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ACRÓNIMOS

IST

Instituto Superior Técnico

IST-ID

Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e
Desenvolvimento

EPSFL

Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos

CC-IST

Conselho Científico IST

CC-IST-ID

Conselho Científico IST-ID
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1 INTRODUÇÃO
O plano de atividades do ‘NInTec – Núcleo de Investigadores’ do Técnico para o ano de 2022
pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido durante 2021 e desenvolver novas iniciativas
e actividades de forma a cumprir a missão estipulada nos seus estatutos.

2 ESTRATÉGIA
A estratégia da Direção do NInTec para o ano de 2022 continua a estar dividida em duas grandes
vertentes: (i) atividades correntes; e (ii) atividades de projeto.
A estratégia passa também pela criação de grupos de trabalhos focados em tópicos específicos.
Desta forma, a Direção do NInTec pretende aumentar a abrangência do Núcleo.

3 OBJETIVOS


Divulgar os problemas dos investigadores, independentemente da função ou tipo
de contrato, realçando a importância do NInTec em toda a Academia;



Fortalecer a relevância do NInTec para os investigadores do Universo Técnico;



Dar continuidade à mediação do diálogo entre os Investigadores e os Órgãos de
Gestão do IST e da IST-ID;



Melhorar e incentivar a comunicação entre os associados;



Aumentar o número de associados NInTec.

4 PLANO DE AÇÃO
4.1

Diálogo com parceiros e decisores


Continuar o diálogo com os Órgãos de Gestão da IST-ID e IST, trasladando as
preocupações dos associados e propondo medidas que melhorem a situação dos
investigadores em diversos âmbitos.



Estabelecer um diálogo fluido com as diferentes Unidades de Investigação e
Departamentos do IST, onde estão integrados os associados do NInTec.
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Não foram identificadas, até agora, outras associações afins à NInTec na
Universidade de Lisboa e fora dela. É preciso encontrar uma forma de diálogo
com os investigadores de outras instituições.



Estabelecer um canal de diálogo com a nova Ministra, assim como com os Grupos
Parlamentares, FCT e outras entidades que possam ser benéficas para a NInTec.

4.2

Regulamento de avaliação dos Investigadores

No próximo biénio haverá vários desafios relacionados com a definição do regulamento de
avaliação dos Investigadores do IST e da IST-ID, o final dos contratos celebrados ao abrigo da
NT do DL57, e a equiparação dos direitos e deveres dos investigadores do IST e da IST-ID.
Neste âmbito, Neste âmbito, devemos procurar acompanhar estas questões junto dos
investigadores e de ambas as instituições.

4.3

Envolvimento dos associados

Incentivar a participação dos associados através de diferentes ações:


Inquirir os associados sobre temas que gostariam ser abordados nos Diretos
NInTec;



Reuniões abertas para abordar temas de interesse para os associados;



Directos NInTec;



Divulgação da Ciência desenvolvida pelos associados do NInTEC, através do
NInTec Science Day, um evento onde serão apresentados diferentes tópicos onde
os nossos sócios desenvolvem o seu trabalho.

4.4

Carreira de Investigação nas Entidades Privadas Sem
Fins Lucrativos

Tentar encontrar com todos os players possíveis soluções à actual situação na que se encontram
muitos dos investigadores contratados com as Entidades sem fins lucrativos.
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4.5

Angariação de novos sócios

Definir estratégias para aumentar a visibilidade do Núcleo e angariar novos sócios. Aproveitar as
redes sociais para tentar chegar aos novos investigadores que estão a entrar nas Unidades de
Investigação.
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. Neste contexto, será enviada uma apresentação do NIntec,
via e-mail, aos Coordenadores das Unidades de Investigação do IST, de forma a dar
conhecimento da existência do NInTec aos seus membros e colaboradores.

4.6

Comunicação aos sócios e entre sócios - Divulgação

É um dos objetivos incentivar e melhorar a comunicação da Direção com os sócios e entre os
sócios.


Os principais resultados das reuniões da Direção do NInTec com os Órgãos de
Gestão da IST-ID e IST ou Unidades de Investigação serão divulgados aos
sócios.



Os ‘Diretos NInTec’ vão continuar a acontecer com regularidade. Os sócios podem
sugerir temas para discussão e oradores à Direção.



Informações importantes e do interesse para os associados do NInTec serão
divulgados na página do NInTec www.nintec.pt, assim como nas redes sociais:
https://twitter.com/nintec_pt, https://www.facebook.com/nintec.pt/ e
https://www.linkedin.com/in/nintec/. Os associados são incentivados a consultar
a página do NInTec.

5 PREVISÃO ORÇAMENTAL
Considerando o exercício do ano de 2021, e o plano de ação para 2022, o orçamento previsto
encontra-se na tabela abaixo. Nas receitas previstas para 2022, são consideradas as inscrições
de 30 novos sócios.
Além das despesas correntes (despesas bancárias e com o sítio na internet), foi considerada a
renovação da imagem da NInTec, a inscrição em associação de núcleos e em conferências no
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âmbito da missão do NInTec. Por fim, importa ainda referir os resultados transitados de 2021, no
valor de 2083,72 € .

Previsão de Resultado
(2022)
Despesas Previstas
Descrição

Receitas Previstas
Valor €

Despesas Bancárias
Comissão e imposto de selo

1,00

Descrição

Valor €

Quotas

600,00

(previsão para 30 novos associados)

Sítio na internet
Renovação do domínio

15,38

Alojamento do site e emails

36,90

Ações
Honorários de advogados

492,00

Imagem e comunicação

500,00

Inscrição em associações e
núcleos

500,00

Inscrição em conferências
Total de despesas

750,00
2295,28

Total de receitas

600,00

Resultados Transitados

3779,00

Resultado Líquido do Exercício € -1695,28

Total € 2083,72
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