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RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 

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 2016. 

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, é da responsabilidade da Direcção 
eleita em 9 de Julho de 2015 e diz respeito ao ano de 2016, durante o qual a 
Direcção exerceu o seu mandato sem interrupção. 

2 RELATÓRIO DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA NO ANO DE 2016 
 

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, foi, no essencial, 
concluída em 2016, havendo ainda algumas situações a esclarecer embora 
em número muito reduzido. A actualização, tarefa mais complexa e exigente 
do que se possa pensar, e por isso demorada, esteve 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. O Quadro abaixo dá conta dos resultados do trabalho de 
actualização do ficheiro à presente data: 

Nº total de sócios registados 731 
Nº de sócios falecidos 143 
Nº de sócios que desistiram 78 
Nº de sócios Incontactáveis/Não respondem 229 
Nº de sócios contactáveis 281 
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Nº de sócios contactáveis por e-mail 234 

Nº de sócios registados no site 60 

O número de associados com as quotas em dia, em 31 de Dezembro de 
2016, era 58. No biénio 2015-2016, registaram-se 10 novos associados; já 
em 2017, foi registado um novo sócio. 

O número de novos associados, reportado ao reinício das actividades da 
OTC após o longo período de hibernação que se verificou, é 21. 

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 11 de Março de 2016, por via postal 
ou por correio electrónico conforme os casos, foi dada aos associados toda a 
informação pertinente relativa a esta questão. 

O registo electrónico dos sócios no sítio internet da OTC, iniciado em 2012 e 
que, desde então, se pretende que seja 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 em especial 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 
2016 a conta à ordem de que é titular, no banco Millenium BCP, e transferiu, 
em Janeiro de 2016, o montante das aplicações financeiras que possuía, 
naquele banco, para a Caixa Geral de Depósitos. Por sistema, a OTC tem 
sempre utilizado a facilidade de realização de operações on-line ou via 
netbank. 

Em 2016, continuou a utilizar-se a videoconferência via Skype, entre 
reuniões presenciais da Direcção, para tratar questões pendentes. 

Na eleição dos Órgãos Sociais para o biénio 2017-2018 volta a ser oferecida 
aos sócios a possibilidade de votação electrónica, à semelhança do que 
acontecera já nas eleições realizadas em 2015. Mantêm-se, entretanto, a 
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votação presencial e a votação por correspondência como formas 
alternativas possíveis. 

 

2.2. Apoios financeiros recebidos e receitas cobradas 

No ano de 2016 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. 

 
2.2 Sítio da OTC na internet 

A página da OTC na internet ― principal meio e meio permanente de ligação 
aos associados ― continua a ser 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 a página aberta 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 na página com materiais por si elaborados. 
Em particular, vários artigos por nós solicitados a não sócios, encontram-se 
publicados na nossa página. 

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 na página, notícias, novos artigos ou 
outros materiais, os associados são avisados desse facto por correio 
electrónico. Para além dos associados, há cerca de 70 entidades, individuais 
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ou colectivas, que recebem regularmente essa mesma informação, com 
alguma selecção. No ano de 2016, os artigos mais vistos foram os seguintes: 

• Tratado sobre os Princípios Que Regem as Actividades dos Estados na 
Exploração e Utilização do Espaço Exterior, Incluindo a Lua e Outros 
Corpos Celestes” (1353 acessos) 

• Alerta Geral para o Perigo de Guerra Mundial (1057 acessos na versão 
em português e 947 na versão em inglês). 

Em 2015, o artigo mais visto foi a intervenção do Presidente da Direcção no 
Encontro de Cientistas, realizado no ICS, com o título “Emprego científico: 
para além da precariedade” (1670 acessos). 

No topo da classificação por leituras, desde a criação do site, em 2012, 
estão: 

• “O Estatuto do Bolseiro/Investigador em Formação” (7336 acessos) 

• “ The Science Bubble” (5884 acessos) 

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. 

Foi feita a actualização para a versão 3.5 do software Joomla utilizado na 
página electrónica da OTC. Esta actualização tendo embora flexibilizado em 
vários aspectos a gestão de conteúdos, trouxe alguns problemas, parte dos 
quais foi possível resolver com a participação activa do colega António Pedro 
Alves de Matos, membro da Direcção. Outros não o puderam ser, tendo-se, 
designadamente perdido a aplicação estatística que permitia colher 
informação detalhada sobre as visitas à página. Continuou todavia a ser 
possível contabilizar o número de acessos a artigos singulares. Entretanto, 
em fins de 2016, a Direcção decidiu promover uma profunda renovação do 
nosso site institucional, nos planos da estética e da funcionalidade. Esse 
processo está em curso, com o acompanhamento de António Pedro Alves de 
Matos e de Joana Pinto dos Santos, Secretária da Direcção. A renovação do 
site permitirá melhorar e potenciar as funcionalidades da página actual da 
OTC e aumentar a sua atractividade. Foi contratada para o efeito a empresa 
Everleader, Serviços e Tecnologias Lda.  
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2.3 Mesas-Redondas/Debates 

Por ocasião da realização da Assembleia-Geral da OTC, teve lugar em 
Lisboa, em 30 de Março de 2016, a Mesa-Redonda/Debate sobre 
"ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: Que desafios para a comunidade 
científica em Portugal? ”. Intervieram na Mesa-Redonda os colegas Pedro 
Viterbo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Carla Silva, da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Manuel Collares Pereira, 
da Universidade de Évora. A apresentação e coordenação da Mesa foi feita 
por Ana Maria Silva, membro da Direcção da OTC. 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. 
 
2.4 Actividades públicas, estudos, tomadas de posição e relações com 

outras entidades e associações 
 

O Presidente da Direcção participou, a convite da FENPROF, no seu 
Congresso que decorreu de 29 a 30 de Abril de 2016, no Porto, onde esteve 
também presente o Presidente da FMTC, Jean-Paul Lainé, a convite da 
FENPROF, e onde estiveram representados cerca de trinta países, 
designadamente países lusófonos. Foi posteriormente publicada no site da 
OTC uma nota sobre o congresso da autoria de Frederico Carvalho, 
relevando a intervenção do Presidente da FMTC nesse congresso. 
Nessa ocasião Frederico Carvalho foi entrevistado para o site institucional da 
FENPROF sobre a política científica do Governo PS e a posição da OTC.A 
entrevista foi divulgada no site da FENPROF e encontra-se também no 
nosso site. 
 
Em Maio de 2016, a propósito da Resolução do Conselho de Ministros que 
procedia à nomeação do novo Conselho Directivo da Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, a OTC tornou pública uma tomada de posição sobre 
a problemática envolvida, em documento intitulado “A “nova” FCT e o 
Futuro da Ciência em Portugal”. O documento foi colocado na página 
internet da OTC e divulgado aos associado e a outras entidades individuais 
ou colectivas que constam do nosso ficheiro de contactos, que inclui os 
Grupos Parlamentares, Ministro e Secretária de Estado do MCTES, e órgãos 
da comunicação social. 
 
A OTC esteve representada no 86º Conselho Executivo da FMTC que 
decorreu em Minsk, Bielorússia, de 19 a 23 de Setembro. Participaram, 
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António Pedro Alves de Matos, representante da OTC no Conselho 
Executivo da Federação Mundial; Frederico Carvalho, na qualidade de Vice-
Presidente do Conselho Executivo, lugar para que foi eleito em 2004; e 
Joana Pinto dos Santos, Secretária da Direcção. A Direcção está grata ao 
colega António Pedro por se ter disposto a ir a Minsk sem qualquer encargo 
para a OTC. A nossa delegação participou nos seguintes eventos, 
habitualmente associados às reuniões do Conselho Executivo da Federação 
Mundial: 

• Simpósio: “Climate Change: Role of Alternative Energies” 
• Reuniões dos Grupos de Trabalho: Grupo 1- Desarmamento e 

Cooperação; Grupo 2- Energia e Clima; Grupo 3- A condição da 
investigação e o Estatuto do Investigador 

 
No Grupo 1, foi aprovada uma proposta de tomada de posição da Federação 
Mundial, elaborada por Frederico Carvalho, com o título: “Safeguarding 
Peace: The United Nations, NATO and geostrategic balances in Europe 
and elsewhere”. O mesmo apresentou dois artigos que foram aceites para 
divulgação na página da FMTC e que podem ser lidos na página da OTC. 
No Grupo 3, foi apresentada uma proposta da OTC relativa à revisão do 
Estatuto da UNESCO, de 1974, sobre o Estatuto do Investigador e um texto 
sobre a situação da precariedade do pessoal investigador em Portugal. 
 
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, 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”. 
 
Ainda no âmbito da relação com a Federação Mundial a OTC contribuiu para 
a organização de actividades a realizar no Dia Mundial contra a precariedade 
"World Day Against Precariousness", iniciativa pioneira de âmbito global 
lançada pela FMTC. O dia 15 de Março de 2017 foi estabelecido como o dia 
do arranque da iniciativa que se prevê venha a estender-se ao longo de todo 
um ano com eventos a ter lugar em diferentes partes do mundo.  
 
Neste contexto o Presidente da OTC, Frederico Carvalho, elaborou, em 
Julho de 2016, a nota já referida acima, sobre a situação de precariedade 
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dos trabalhadores científicos em Portugal que enviou para a WFSW e que foi 
publicada na respectiva Newsletter em Agosto de 2016.  
Ainda sobre o dia Mundial contra a Precariedade, a OTC realizou em 16 de 
Dezembro uma reunião com a Associação dos Bolseiros de Investigação 
Científica, ABIC e a Federação Nacional dos Professores, FENPROF, onde 
estiveram presentes, por parte da OTC, Frederico Carvalho e Ana Maria 
Silva; por parte da ABIC, Sandra Pereira e Marta Matos, e por parte da 
FENPROF, António Matos e Tiago Dias. Entendeu-se nessa reunião focar a 
discussão na precariedade na investigação, nas políticas científicas, 
montantes e modalidades dos financiamentos e no papel da Federação 
Mundial dos Trabalhadores Científicos. Apontou-se para um novo encontro 
em Janeiro de 2017. 

 
A propósito da tomada de posição tornada pública pela FMTC referente à 
ratificação do Tratado do Espaço, foi escrito por Frederico Carvalho e 
publicado na página da OTC, em Fevereiro de 2006, o artigo “Tratado sobre 
os Princípios Que Regem as Actividades dos Estados na Exploração e 
Utilização do Espaço Exterior, Incluindo a Lua e Outros Corpos 
Celestes”. A versão em língua inglesa está também na página internet. 
Por iniciativa da UNESCO foi posto em marcha um processo de revisão e 
actualização do Estatuto do Investigador Científico adoptada em 1974, 
pela sua Conferência Geral, que tinha como objectivo a defesa dos direitos 
dos trabalhadores científicos e a afirmação dos seus deveres. Na sequência 
da solicitação da UNESCO no sentido de obter contributos para a revisão do 
Estatuto, a Direcção da OTC, solicitou ao colega Mário de Sousa Diniz, 
membro da Direcção, a elaboração de uma minuta, depois aprovada e 
enviada à FMTC em Março de 2016, para posterior transmissão à UNESCO. 

Em Julho de 2016, Frederico Carvalho, participou como orador convidado 
numa sessão do núcleo do Porto do Conselho Português para a Paz e 
Cooperação (CPPC) onde apresentou uma palestra sobre “Armas 
Robóticas e outras Aplicações Bélicas do Trabalho Científico”. A versão 
em língua inglesa foi enviada à Federação Mundial, que a divulgou, e está 
publicada no site da OTC, na Secção “English Selection-Articles”, com o 
título “Science Captured By Power Strategies: Military applications of 
scientific work”. 

Em Julho, Nuno Pinhão, a convite do Presidente da OTC, aceitou elaborar 
um texto base sobre o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos 
Investigadores, para posterior discussão no seio da Direcção. O convite foi 
aceite e na primeira quinzena de Outubro o colega Nuno Pinhão enviou uma 
primeira versão do texto (a completar). 
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Em Novembro de 2015 foi lançada o projecto, ainda em curso, de elaboração 
de uma proposta de revisão do Estatuto da Carreira de Investigação 
Científica (ECIC), Decreto-Lei 124/99, de 20 de Abril, em vigor. Neste 
sentido foi já preparado e submetido um texto à apreciação dos membros da 
Direcção, que recebeu em Outubro de 2016 contributos apresentados por 
dois dos seus membros, a quem foi entregue a tarefa, Ana Maria Silva e 
Teresa Pinheiro. O trabalho destes dois membros da Direcção deverá ainda 
ser completado, tendo em atenção o disposto em alguns documentos em 
vigor, designadamente a Carta Europeia do Investigador e o Código de 
Conduta para o Recrutamento de Investigadores, e, bem assim, algumas 
notas entretanto produzidas por Frederico Carvalho sobre a carreira em si, 
estabilidade de emprego, e a relação “carreira ― autonomia científica das 
instituições”. O texto a que se chegar, uma vez aprovado na Direcção, 
deverá servir como base de auscultação da comunidade científica, a que 
deverá seguir-se um processo de negociação com as entidades 
governamentais e forças políticas que têm ou podem ter intervenção nessa 
matéria.  
 
Frederico Carvalho fez uma análise crítica do Decreto-Lei 57/2016, de 29 de 
Agosto, emanado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES) sobre a contratação de doutorados, tendo em conta nessa análise 
os pareceres já conhecidos de outras entidades que representam ou dizem 
representar investigadores precários. A OTC não foi nesta oportunidade 
solicitada a dar um parecer sobre referido diploma. A análise crítica, acima 
referida, datada de 30 de Novembro de 2016, está publicada no site da OTC, 
com o título O REGIME DE CONTRATAÇÃO DE DOUTORADOS 
CONFORME O DECRETO-LEI 57/2016. 
Frederico Carvalho apresentou à Direcção da OTC, em Novembro de 2016, 
a sua apreciação do Orçamento de Estado para 2017, na vertente referente 
à Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a sua relação com o recente 
Decreto-Lei 57/2016, de 29 de Agosto. 
Na reunião de 16 de Dezembro com a ABIC e a FENPROF, referida acima, 
tomou-se a decisão de preparar uma Nota à comunicação Social sobre as 
normas do Decreto-Lei da contratação de doutorados e, também, um artigo 
de opinião que se procuraria fazer publicar num jornal diário. Estes 
objectivos foram plenamente atingidos, já em Janeiro de 2017. 
 
Entretanto, a 7 de Outubro, a OTC tomou conhecimento do pedido de 
“Apreciação Parlamentar” do Decreto-Lei 57/2016, interposto pelo Grupo 
Parlamentar do PCP na Assembleia da República. Nessa mesma data a 
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OTC foi convidada pelo referido Grupo Parlamentar a pronunciar-se sobre as 
propostas de alteração contidas naquele pedido de Apreciação Parlamentar., 
o que veio a fazer já em Janeiro de 2017.  
 
 
3 CONCLUSÃO 
A Direcção cessante está consciente de que não foi possível atingir todos os 
objectivos propostos no Plano de Acção que apresentara aos sócios em 
2015. Pensa, entretanto, que foi possível conseguir avanços significativos em 
algumas áreas importantes para a vida associativa., com o apoio dos outros 
Órgãos Sociais, e de associados e não associados que para tal se 
disponibilizaram.  
Reafirma a importância decisiva para o futuro da OTC de atrair novos sócios 
que, identificando-se com os objectivos da associação, entendam que ela 
pode ser instrumento de mediação e fonte de informação útil no contexto da 
sua actividade profissional. 

Finalmente, sublinha-se 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 2016 

Segue-se a prestação de contas relativa ao ano de 2016, devida nos termos 
estatutários e regulamentares. 
 
Desde já se destacam aqui os números seguintes: 
 
Situação Financeira em 01/01/2016: 

Depósitos à Ordem (Millenium BCP)   €8354,57 
TOTAL    € 8354,57 

Situação Financeira em 31/12/2016: 

Depósitos à Ordem 
  Caixa Geral de Depósitos    € 849,39 
  Millenium BCP    €2672,55 

Aplicações financeiras 
  Caixa Geral de Depósitos    €5200,00 

TOTAL Final Geral  € 8721,94 
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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 21 de Março corrente: 

Situação Financeira em 16/09/2015: 

Depósitos à Ordem (Millenium BCP) €1487,60 
Carteira de Títulos (Millenium BCP) €6787,62 

TOTAL   €8225,22 
 

Situação Financeira em 21/03/2016: 

Depósitos à Ordem 
  Caixa Geral de Depósitos    € 849,39 
  Millenium BCP    €3939,43 

Aplicações financeiras 
  Caixa Geral de Depósitos    €5200,00 

TOTAL Final Geral  € 9988,82 

No Anexo encontram-se discriminadas Despesas e Receitas e também os 
dados relativos à gestão dos Fundos de Investimento e aplicações 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, concretizada em Janeiro de 2016, para 
uma segunda instituição bancária ― a Caixa Geral de Depósitos ― 
mantendo-se a conta para a qual tem continuado a ser feito o pagamento 
das quotizações devidas pelos associados. A referida transferência, pelas 
condições em que foi feita, permitiu eliminar os custos de manutenção da 
conta cobrados pelo Millenium BCP. O saldo do exercício de 2016 foi positivo 
esperando-se que em 2016 a situação não seja significativamente alterada. 

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

CONTAS À ORDEM 

QUADRO DE DESPESAS 

Natureza da Despesa  
Despesas OTC - 2016 (Millenium Valor (€) 

Alojamento site (IBERWEB) (2016) 45,39 
Livro de actas nº2 (Reuniões de Direcção) 27,90 
Pag Quota Assoc.Colectividades Concelho de Lisboa (2016) 51,04 
TRF P/OTC 99,43 
Participação 86º CE da FMTC (Minsk) (JPS) 992,83 
Comiss transf. e Imposto de selo 5,67 
Custos Man conta 74,88 
Sub-total 1297,14 

Despesas OTC - 2016 (CGD) Valor (€) 
Quota Federação Mundial 260,00 
Sub-total 260,00 

TOTAL GERAL 1557,14 
 

QUADRO DE RECEITAS  
NATUREZA VALOR DATA 

PAGAMENTO 
Quotas pagas em 2016 1915,12 2016 

TOTAL GERAL 1915,12 
 
Observ.: o valor das quotas recebidas em 2016 inclui quotas em atraso relativas aos anos de 2014 e 2015 

 
 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Dep. Prazo) (CGD) 

OPERAÇÃO MOVIMENTOS VALOR MOBILIÁRIO DATA 
Valor inicial n.a. 5300,00 Jan 2016 
Valor final 0,00 5300,00 Dez 2016 

21 de Março de 2017 
O Tesoureiro 
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