|2021-2024 

Programa de debate com João Paulo Leal, candidato da lista P e Luís Oliveira 
e Silva, candidato da Lista T. 

 

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:  

‒ Simpósio ANICT 2020; 

‒ Ana Gomes conversa com a sociedade civil: “Precariedade na ciência, um problema 

estrutural, um problema para Portugal”; 

‒ Carta Aberta ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

 

3.3.2 Angariação de novos sócios 

A direcção realizou uma campanha de angariação de novos sócios, a qual contemplava a 
oferta do segundo ano de quotas para os novos associados. Adicionalmente, foi oferecido 
um ano de quotas aos associados que renovaram a sua inscrição. A meta inicialmente 
colocada, atingir o número de 100 associados NInTec não foi atingida durante o ano de 
2020. 
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4 DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 

No ano de 2020, o NInTec apresenta um exercício financeiro com resultado líquido positivo 
de € 2460,48. As receitas resultam do contributo dos associados, através da quotização e 
contributos para a providência cautelar pedida à Sociedade de Advogados Cartaxo, Aragão 
& Associados. As despesas estão associadas à providência cautelar e ao parecer jurídico 
referidos. Na Tabela abaixo encontram-se resumidos a Demonstração dos Resultados. 

Demonstração de Resultados (2020) 

Despesas  Receitas 

Descrição Valor €  Descrição Valor € 

Sítio na Internet   Quotas 1540,00 

Renovação do domínio 15,38    

Alojamento do site e emails 36,90    

Ações   Donativos  

Parecer Eleições IST 492,00  Contribuição Providência Cautelar 2940,00 

Providência Cautelar     

Consulta advogados 80,00  Crowdfunding 875,76 

Honorários advogados 1353,00    

3 DUCs (306,00 cada) 918,00    

Total de despesas 2895,28  Total de receitas 5355,76 

Resultado Líquido do Exercício € 2460,48 

   Resultados Transitados 1318,52 

Total € 3779,00 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Fiéis à missão e aos estatutos do NInTec, a direção em exercício realizou diversas atividades 
e ações que, no geral, permitiram alcançar os objetivos propostos no seu programa. 

Após dois anos em funções, a sigla NInTec é reconhecida e imediatamente associada aos 
investigadores do universo Técnico. Este reconhecimento estende-se para além das 
fronteiras do IST. O NIntec tornou-se por isso um interlocutor privilegiado no diálogo com 
outros grupos e núcleos com missões similares à sua, podendo desta forma participar, em 
rede, na identificação e difusão dos problemas comuns e trabalhar na procura das melhores 
soluções. 

A Direcção do NInTec procurou manter uma relação de proximidade com os associados. 
Actividades como os “Directos NInTec” ou os “Almoços com o NInTec” são disso um exemplo 
e pela sua importância devem ser mantidas no futuro. A participação activa, empenhada, 
informada e informadora dos associados não só é fundamental como é a essência do próprio 
Núcleo. 

A formação de “working groups”, de forma a trabalhar temas específicos ou que se apliquem 
apenas a um grupo reduzido de associados, deve continuar a ser fomentada. Estes WG 
podem, e devem, ser sugeridos por qualquer associado, comprometendo-se a direção em 
dar todo o apoio necessário para a sua concretização. O exemplo mais recente foi a criação 
do grupo PREVPAP++, criado para monitorar o processo de integração de alguns dos 
associados abrangidos por este Programa.  

O NInTec manteve, ao longo da sua existência, um diálogo cordial com os órgãos de gestão 
do IST/IST-ID e com alguns dos decisores da política científica nacional. Apesar destes 
esforços no final do último ano a relação com o IST sofreu um revés tendo as relações sido 
cortadas pelo seu presidente. Ainda assim, será importante empreender esforços no sentido 
de reatar esse diálogo e manter os restantes. Importa ainda referir que o CG do IST continua 
sem reconhecer o NInTec como um núcleo oficial no IST. 

Os próximos anos trarão desafios e questões cuja resolução será premente. A avaliação do 
desempenho dos Investigadores carece de um regulamento unificado e a clarificação dos 
vínculos dos investigadores à IST-ID, ou a criação de uma carreira de Investigação nesta 
instituição privada, são ainda ideais distantes. 

As razões para a continuação de um NIntec forte e coeso são tão importantes como as que 
levaram à sua criação. Continuemos por isso. 
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6 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. 


