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ACRÓNIMOS 

 
 

IST Instituto Superior Técnico  

IST-ID 
Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e 
Desenvolvimento (IST-ID) 

CC Conselho Científico 

CG Conselho de Gestão  

CP Conselho Pedagógico  

UI Unidades de Investigação 

APSFL Associações Privadas Sem Fins Lucrativos 
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1. INTRODUÇÃO 

A 12 de fevereiro de 2021 ocorreram eleições para os Órgãos Sociais do NInTec, os quais 
tomaram posse a dia 16 do referido mês. No seu manifesto eleitoral os novos Órgãos Sociais 
referiram que seriam “um projeto de continuidade ao projecto iniciado pela anterior gestão 
do NInTec, pretendendo dar continuidade à consolidação do Núcleo, defendendo e fazendo 
eco da voz do maior número possível de investigadores do Universo Técnico.”  

Apesar do contexto pandémico vivido, a Direção empenhou-se para dar cumprimento ao 
plano de ação apresentado tendo estabelecido uma estratégia para o ano de 2021 dividida 
em dois níveis de ação: (i) Atividades correntes; e (ii) Atividades de projeto (grupos de 
trabalho focados em tópicos específicos). Com esta abordagem a Direção do NInTec 
pretendeu consolidar e aumentar a abrangência da ação do Núcleo na defesa dos interesses 
dos investigadores, para que esta seja feita a uma só voz e pelo interesse de todos e da 
comunidade científica. 
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2. OBJECTIVOS PREVISTOS 

O plano de atividades definido para o ano de 2021 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; 

● 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;  

● 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 Diálogo com parceiros e decisores 

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

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

 
O diálogo com os Órgãos de Gestão da IST-ID e do IST foi estabelecido de forma periódica 

refletindo a vontade de diálogo de todas as partes envolvidas. As reuniões decorreram 

presencialmente. À excepção da 1ª reunião, as restantes decorreram com uma ordem de 

trabalhos aberta, dando continuidade à discussão dos assuntos propostos por ambas as 

partes intervenientes.  

Os resumos das reuniões foram comunicados aos sócios através das newsletters enviadas 

regularmente.  

 

O NInTec, através dos seus associados contratados ao abrigo do DL57, iniciou um diálogo 

com algumas Unidades de Investigação (UI), por forma a se obter esclarecimentos 

relativamente à avaliação de desempenho e renovação dos vínculos contratuais destes 

investigadores. Das  19 UI do Técnico foram estabelecidos contactos com o IPFN, C2TN, 

CERIS e CQE. 

Este assunto foi discutido com todos os associados na Reunião Aberta realizada on-line no 

dia 28 de setembro de 2021.  

Tal como esperado, foram identificadas situações muito distintas dependendo da entidade 

empregadora (IST ou IST-ID). No entanto, mesmo com vínculos idênticos, no caso da IST-ID 

constatou-se diferentes abordagens relativamente à avaliação dos seus investigadores após 

três anos de contrato.   

Será necessário determinar com os associados se têm  interesse em estabelecer reuniões 

com as restantes UIs.  
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Durante a reunião com o Ministro do MCTES (9.julho) foi discutido o documento “Um pacto 

para o reforço de instituições e carreiras científicas” assim como a situação dos 

investigadores contratados pelas APSFLs. 

 

O NInTec participou no 30º Encontro de Prospetiva, realizado nos dias 6, 7 e 8 de setembro 

no Convento da Arrábida, organizado pelo Instituto de Prospectiva em colaboração com o 

Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O Encontro foi dedicado a 

promover a reflexão e o debate de temas de prospetiva científica e tecnológica, mas num 

contexto em acelerada transformação resultante da necessidade emergente de 

recuperação económica e social após a crise internacional provocada pela doença COVID-

19. 

Na reunião com a FCT (23.novembro) foi discutido o papel das APSFLs na avaliação das 

instituições/unidades de investigação e as políticas de contratação de investigadores assim 

como a sua formação.  

 

Foi dada continuidade ao contato  com os Grupos Parlamentares e com outras associações 

afins à NInTec. 

 

3.2 Regulamento de avaliação dos investigadores 

Em reunião com as direções do IST e da IST-ID foi identificada a necessidade de divulgação 
pública do Regulamento da carreira de investigação na IST-ID, incluindo a avaliação dos seus 
investigadores. O mesmo foi publicado a 13 maio de 2021 (na página da IST-ID). 

 
No dia 28 de julho de 2021, o CC-IST aprovou o Regulamento de avaliação da atividade dos 
investigadores contratados pela IST ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2016, que foi publicado 
em Diário da República a 20 de Agosto de 2021. 

No dia 30 de dezembro de 2021, foi divulgado o Regulamento de Prestação de Serviços dos 
Investigadores do IST. 

 

3.3 Envolvimento dos associados 

A 28.Abril.2021 foi realizada uma Assembleia Geral com a participação de cerca de 35 
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 ‘Os Newsletter’, responsável pela elaboração e envio da Newsletter; 
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‒ 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. 

 

Inicialmente foi decidido manter os ‘almoços com o NINTec’, iniciativa onde a Direção 
reunia, ao almoço, com alguns associados que mostraram interesse em debater alguns 
assuntos relevantes para os associados. Devido à COVID-19 os almoços previstos foram 
cancelados e, em alternativa, os associados foram convidados a participar nas reuniões 
semanais dos Órgãos Sociais do NInTec - “Reunião Aberta”. 

Foram assim realizadas 3 reuniões abertas:  

- 25.março: relativa à exclusão dos investigadores afectos à IST-ID dos cadernos 
eleitorais para as eleições do Senado e do Conselho Geral da Universidade de Lisboa; 

- 21.julho:  para discussão do tema “Serviço Docente a título gracioso pelos 
Investigadores?”; 

- 28.setembro:  para comunicação do resultado das reuniões dos associados com as 
UIs. 

 

Um dos membros da Direção do NInTec com vínculo à IST-ID foi convidado a fazer parte do 
Senado da ULisboa como membro independente (sem vínculo à ULisboa). 

 

Foi também organizado um protesto contra a exclusão de investigadores das eleições na 
ULisboa via ZOOM, no dia 4 de maio. O protesto contou com o apoio do SPGL– Sindicato dos 
Professores da Grande Lisboa, ABIC– Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, 
SNESup– Sindicato Nacional do Ensino Superior, OTC– Organização dos Trabalhadores 
Científicos, Rede Investigadores Contra a Precariedade Científica. 

 

3.4 Angariação de novos sócios 

O desempenho nesta tarefa precisa de ser melhorado uma vez que houve apenas a adesão 

de 2  novos sócios. Relembramos que contamos com a colaboração de todos os associados 

para divulgação da existência do Núcleo por todos os investigadores, independentemente 

da instituição com quem têm vínculo laboral (IST ou IST-ID) e tipo de contrato.  

 

3.5 Comunicação aos sócios e entre sócios - Divulgação 

No âmbito da promoção e divulgação, dentro e fora do Técnico, das ações inerentes à 
missão do NInTec, a Direção tem procurado fomentar a discussão pública acerca das 
políticas e boas práticas na investigação científica. Neste âmbito, importa salientar: 
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1. Manutenção e atualização de conteúdos do website www.nintec.pt, como base de 
dados das várias atividades realizadas pelo NInTec e/ou pelos seus associados. 
Informações importantes e do interesse para os associados do NInTec foram também 
divulgadas nas redes sociais: https://twitter.com/nintec pt, 
https://www.facebook.com/nintec.pt/ e https://www.linkedin.com/in/nintec/. 

2. Envio da Newsletter aos associados (Newsletter #9 a Newsletter #13), com os 
resumos das reuniões com parceiros e decisores. 

3. Realização de um ‘Directo NInTec’, conversas temáticas organizadas e moderadas 
pelo NInTec, com transmissão direta online, via facebook, aberta não só aos associados, 
como a toda a comunidade científica. Neste caso relativo ao Debate Eleitoral Eleições 
para o Conselho Geral e Senado da ULisboa com participação de um representante de 
todas as listas às eleições  (http://nintec.pt/index.php/category/eventos/). 

4. Envio de cartão de Natal aos associados e aos vários parceiros e decisores (Unidades 
Investigação; presidência IST e IST-ID, Ministro MCTES, Grupos Parlamentares, 
Presidência República, etc). 

 

3.6 Participação na vida do Técnico 

A situação sanitária do país, as diferentes fases e medidas gerais de prevenção e contenção  
do IST em relação à COVID-19, tiveram como consequência uma participação limitada na 
vida do Técnico, uma vez que durante a maior parte do ano de 2021 as atividades estiveram 
restringidas apenas a atividades letivas e atividades de gestão essenciais. 
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4. DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A nova Direcção do NInTec, em exercício desde 16 de fevereiro de 2021, realizou diversas 
atividades e ações que, no geral, permitiram alcançar os objetivos propostos no seu Plano 
de Atividades. As ações desenvolvidas vieram reforçar o reconhecimento e a relevância do 
NInTec como parceiro/consultor não só do Técnico como também de outros intervenientes 
e decisores das políticas científicas, relativamente às questões dos investigadores e do 
exercício da investigação científica. 

É de salientar que a continuidade da missão do NInTec de promoção da discussão e  da 
investigação científica e da disseminação e valorização do conhecimento científico, só se 
consegue através de uma participação ativa e mais interventiva dos seus associados (seja 
através da participação em reuniões, interação com as redes sociais e página web, e-mails, 
etc). É com esse feedback que o NINTEC evolui, adequa e planeia as suas ações no âmbito 
do exercício de uma atividade de investigação científica digna dos investigadores que 
representa.   

 

 

Nunca mais seremos sós 
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6. PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 

Junta-se ao presente documento o Parecer elaborado pelo Conselho Fiscal do NInTec 
relativo ao Relatório de atividades e contas 2021 . 



PARECER DO CONSELHO FISCAL  

RELATÓRIO E CONTAS DO PERÍODO DE 2021 

 

De acordo com as competências estatutárias do Conselho Fiscal da Associação NInTec - 

Núcleo de Investigadores, apresentamos o nosso parecer sobre o Relatório e Contas 

apresentados pela Direção, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021. 

 

O Conselho Fiscal acompanhou regularmente a vida da Associação ao longo do exercício de 

2021 e, no final do mesmo, consultou os documentos apresentados pela Direção, que 

esclareceu as dúvidas colocadas. 

 

No âmbito das suas funções de fiscalização da atividade e contas da Associação o Conselho 

Fiscal considera que: 

 

1. A Associação cumpriu, durante o exercício, a sua atividade no espírito e para os fins 

para que foi criada; 

 

2. Reconhecemos o esforço, pela Direção, de manter as contas da associação 

equilibradas; 

 

3. Analisados com base no acompanhamento da atividade da Direção durante o período 

de 2021, e verificados os Balancetes apresentados, constatou-se que foram cobradas 

verbas de Receitas de 40,00€, relativa a quotas de novos sócios. Note-se que neste 

período ficaram isentos do pagamento de quotas os associados que renovassem a 

sua inscrição. O montante da Despesa foi de 691,88€. Para este montante 

concorreram os pagamentos à manutenção do site e a consulta de advogados/ 

preparação do contencioso eleitoral no âmbito da exclusão dos investigadores IST-ID 

das eleições na ULisboa. Foi registado saldo de gerência dos anos anteriores de 

3779,00€. Em termos globais, a Associação NInTec - Núcleo de Investigadores no 

final do ano de 2021 apresenta um resultado líquido positivo de 3127,12€, de acordo 

com a demonstração de resultados constante do quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demonstração de Resultados 

(2021) 

Despesas  Receitas 

Descrição Valor €  Descrição Valor € 

Sítio na internet   Quotas 40,00 

Renovação do domínio 15,38    

Alojamento do site e emails 36,90    

Ações     

Consulta de Advogados 147,60    

Parecer Eleições IST   492,00    

Total de despesas 691,88  Total de receitas 40,00 

Resultado Líquido do Exercício                                                                                -651,88 

                                                                             Resultados Transitados                  3779,00 

Total                                                                                                                            3127,12 

 

É entendimento do Conselho Fiscal que o Relatório e as Contas relativos ao Exercício de 

2021 apresentados, são adequados e reúnem as condições necessárias para que este 

Conselho Fiscal recomende a sua aprovação à Assembleia-Geral da Associação NInTec - 

Núcleo de Investigadores. 

 

Lisboa, 7 de Janeiro de 2022 

 

O Conselho Fiscal 

 

 
(Presidente – Mónica Amaral Ferreira) 

 

 
 

(Vogal - Dragos Ionut Moldovan) 

 

 

 

(Vogal – Nuno Cruz) 




