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RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015 

Em cumprimento do disposto no Artº 10º, alínea c) dos estatutos da OTC, a 
Direcção submete à apreciação da Assembleia Geral, o Relatório de 
Actividades e as Contas respeitantes ao ano de 2015. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Relatório de Actividades e as Contas que agora se submetem à apreciação 
da Assembleia Geral, acompanhados, em documento separado, do Parecer 
emitido pelo Conselho Fiscal, dizem respeito ao ano de 2015. A Direcção em 
funções tomou posse em 16 de Setembro de 2015, na sequência do Acto 
Eleitoral realizado a 9 de Julho. Assim, no período que vai de 1 de Janeiro a 
16 de Setembro de 2015, foi a anterior Direcção bem como os outros Órgãos 
Sociais que estiveram em funções. Entretanto, o Relatório que ora se 
apresenta cobre todo o ano de 2015, indo ao encontro do que os Estatutos 
dispõem. 

Na primeira reunião da Direcção eleita em 9 de Julho, após a tomada de 
posse, foram designados o Presidente (Frederico Carvalho); o Tesoureiro 
(Mário Diniz) e a Secretária (Joana Pinto dos Santos). 

2 RELATÓRIO DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA NO ANO DE 2015 
 

2.1. Acções desenvolvidas com vista à regularização da vida da 
Associação. Ligação aos sócios. 

Iniciada em fins de 2012, a tarefa de actualização do ficheiro de sócios feita 
através de múltiplos contactos e por diferentes vias, prosseguiu em 2015, e 
encontra-se em fase de conclusão. A referida actualização, tarefa mais 
complexa e exigente do que se possa pensar, esteve e está ainda a cargo da 
colega Carla Nóbrega, membro da presente Direcção que desempenhava na 
Direcção anterior as funções de Secretária. A colega Carla Nóbrega deu para 
a actualização dos ficheiros, com grande dedicação, uma contribuição muito 
valiosa. Em números redondos, o ficheiro de sócios contem nesta altura cerca 
de 550 nomes. Destes cerca de 260 têm endereço de e-mail conhecido. Estão 
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registados no sítio cerca de 64 associados. É notável e excessiva, a diferença 
entre o número de associados contactáveis e regularmente contactados, por 
via postal ou por correio electrónico, e o número daqueles que se sabe terem, 
por qualquer forma, interagido com a OTC ou com a sua Direcção, 
exceptuando o que toca a possíveis visitas ao sítio sem ter efectuado log-in, 
visitas essas que não há maneira de contabilizar. 

O número de associados com as quotas em dia, em 31 de Dezembro de 2015, 
era de cerca de meia centena. 

Nos termos estatutários e regulamentares por que se rege a OTC, só podem 
participar em actos eleitorais, os associados “no pleno gozo dos seus direitos” 
o que pressupõe o pagamento atempado da quotização devida. Em carta 
dirigida a todos os associados em 19 de Março de 2015, por via postal ou por 
correio electrónico conforme os casos, foi dada aos associados toda a 
informação pertinente relativa a esta questão. Nas eleições realizadas em 
Julho de 2015, a lista de eleitores continha 47 nomes, dos quais apenas cerca 
de metade participaram no acto eleitoral. 

Refira-se ainda que em 2015 foi registada a adesão de 5 novos associados 
elevando para 26 o número de novos associados, reportado ao reinício das 
actividades da OTC após o longo período de hibernação que se verificou. 

O registo electrónico dos sócios no sítio internet da OTC, iniciado em 2012 e 
que é, desde então, o passo inicial necessário, do processo de adesão à OTC, 
continua a mostrar-se de grande importância no que respeita à ligação aos 
sócios e à gestão da associação. Importa assim, aqui, renovar a solicitação 
dirigida aos sócios mais antigos, para que procedam ao respectivo registo 
através da página da OTC na internet, tão brevemente quanto possível. 

A OTC está registada no Portal das Finanças estando aí classificada como 
“associação” considerada “entidade empresarial sem fins lucrativos”. Foi feito 
atempadamente o envio obrigatório às Finanças do documento dito “Modelo 
22”, relativo ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) do 
qual a OTC está, aliás, isenta. 

No plano dos instrumentos para a gestão financeira, a OTC manteve em 2015 
a conta à ordem de que é titular, no banco Millenium BCP, e uma conta de 
títulos, no mesmo banco, esta resgatada em 29 de Outubro. Por sistema, a 
OTC tem sempre utilizado a facilidade de realização de operações on-line ou 
netbank. A alteração dos órgãos sociais, designadamente da Direcção, 
ocorrida em 2013, implicou uma interacção com o Banco que estranhamente 
não pôde ser concluída até hoje, o que impossibilitou o membro da anterior 
Direcção com as funções de Tesoureiro, de as poder formalmente exercer. Em 
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fins de 2015, deu-se início ao processo de transferência das contas da OTC 
para a Caixa Geral de Depósitos, processo que está em vias de conclusão. 

Em 2015, praticou-se pela primeira vez a utilização da videoconferência via 
Skype, para tratar questões pendentes, entre reuniões presenciais da 
Direcção. 

Também em 2015 foi pela primeira vez aplicado o processo de votação 
electrónica num processo eleitoral, o que aconteceu já na eleição dos Órgãos 
Sociais que teve lugar em 9 de Julho. Manteve-se, entretanto, a votação 
presencial e a votação por correspondência como formas alternativas 
possíveis. 

 

2.2 Apoios financeiros recebidos e receitas cobradas 

No ano de 2015 não foi obtido nem solicitado a quaisquer entidades públicas 
ou privadas qualquer apoio financeiro. Não se exclui que isso possa vir a 
acontecer em futuros exercícios tal como aconteceu no passado em que, quer 
o Fundo de Apoio à Comunidade Científica, gerido pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, quer a Câmara Municipal de Lisboa, concederam tais 
apoios para fins específicos. 

A fonte de receitas que importa nesta altura ter em particular atenção é a que 
é representada pelas quotas pagas pelos associados. A Direcção apela aos 
associados para que não descurem a necessidade de pagar atempadamente 
a sua quota anual. No sítio da OTC na internet encontra-se toda a informação 
relativa à forma de satisfazer esta obrigação. 

 
2.3 Sítio da OTC na internet 

O sítio da OTC na internet ― principal meio e meio permanente de ligação aos 
associados ― é actualizado regularmente com artigos e notícias. Funciona 
também como veículo de transmissão de avisos e convocatórias dirigidas aos 
associados. 

Tem sido política da Direcção manter o sítio aberto à colaboração de sócios e 
não sócios, para o que foi constituída uma Comissão Editorial com dois 
propósitos: (1) verificar se os materiais a publicar são adequados à natureza 
e objectivos prosseguidos pela nossa associação, quer no que respeita ao 
conteúdo quer no que toca à qualidade; e (2) cativar colegas, sócios ou não 
sócios, a colaborar no sítio com materiais por si elaborados. Em particular, 
vários artigos por nós solicitados a não sócios, encontram-se publicados na 
nossa página. 
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Os artigos de opinião devem ser assinados, não significando a sua publicação 
na página, que os pontos de vista dos autores sejam necessariamente 
perfilhados pela OTC. 

Por regra, sempre que são inseridos no sítio notícias, novos artigos ou outros 
materiais, os associados são avisados desse facto por correio electrónico. 
Para além dos associados, há cerca de 50 entidades, individuais ou colectivas, 
que recebem regularmente essa mesma informação, com alguma selecção. 
No ano de 2015, o sítio da OTC teve 11 150 visitantes, dos quais 7500 
regulares, de uma centena de países, sendo cerca de 30% de Portugal; 90% 
dos visitantes regulares respeitavam a 9 países. O número de páginas/artigos 
visitados foi de cerca de 140 mil. No corrente ano a média mensal de visitantes 
regulares é próxima de 1000. A secção “links” do sítio, permite a ligação a 
outras organizações profissionais ou sindicais, nacionais e estrangeiras, que 
agrupam Trabalhadores Científicos, com destaque para as associações 
filiadas na Federação Mundial dos Trabalhadores Científicos. Na secção 
“English Selection” encontram-se artigos de opinião, notícias, e outros 
materiais, em língua inglesa. Em alguns casos os artigos são disponibilizados 
em duas versões, português e inglês. 

 
2.4 Mesas-Redondas/Debates 

Por ocasião da realização da Assembleia-Geral da OTC, teve lugar em Lisboa, 
em 9 de Julho de 2015, a Mesa-Redonda/Debate “INVESTIGAÇÃO E 
INOVAÇÃO RESPONSÁVEIS: Prioridades para uma Ciência libertadora num 
quadro de desafios globais”. Intervieram na Mesa-Redonda os colegas 
António Pedro Alves de Matos, do Centro de Investigação Interdisciplinar Egas 
Moniz e membro da Direcção da OTC, Luís Vicente, da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, Carolina Varela, do Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária, e Maria Teresa Pinheiro, do Instituto 
Superior Técnico, Campus Tecnológico e Nuclear, Pólo de Loures, membro 
da actual Direcção da OTC. A apresentação e coordenação da Mesa foi feita 
por Frederico Carvalho, Presidente da OTC e vice-presidente do Conselho 
Executivo da Federação Mundial dos Trabalhadores Científicos. O evento 
decorreu no Auditório Adérito Sedas Nunes, do Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade de Lisboa, para o efeito gentilmente cedido pelo seu 
Presidente. 

 
Na sequência dos primeiros passos dados, ainda em 2013, no sentido da 
constituição de Núcleos Regionais, a OTC promoveu em Évora, em 10 de 
Março de 2015, uma primeira sessão de apresentação da Organização dos 
Trabalhadores Científicos na Região Sul, em moldes semelhantes à realizada 
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no Porto, em Dezembro do ano anterior, em instalações do Instituto de Biologia 
e Medicina Celular. A iniciativa de Évora teve lugar na Escola de Ciência e 
Tecnologia (Colégio Luís António Verney), da Universidade. A abrir a sessão, 
o colega Rui Namorado Rosa, um dos fundadores da OTC e actual Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral, recordou a situação que se vivia na 
comunidade e nas instituições científicas há 40 anos atrás e as 
movimentações dos trabalhadores científicos que conduziram à criação da 
OTC. Frederico Carvalho falou sobre “Acção, Objectivos, Origens” da 
associação. António Pedro Alves de Matos, membro da Direcção, tratou a 
“Situação dos trabalhadores científicos: docentes, investigadores e técnicos. 
Estatuto e Condições de Trabalho”. Em sessão separada que se realizou na 
manhã do mesmo dia 10, teve lugar a palestra “A Ciência: uma porta para o 
futuro”, a cargo de Frederico Carvalho. A organização das sessões na 
Universidade e a sua divulgação estiveram a cargo da colega Maria Clara 
Grácio, membro da anterior Direcção da OTC, actualmente coordenadora do 
Núcleo de Évora. 
 
2.5 Actividades públicas, estudos, tomadas de posição e relações com 

outras entidades e associações 
 

Em 8 de Abril, a solicitação do Partido Comunista Português, uma delegação 
da Direcção, integrada pelo Presidente, Secretária da Direcção, Carla 
Nóbrega e António Pedro Alves de Matos, membro da Direcção, encontrou-se 
na sede central daquele Partido com uma delegação do mesmo. Tratou-se de 
dar a conhecer a realidade nacional no sector da Ciência e Tecnologia, 
designadamente, os problemas que afectam o funcionamento das instituições 
de investigação em Portugal. 
 
A OTC esteve representada no 85º Conselho Executivo da FMTC que 
decorreu em Barcelona, entre 12 e 15 de Maio. Participaram, António Pedro 
Alves de Matos, representante da OTC no Conselho Executivo da Federação 
Mundial e Frederico Carvalho, Vice-Presidente do Conselho Executivo, desde 
2004. 
A.P. Alves de Matos integra o 3º Grupo de Trabalho da FMTC, relativo à 
“Condição da investigação” e, nessa qualidade, participou nos debates do 
Grupo. Frederico Carvalho participou no Simpósio «A Solution for Energy, our 
Key to Survival», realizado em 12 de Maio, com a comunicação “Nuclear as a 
Bridging Fuel towards Renewables”. 
 
Em 2 de Junho, a OTC participou no “ENCONTRO DE CIENTISTAS 2015”, 
iniciativa conjunta de várias associações científicas e outras organizações 
representativas da comunidade científica, que teve lugar em instalações do 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. A convite da 
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organização, Frederico Carvalho, interveio na sessão da tarde sobre 
“Emprego científico: para além da precariedade”. 
 
Em 6 de Outubro, a convite da equipa de investigação responsável pelo 
projecto BRADRAMO ― “Brain Drain and Academic Mobility from Portugal to 
Europe”, a OTC fez-se representar, através da colega Teresa Pinheiro, 
membro da Direcção, no lançamento do livro “Fuga de Cérebros ― Retrato da 
Emigração Portuguesa Qualificada”, escrito no âmbito do referido projecto de 
investigação. 
 
Ainda no âmbito da relação com a Federação Mundial, a OTC contribuiu para 
diversas tomadas de posição públicas da FMTC, designadamente no: 

•  “Official Statement of the WFSW on the Reform of The United Nations 
Organisation”, de 31de Dezembro 
 
Os estudos e análise mais significativos efectuados no âmbito da actividade 
da OTC foram os seguintes: 

• Breves Notas Analíticas da temática da Ciência e Tecnologia nos Programas 
Eleitorais das principais forças políticas que se apresentaram às Eleições 
Legislativas de 2015 (19 de Setembro) (textos inseridos no sítio da OTC)  

• Sobre a proposta: "Congelar a extracção de combustíveis fósseis para travar 
crimes climáticos" (“Freeze fossil fuel extraction to stop climate crimes”) (30 de 
Outubro) 
 
Em Novembro foram lançadas duas tarefas que estão actualmente ainda em 
curso, a saber, uma proposta de revisão do Estatuto da Carreira de 
Investigação Científica (ECIC), Decreto-Lei 124/99 de 20 de Abril, ainda em 
vigor; e uma proposta de revisão da Recomendação da UNESCO sobre o 
Estatuto do Investigador Científico, adoptada em 1974, em Paris, pela sua 
Conferência Geral. A primeira, parte de um texto já preparado e submetido à 
apreciação dos membros da Direcção. O texto aprovado na Direcção, deverá 
após auscultação da comunidade científica, ser a base de um processo de 
negociação com as entidades governamentais e forças políticas que têm ou 
podem ter intervenção nessa matéria. A segunda destina-se a ser enviada à 
UNESCO através da Federação Mundial dos Trabalhadores Científicos. 
 
No âmbito da Federação Mundial, o Presidente da Direcção integra o 
Secretariado Internacional e o “International Committee for Peace and 
Cooperation” de que é um dos dois coordenadores. Contribuiu para tomadas 
de posição oficiais da Federação sobre questões do âmbito daquele Comité 
designadamente: 

• Carta ao Secretário–Geral das Nações Unidas sobre a importância do 
cumprimento das disposições do “Tratado sobre os Princípios Que Regem as 
Actividades dos Estados na Exploração e Utilização do Espaço Exterior, 
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Incluindo a Lua e Outros Corpos Celestes” e a importância do seu alargamento 
ou reformulação; 

• “Condemnation of the series of attacks perpetrated by Daesh: Solidarity and 
Lucidity”, de 20 de Novembro. 
 
Colectânea Histórica 
Em Dezembro, o colega Artur Moura Geraldes, um dos sócios fundadores da 
OTC e membro dos seus órgãos sociais durante largos anos, concluiu o 
trabalho que se propôs realizar de compilação dos materiais publicados pela 
OTC desde a sua fundação em 1974, incluindo os primeiros Boletins e a 
revista “Ciência e Técnica”. Procedeu à respectiva digitalização e gravação 
em CD. A Direcção entende prestar-lhe hoje aqui, uma calorosa homenagem 
pela valiosa contribuição que deu à vida da associação ao longo de mais de 
40 anos. 
 
3 CONCLUSÃO 
 
A Direcção da OTC recorda e chama a atenção dos sócios para o Plano de 
Acção apresentado em Julho de 2014 o qual, como é estipulado estatutária e 
regulamentarmente, acompanhava a lista candidata às eleições de 9 do 
mesmo mês. Apesar dos esforços desenvolvidos, uma parte do que se incluía 
no referido Plano não pôde ainda ser concretizada. Esta Direcção, com o apoio 
dos outros Órgãos Sociais e dos associados que para tal se disponibilizarem, 
está empenhada em progredir de forma significativa, no decurso do corrente 
ano, no sentido da concretização dos objectivos então traçados, sem prejuízo 
da sua adaptação à evolução da situação dos organismos que entre nós têm 
a responsabilidade do financiamento e da execução de actividades de I&DE e 
Inovação, evolução que se espera possa ocorrer num sentido positivo, e tendo 
em atenção, naturalmente, o contexto geral, na Europa e no Mundo de que 
fazemos parte. 

Finalmente, entende-se ser útil, sublinhar aqui, de novo, a solicitação dirigida 
aos sócios mais antigos, para que procedam ao respectivo registo através da 
página da OTC na internet, tão brevemente quanto possível e, bem assim, o 
apelo aos associados para que não descurem a necessidade de pagar 
atempadamente a sua quota anual. 

 
3 PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO ANO DE 2014 

Segue-se a prestação de contas relativa ao ano de 2015, devida nos termos 
estatutários e regulamentares. 
 
Desde já se destacam aqui os números seguintes: 
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Situação Financeira em 01/01/2015: 

Depósitos à Ordem   €1025,35 
Carteira de Títulos    €6816,30 

TOTAL   €7841,65 

Situação Financeira em 31/12/2015: 

Depósitos à Ordem   €8 354.57 
TOTAL   €8354,57 

Acrescentam-se ainda os dados seguintes que permitem comparar a situação 
financeira à data da tomada de posse da actual Direcção com a situação à 
data de 13 de Março corrente: 

Situação Financeira em 16/09/2015: 

Depósitos à Ordem   €1487,60 
Carteira de Títulos    €6787,62 

TOTAL   €8225,22 
 

Situação Financeira em 13/03/2016: 

Millenium BCP 

Depósitos à Ordem   €2900,76 
  TOTAL Millenium BCP €2900,76 
 
Caixa Geral de Depósitos 

Depósitos à Ordem   €1100,00 
Depósito a Prazo    €5200,00 

TOTAL CGD  €6300,00 
TOTAL GERAL  €9200,76 

No Anexo encontram-se discriminadas Despesas e Receitas e também os 
dados relativos à gestão dos Fundos de Investimento e aplicação a prazo. 

A gestão de tesouraria no período a que respeitam os dados agora 
disponibilizados aos sócios foi prudente. Reconheceu-se vantagem na 
transferência de parte do património para uma segunda instituição bancária, 
mantendo-se a conta para a qual é feito o pagamento das quotizações devidas 
pelos associados. O saldo do exercício de 2015 foi positivo esperando-se que 
em 2016 prossiga a tendência de consolidação da situação financeira global. 

 
A DIRECÇÃO 
13 de Março de 2016 
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ANEXO 
APRESENTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO ANO DE 2015 

CONTA À ORDEM 

QUADRO DE DESPESAS 

NATUREZA DA DESPESA VALOR DATA 
(doc.) 

IBMC (Porto) Cedência Instalações 
(despesa de 2014 paga em 2015) 

141,45 
 

09/01 

IBERWEB 
(inclui: alojamento do site―1 ano; renovação de domínio otc.pt―3 anos) 

88.04 16/02 

IBERWEB (serviços de apoio técnico) 24,60 06/05 
IBERWEB (serviços de apoio técnico) 30,75 01/07 

Digital Printing (Eleições 2015-impressão de envelopes)  79,95 31/03 

Votação electrónica (Simplyvoting) 182,86 09/07 

Correio (eleições 2015) 90,90 02/04 

Fotocópias (eleições 2015) 60,51 09/07 

Representação da OTC no Conselho Executivo da FMTC (Barcelona) 580,19 19/05 
Quota FMTC 2015 234,00 25/03 

Quota ACCL 2015 50,00 28/09 

Millennium-Comissão trimestral de Manutenção de Conta, comissões de 
transferência, imposto de selo e portes de correio  

18,72 Ano de 
2015 

STAPLES-CDs Colectânea histórica 
(não contabilizado aqui por ter sido pago em 15/02/2016) 

100,47 04/12 

Desvalorização da carteira de títulos 9,33 29/10 

TOTAL 1591,30 Ano de 
2015 

QUADRO DE RECEITAS  

NATUREZA VALOR DATA 
Quotizações 1440,00 Ano 2015 
Quotizações 612,01 Ano 2014 

Quotizações irregulares 52,21 Ano 2015 
TOTAL PARCIAL 2104,22  

Resgate Aplicação Millenium 6806,97 29/10 
TOTAL GERAL 8911,19 31/12 

 
CARTEIRA DE TÍTULOS (FUNDOS DE INVESTIMENTO) (Millenium BCP) 

OPERAÇÃO MOVIMENTOS VALOR MOBILIÁRIO DATA 
Valor inicial  6816,30 01/01 
Valorização -9,33 6806,97 Jan-Out de 2015 

Resgate -6806,97 0,00 29/10 

13 de Março de 2016 

O Tesoureiro 
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