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1. Introdução 

A ação da ABIC no ano transato centrou-se fundamentalmente na denúncia das irregularidades 

dos concursos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), na demonstração da necessidade 

de revogação do Estatuto do Bolseiro de Investigação (EBI) e na intervenção junto da tutela, 

comunidade científica e decisores políticos em prol da defesa dos bolseiros e do emprego 

científico. 

Os concursos de bolsas individuais da FCT constituem um importante momento de intervenção 

da ABIC, quer no apoio prestado diretamente aos bolseiros que nos contactam nesses períodos, 

quer na denúncia das irregularidades que, infelizmente, têm ocorrido de forma recorrente. 

Assistimos a mais uma redução do número de bolsas atribuídas no concurso de 2015, reflexo do 

desinvestimento no SCTN levado a cabo pelo anterior governo, bem como a novas alterações 

nos critérios de avaliação e atrasos nos processos de avaliação, audiência prévia e recurso, entre 

outros problemas detetados. A denúncia destas irregularidades foi feita através de uma Carta 

Aberta à Presidência da FCT, subscrita por um número significativo de bolseiros. 

No último ano, continuámos a assistir ao uso abusivo e recorrente do regime precário de bolsas 

de investigação para fazer face a necessidades permanentes das instituições. As dezenas de 

exemplos que a ABIC teve oportunidade de recolher demonstram que este problema está longe 

de ser ultrapassado e que o atual EBI não garante o trabalho científico com direitos. Nesse 

sentido, a ABIC enviou, no início do ano, uma denúncia ao Provedor de Justiça para que este se 

pronuncie sobre os termos em que decorrem os concursos de bolsas, aguardando ainda uma 

resposta. 

Ainda neste contexto, a ABIC promoveu uma Mesa Redonda – "Estatuto do Bolseiro: um túnel 

sem luz ao fundo?" – com o objetivo de discutir este e outros problemas associados ao atual EBI, 

na qual participaram diversas entidades do SCTN e representantes dos partidos políticos. O atual 

EBI descredibiliza o trabalho feito pelos investigadores que em Portugal trabalham sob este 

enquadramento legal, encontra-se desatualizado face à atual realidade da investigação 

científica no país, que conheceu um grande crescimento nos últimos anos, e permite situações 

abusivas de estabelecimento de contratos de bolsa em vez de contratos de trabalho, sem que 

exista associado o usufruto pleno de direitos do regime da Segurança Social. É, por isso, 

imperativo a revogação do EBI e o reconhecimento do trabalho científico através da celebração 

de contratos de trabalho. 
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No âmbito das eleições legislativas do passado dia 4 de outubro de 2015, a ABIC enviou um 

questionário a todos os partidos e solicitou reuniões com os partidos com assento parlamentar 

para discutir os problemas atuais do SCTN, bem como conhecer as soluções e posições dos 

diferentes partidos a este respeito. Esta iniciativa teve como objetivos dar a conhecer aos 

partidos o Caderno Reivindicativo e influenciar a sua agenda para a Ciência e, simultaneamente, 

informar e esclarecer de forma transparente os nossos associados relativamente às posições 

políticas dos partidos concorrentes. 

No quadro da nova legislatura e do debate público sobre o futuro da FCT, a ABIC reuniu com o 

novo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e com a Secretária de 

Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo, no âmbito da criação do 

Grupo de Reflexão sobre o Futuro da FCT, o qual lamentavelmente e incompreensivelmente não 

contou com a presença de qualquer representante dos bolseiros. Tendo em conta que os 

bolseiros são uma parte essencial do SCTN e da atuação da FCT em particular, considerámos 

fundamental sermos ouvidos neste processo. A ABIC apresentou o seu contributo para a 

reflexão sobre o futuro da FCT, com base no Caderno Reivindicativo, destacando as necessidades 

de: aumentar o financiamento de longa duração do SCTN; privilegiar a contratação de 

investigadores em detrimento do regime de bolsas; incluir critérios de avaliação das instituições 

baseados nas práticas com os Recursos Humanos; e garantir a transparência dos concursos e a 

divulgação atempada de todas as formas de financiamento de Recursos Humanos. 

 

2. Balanço do cumprimento do programa 

A presente Direção da ABIC conseguiu levar a cabo o fundamental das atividades a que se 

propôs, apesar da alteração de disponibilidade de vários dos seus membros, reflexo, em muitos 

casos, da precariedade do vínculo de bolseiro a que estão sujeitos. Para o próximo ano de 

mandato, ficam algumas atividades que, pela sua exigência, não puderam ser ainda realizadas 

ou concluídas, tais como a organização de um Encontro Internacional de Investigadores e a 

implementação do inquérito aos bolseiros (cujo guião já se encontra terminado). 
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Realizado Ainda por realizar 

Resposta às questões colocadas através do 
e-mail do Apoio ao Bolseiro, Fórum e FB 

Encontro Internacional de Investigadores 

Reunião com a FCT no âmbito dos concursos 
de bolsas 

Aplicação do questionário aos bolseiros e 
análise dos resultados 

Carta Aberta – Por mais transparência e rigor 
na FCT e por um concurso extraordinário de 
bolsas 

Renovação da página da internet 

Ações descentralizadas de divulgação da 
ABIC 

Atualização das FAQ no site da ABIC 

Contactos com interlocutores prioritários no 
campo da Ciência 

Criação de um guião de apoio à formação de 
núcleos 

Auscultação dos partidos sobre políticas 
científicas no âmbito das Eleições 
Legislativas 

Atualização da base de dados de sócios 

Reunião com o MCTES  

Contribuição para a reflexão sobre o futuro 
da FCT 

 

Ações em torno do EBI: Mesa Redonda; 
denúncia pública do uso abusivo de bolsas; 
Denúncia à Provedoria de Justiça 

 

Publicação do boletim InfoABIC  

 

 

3. Lista de atividades realizadas 

06/04/2015 – Comunicado sobre o atraso na celebração de contratos resultantes do Concurso 

de Bolsas Individuais 2014:  

http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/483-2015-04-06-11-20-08 

14/04/2015 – Comunicado sobre as consequências dos cortes no financiamento para as 

instituições (no seguimento da denúncia do Centro de Linguística da Universidade do Porto 

(CLUP) (fundado em 1976), que “fechou portas”, no sentido literal a 1 de abril): 

https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153256618021103 

21/04/2015 – Pedido de uma reunião com a FCT com carácter de urgência: 

https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153274346466103 

26/04/2015 – Reunião com a Interjovem no sentido de discutir a situação política e os seus 

reflexos na vida dos bolseiros: http://abic-

online.org/documentos/docs_ABIC/caderno_reivindicativo.pdf 

27-28/04/2015 – Participação na EURODOC 

http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/483-2015-04-06-11-20-08
https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153256618021103
https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153274346466103
http://abic-online.org/documentos/docs_ABIC/caderno_reivindicativo.pdf
http://abic-online.org/documentos/docs_ABIC/caderno_reivindicativo.pdf
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01/05/2015 – Participação da ABIC nas comemorações convocadas pela CGTP para o 1º de 

Maio: http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/491-2015-04-30-11-

35-17 

13/05/2015 – Carta Aberta: Petição por mais transparência e rigor na FCT e por um concurso 

extraordinário de bolsas. Petição:  

http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT77113 (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/492-cartaaberta052015) 

Maio e Junho 2015 – Ação de Divulgação da ABIC, no seguimento das comemorações do 1º de 

maio, em vários pontos do País:  

Maio: 

 Faro, Universidade do Algarve, Pólo de Gambelas, no átrio da cantina, dia 21  

 Aveiro, Universidade de Aveiro, porta da Reitoria, dia 22  

 Porto, IBMC dia 22  

 Coimbra, Universidade de Coimbra, Pólo I, dia 26  

 Braga, Universidade do Minho, no Prometeu, dia 27  

 Évora, Universidade de Évora, na cantina do Pólo da Mitra, dia 29  

Junho:  

 Lisboa, Cidade Universitária, dia 12  

 Lisboa, no ISA (Instituto Superior de Agronomia), dia 22  

(https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153338871176103) 

29/05/2015 – Comunicado sobre a realização da reunião da ABIC com a FCT 

(https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153379578686103) 

02/06/2015 – Participação da ABIC no Encontro de Cientistas 2015, promovido pela APS - 

Associação Portuguesa de Sociologia. Participação também na Elaboração das reflexões finais 

do mesmo (https//www.facebook.com/abic.online/posts/10153398688621103) 

12/06/2015 – Comunicado sobre o atraso na publicação dos resultados das Audiências prévias 

- FCT continua a protelar resultados 

(https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153408676301103) 

02/07/2015 – Participação da ABIC na Reunião anual do Grupo de Trabalho Nacional sobre 

Acesso Aberto (https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153425554566103) 

13/07/2015 – Reunião da ABIC com o Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup) 

http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/491-2015-04-30-11-35-17
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/491-2015-04-30-11-35-17
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT77113
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/492-cartaaberta052015
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/492-cartaaberta052015
https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153338871176103
https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153379578686103
file:///C:/Users/giopc/AppData/Local/Temp/https/www.facebook.com/abic.online/posts/10153398688621103
https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153408676301103
https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153425554566103
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16/07/2015 – Entrega da Carta Aberta na Secretaria de Estado da Ciência (cerca de mil 

assinaturas online e em papel) 

(https://www.facebook.com/abic.online/videos/vb.7729036102/10153498432461103/?type=

2&theater) 

Vídeo: (http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/498-

entregacartaaberta) 

04/09/2015 – Nota Informativa: Concurso Bolsas Individuais 2015  

(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/499-nota-informativa-

concurso-bolsas-individuais-2015 

12/09/2015 – Apelo ao voto antecipado no estrangeiro  

(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/500-2015-09-12-17-53-

58) 

18/09/2015 – Eleições Legislativas 2015 - Que políticas científicas podemos esperar? Questões 

elaboradas pela ABIC e enviadas aos partidos concorrentes  

(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/501-2015-09-18-21-14-

41) (http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/502-

perguntaslegislativas) 

24/09/2015 – Denúncia: O uso abusivo de bolsas: o caso mais recente: bolsa para a 

Universidade de Coimbra (UC) inserido no Projeto de “Recuperação de Créditos de propinas e 

taxas devidos à Universidade de Coimbra” (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/509-o-uso-abusivo-de-bolsas-o-caso-

mais-recente) 

25/09/2015 – Reunião com a CDU, no seguimento dos pedidos de reunião enviados pela ABIC 

aos partidos com assento parlamentar (http://abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/511-2015-09-25-15-10-38) 

28/09/2015 – Reunião com o BE, no seguimento dos pedidos reunião enviados pela ABIC aos 

partidos com assento parlamentar. 

http://abic-online.org/index.php/component/content/article/14/513-be 

29/09/2015 a 02/10/015 – Respostas do Livre às questões da ABIC aos partidos concorrentes 

às Eleições Legislativas (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/502-perguntaslegislativas) 

Respostas do BE (http://abic-online.org/index.php/component/content/article/14/502-

perguntaslegislativas) 

https://www.facebook.com/abic.online/videos/vb.7729036102/10153498432461103/?type=2&theater
https://www.facebook.com/abic.online/videos/vb.7729036102/10153498432461103/?type=2&theater
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/498-entregacartaaberta
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/498-entregacartaaberta
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/499-nota-informativa-concurso-bolsas-individuais-2015
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/499-nota-informativa-concurso-bolsas-individuais-2015
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/499-nota-informativa-concurso-bolsas-individuais-2015
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/500-2015-09-12-17-53-58
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/500-2015-09-12-17-53-58
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/501-2015-09-18-21-14-41
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/501-2015-09-18-21-14-41
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/501-2015-09-18-21-14-41
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/502-perguntaslegislativas
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/502-perguntaslegislativas
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/509-o-uso-abusivo-de-bolsas-o-caso-mais-recente
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/509-o-uso-abusivo-de-bolsas-o-caso-mais-recente
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/509-o-uso-abusivo-de-bolsas-o-caso-mais-recente
http://abic-online.org/index.php/component/content/article/14/511-2015-09-25-15-10-38
http://abic-online.org/index.php/component/content/article/14/511-2015-09-25-15-10-38
http://abic-online.org/index.php/component/content/article/14/513-be
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/502-perguntaslegislativas
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/502-perguntaslegislativas
http://abic-online.org/index.php/component/content/article/14/502-perguntaslegislativas
http://abic-online.org/index.php/component/content/article/14/502-perguntaslegislativas
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Respostas do JPP (http://abic-online.org/index.php/component/content/article/14/502-

perguntaslegislativas) 

Respostas do PAN (http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/502-perguntaslegislativas) 

14/10/2015 – Legislativas 2015 - balanço e expectativas da ABIC: 

(https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153710565561103) 

21/12/2015 – Publicitação do evento Mesa Redonda: “Estatuto do Bolseiro: um túnel sem luz 
ao fundo?” (http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/514-mesa-
redonda-ebi) 

28/12/2015 – Participação no Fórum GRape 2015  
(http://forum.bolseiros.org/viewtopic.php?f=8&t=6369&sid=6631d16a2e0ca72ac1dde578d54
feabd) 

08/01/2016 – Queixa à Provedoria da Justiça sobre os concursos de bolsas 

14/01/2016 – Reunião com o MCTES 
(https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153911815161103) 

19/01/2016 - Mesa Redonda: "Estatuto do Bolseiro: um túnel sem luz ao fundo?", na 
Assembleia da República (Auditório da Casa Amarela). 

26/01/2016 – Comunicado e fotos sobre a Mesa Redonda (http://www.abic-
online.org/index.php/component/content/article/14/517-mesa-redonda-ebi) 
(https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153901557476103) 

Publicação regular do boletim INFOABIC (http://www.abic-online.org/index.php/infoabic) 

 

4. Grupos de trabalho 

4.1 Apoio ao Bolseiro 

A atual direção mobilizou sete dos seus membros para o grupo de apoio ao bolseiro procurando 

dar continuidade ao trabalho realizado em mandatos anteriores. 

O e-mail disponibilizado pelo apoio para responder às dúvidas dos bolseiros e ajudar a resolver 

problemas diversos que estes enfrentam, quer com a FCT quer com as universidades e unidades 

de investigação, é muito utilizado pelos nossos colegas, o que demonstra a confiança que 

depositam na ABIC. Neste mandato, que completa agora um ano, respondemos a cerca de 150 

colegas, em questões de vários âmbitos: Seguro Social Voluntário, licença de maternidade, 

dúvidas sobre o site FCT, etc. 

http://abic-online.org/index.php/component/content/article/14/502-perguntaslegislativas
http://abic-online.org/index.php/component/content/article/14/502-perguntaslegislativas
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/502-perguntaslegislativas
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/502-perguntaslegislativas
https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153710565561103
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/514-mesa-redonda-ebi
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/514-mesa-redonda-ebi
http://forum.bolseiros.org/viewtopic.php?f=8&t=6369&sid=6631d16a2e0ca72ac1dde578d54feabd
http://forum.bolseiros.org/viewtopic.php?f=8&t=6369&sid=6631d16a2e0ca72ac1dde578d54feabd
https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153911815161103
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/517-mesa-redonda-ebi
http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/517-mesa-redonda-ebi
https://www.facebook.com/abic.online/posts/10153901557476103
http://www.abic-online.org/index.php/infoabic
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4.2 Comunicação e Informação 

O Grupo de Comunicação e Informação faz um balanço positivo do último ano de atividades. 

Uma das prioridades do grupo é a divulgação e apelo à participação dos Bolseiros nas diversas 

iniciativas promovidas pela ABIC, ou outras entidades com as quais a ABIC tem protocolos. Outra 

tarefa do grupo é a elaboração e publicação de comunicados sobre as atividades e 

posicionamentos da ABIC. 

A manutenção e atualização da informação foram garantidas aos bolseiros através dos diversos 

canais de comunicação online da ABIC - página web, Facebook e Fórum dos Bolseiros. O 

Facebook e o Fórum dos Bolseiros fornecem também algum apoio ao Bolseiro, sempre que ele 

recorre à ABIC por estes meios.  

Para todas as iniciativas promovidas pela ABIC, foram criados cartazes de divulgação, tendo sido 

disponibilizados online ou em papel pelas várias Instituições I&D. O balanço de todas essas 

iniciativas, ou tomadas de posição sobre assuntos do interesse dos Bolseiros, foi sempre 

disponibilizado pelos três canais online da ABIC, e sempre que possível, enviado no InfoABIC. 

Para um futuro próximo, está já planeado um melhoramento do site, onde a informação esteja 

mais acessível e mais pesquisável, e uma reestruturação das bases de dados, para que a 

comunicação entre a ABIC e os seus sócios seja mais eficaz.  

A ABIC mantém presença no espaço mediático, quer por ser chamada a participar nas discussões 

sobre ciência e investigação, quer por tomar posições em diferentes momentos da política 

científica, quer pelas iniciativas que propõe. 

 

4.5 Contactos Institucionais 

O grupo de contactos institucionais tem realizado um número de tarefas desde a última 

Assembleia Geral (AG) da ABIC. Continuou a manter o contacto com os sindicatos com quem 

temos parcerias, e procurou criar novos contactos, como foi o caso da reunião com o presidente 

do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado. Foi igualmente considerada a 

difusão da Carta Aberta aprovada na última AG por entre a lista de contactos institucionais da 

ABIC. O grupo de trabalho esteve igualmente envolvido na redação do documento apresentado 

às distintas forças políticas que se apresentaram às últimas eleições legislativas, com o intuito 

de informar aos bolseiros da sua sensibilidade, conhecimento e implicação para superar as 

dificuldades sócio-laborais dos bolseiros. Continua a ser parte da atividade do grupo de trabalho 

assegurar os contactos com os nossos parceiros internacionais, como a Eurodoc e a FMTC. O 

grupo de trabalho destacou um elemento para representar a ABIC junto da Eurodoc (Ivo Neto) 

e tentou encontrar maneira de participar presencialmente na reunião com a FMTC, mas não foi 

possível. Tem sido igualmente estudada a possibilidade de realizar algum tipo de colaboração 

com a organização internacional de investigadores, ICoRSA. 
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4.6 Dinamização de Núcleos 

Os núcleos locais são uma parte fundamental da estrutura da ABIC. Asseguram uma ligação mais 

direta aos bolseiros nos seus locais de trabalho e permitem aprofundar o conhecimento sobre 

os diversos problemas que estes enfrentam e os contextos em que se desenvolve a investigação 

em Portugal. Os núcleos têm também um papel essencial na aproximação dos bolseiros à ABIC. 

O grupo de trabalho responsável pela dinamização de Núcleos da ABIC tem como principais 

objetivos promover a implantação de novos núcleos de bolseiros e apoiar os núcleos existentes.  

O trabalho desenvolvido por este grupo passou pela atualização dos contactos dos núcleos no 

site da ABIC e pela promoção dos seus sites e/ou páginas de Facebook, em colaboração com o 

grupo de Comunicação, Informação e Imagem. Houve igualmente uma preocupação em criar 

canais de contacto com os núcleos e divulgar as suas atividades. O grupo de trabalho colaborou 

ainda na compilação de editais de bolsas consideradas “abusivas” e que serviram de base de 

apoio a uma denúncia à Provedoria da Justiça, e na organização da Mesa Redonda “Estatuto do 

Bolseiro de Investigação: Um túnel sem luz ao fundo?”.  

De notar que a ação do grupo se viu limitada pela indisponibilidade de média ou de longa 

duração de alguns dos seus membros, devido a situações de maternidade e fim de tese. Na 

segunda parte do mandato, pretende-se dar prioridade às ações que promovam a proximidade 

da ABIC aos centros de investigação e núcleos locais, através da criação de um guião de auxílio 

à formação de núcleos, do apoio ao trabalho dos núcleos no desenvolvimento de iniciativas de 

dinamização e enraizamento junto dos bolseiros, e da realização de debates descentralizados. 

Os núcleos regionais de bolseiros foram desenvolvendo as suas atividades de modo autónomo 

mas em colaboração estreita com a Direção. Passam a descrever-se as principais atividades 

desenvolvidas no domínio de alguns núcleos. 

 

4.6.1 Núcleo de Coimbra 

As atividades do Núcleo de Coimbra durante o ano de 2015/2016 centraram-se 

fundamentalmente na: 

 Divulgação regular dos comunicados e iniciativas da ABIC através da sua mailing list e 

do Facebook; 

 Participação na Comissão de Organização das Comemorações do 25 de Abril 2015 em 

Coimbra; 

 Participação no desfile do 1º Maio; 

 Participação no debate “Professores, Estudantes, Investigadores e Bolseiros: uma luta 

Comum?”, integrado no ciclo de Conversas sobre o Movimento Estudantil, que teve 

lugar no Ateneu de Coimbra (05/05/2015);  

 Organização de uma ação de divulgação da ABIC junto dos bolseiros e restante 

Comunidade Científica em Coimbra (26/05/2015); 
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 Realização de uma parceria com o Exploratório Ciência Viva de Coimbra – Seleção Sub30 

– para a divulgação do trabalho e experiências de jovens investigadores junto dos alunos 

das escolas secundárias; 

 Colaboração na organização e divulgação da Assembleia Geral da ABIC 2016. 

 

4.6.2 Núcleo de Évora 

A atividade do núcleo de bolseiros de Évora da ABIC continua a ser suportada pela comunicação 

regular com os bolseiros através da plataforma googlegroups (abic-evora@googlegroups.com). 

Adicionalmente deve ainda sublinhar-se o envolvimento de bolseiros e membros da ABIC da 

Universidade de Évora em várias ações promovidas pela ABIC. Entre estas podemos destacar a 

divulgação do relatório de atividades e contas 2014, e a apresentação dos novos órgãos da ABIC 

eleitos na sequência da Assembleia Geral Ordinária de Março de 2015. Foi também divulgada a 

carta aberta e o comunicado sobre o Concurso 2015 de Bolsas Individuais. Destaca-se ainda a 

participação de alguns bolseiros na marcha de comemoração do Dia Internacional dos 

Trabalhadores, que teve lugar entre o Teatro Garcia Resende e a Praça 1º de Maio, e onde deu 

uma vez mais voz à necessidade de reconhecimento dos bolseiros enquanto trabalhadores 

científicos. Ainda durante o mês de Maio 2015 foi realizada uma ampla distribuição do flyer de 

divulgação da linha de atuação, atividades e caderno reivindicativo da ABIC. Mais recentemente 

este núcleo também esteve envolvido na promoção, divulgação do cartaz e mobilização de 

bolseiros para o debate "Estatuto do bolseiro: um túnel sem luz ao fundo?", realizado no dia 19 

de Janeiro 2016 na Assembleia da República. 

 

4.3 Inquérito 

O grupo de trabalho do inquérito constituído por Lígia Ferro, Luís Junqueira, Sara Rocha e Inês 

Almeida, concluiu a revisão do guião do inquérito através de reuniões skype e da discussão por 

e-mail. Esta revisão tentou incluir, sempre que possível, as sugestões dos colegas da direção (em 

particular do presidente, André Janeco, e dos colegas Anxo Conde, Eduarda Silva, Rita Garcia e 

Marta Matos). O guião foi enviado para um conjunto de revisores externos definido pelo grupo 

de trabalho do inquérito, constituídos pelos investigadores Ana Delicado, Tiago Lapa, Tiago 

Carvalho e Maria de Jesus Fernandes. Os revisores externos enviarão os seus contributos até ao 

dia 8 de Março, altura em que o grupo de trabalho do inquérito irá reunir para discutir quais as 

sugestões a incluir. O calendário de trabalhos do grupo de trabalho do inquérito é o seguinte:  
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Tempos Tarefas 

Fevereiro de 2016 Finalização do inquérito; discussão na direção (já concluída) e com os 
colaboradores externos 

Março de 2016 Colocação do inquérito numa plataforma online 

Março de 2016 Organização de uma lista de contactos alargada para divulgação do 
inquérito incluindo as instituições de investigação e outras 
associações (sindicatos, associações científicas, associações de 
portugueses no estrangeiro, etc…). 

Março, Abril e 
Maio de 2016 

Inquérito é disponibilizado para resposta 

Junho e Julho de 
2016 

Análise dos dados 
Ter em conta a comparação com outros dados recolhidos 
http://www.abic-online.org/inqueritos/ 

Agosto e Setembro 
de 2016 

Escrita do relatório 

Outubro de 2016 Discussão do relatório entre a direção 

Outubro ou 
Novembro de 2016 

Evento de divulgação dos resultados 

 

4.4 Secretariado 

No decorrer de 2015 as tarefas do grupo de trabalho do secretariado da ABIC foram: 

1. Gerir o e-mail do secretariado da ABIC 

2. Fazer a gestão dos sócios (inscrições e pagamentos de quotas) 

3. Verificar e arquivar a correspondência 

4. Realizar pagamentos de serviços, compras e reembolsos (funções de tesouraria) 

5. Acompanhar os movimentos de débito e crédito e organizar os respetivos recibos 

(funções de contabilidade) 

6. Realizar o relatório de contas 

No que diz respeito à plataforma de gestão de sócios, esta tem cada vez mais problemas. A falta 

de funcionamento do formulário de inscrição tem sido contornada inserindo manualmente os 

dados dos sócios na base de dados. No entanto o acesso à atual base de dados é cada vez mais 

difícil, chegando em alguns momentos a ser impossível. Reconhecendo que este é um aspeto 

crucial da vida da ABIC, do qual depende o contacto com os sócios, foram tomadas providências 

para a criação de um novo sistema para o qual migraremos assim que possível. Esperamos assim 

ver as dificuldades resolvidas e o contacto com os sócios reforçado.  

http://www.abic-online.org/inqueritos/
http://www.abic-online.org/inqueritos/
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Relativamente aos anos anteriores, o número de novos sócios mostra-se mais reduzido do que 

em 2014 mas houve uma recuperação em relação a 2015. O número de quotizações pagas 

aumentou em relação a 2015 e o número de sócios com quotas em falta diminuiu. O pagamento 

das quotizações dos sócios, foi dificultado pelos problemas do sistema de gestão da base de 

dados, já que um dos aspetos afetados foi a geração de e-mails de aviso de aproximação da data 

de pagamento da quota. 

Na relação com os sócios, a prioridade é colmatar as lacunas no contacto entre a ABIC e os seus 

sócios. Ainda, é relevante considerar a possibilidade de protocolos que sejam vantajosos para 

os sócios. 

Sócios 
Mês/Ano 

1/1/2014 1/1/2015 1/1/2016 

Nº de novos sócios 85 13 38 

Nº de sócios com quota em dia 149 77 121 

Nº de quotizações pagas 238 226 133 

Nº de sócios com quotas em falta 628 692 729 

 

5. Considerações finais 

O presente relatório destaca as principais ações desenvolvidas pela ABIC no decorrer do último 

ano, sem deixar de apontar algumas das dificuldades sentidas no decorrer da sua atuação. Em 

larga medida, estas ações responderam ao objetivo de dar visibilidade à precariedade no 

emprego científico em Portugal, quer por via da denúncia, quer por via do debate público 

alargado, procurando integrar os principais agentes e atores envolvidos. Muitas das atividades 

que tiveram lugar durante este ano terão continuidade na segunda parte do mandato. Em 

particular, continuaremos o trabalho de: (i) divulgação aos sócios de todas as posições e 

iniciativas da ABIC através dos vários canais de comunicação; (ii) apoio ao bolseiro, quer através 

do e-mail quer do Fórum; (iii) contacto com os diversos interlocutores nacionais e internacionais; 

e (iv) desenvolvimento de ações que promovam a proximidade da ABIC aos centros de 

investigação e núcleos locais. No próximo ano, a ABIC pretende aprofundar a discussão em torno 

da precariedade no emprego científico em Portugal através de vários eventos de debate. A 

implementação de um inquérito dirigido aos bolseiros, com o objetivo de aprofundar o 

conhecimento da sua situação social e económica atual, será fundamental para informar a 

discussão. Adicionalmente, pretende-se organizar um Encontro Internacional de Investigadores, 

com vista a alargar o debate à esfera internacional. A ABIC está ainda empenhada na organização 

e participação em iniciativas relacionadas com o “Dia Mundial contra a Precariedade”, a realizar 

no final do ano de 2016. A melhoria do website da ABIC é também um dos objetivos para o 

próximo ano. 
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Anexos 

1. Demonstração de resultados 

2. Balanço 2015 
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Demonstração de Resultados 

(do ano de 2015) 

Custos  Proveitos 

  Total     Total 

Material de Expediente     Quotas € 1 995,00 

Correio e papelaria € 197,80       

          

Deslocações     Donativos € 0,36 

Deslocações Reuniões direcção e AG € 47,80       

Deslocações Reuniões Internacionais € 0,00      

     Juros € 18,96 

Despesas Bancárias         

Comissão e imposto de selo € 2,08      

          

Acções de Protesto         

Material de Divulgação € 76,12       

          

Quotas         

Quota Fed. Mund. Trab. Científicos 2014 € 0,00       

Quota EURODOC 2014 € 300,00       

          

Sede         

Contribuição Anual CPQTC € 225,00       

         

Total € 848,80  Total  € 2 014,32 

         

TOTAL de CUSTOS € 848,80      

         

Resultado Líquido do Exercício € 1 165,52      

         

TOTAL € 2 014,32  TOTAL € 2 014,32 
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Balanço 

(em 31-12-2015) 
     

Ativo  Passivo 

     

         

Caixa € 189,06  Dívidas a Terceiros   

Depósitos à Ordem € 2 992,05  ESOF (Gulbenkian) € 752,18 

Depósitos a prazo € 5 001,00  FCT (excedente EURODOC13) € 134,66 

     FACC-FCT (excedente Conferência Emprego 2008) € 0,30 

Dívidas de Terceiros € 0,00  Quotas FMTC 2013 € 100,00 

Adiantamento a sócios € 0,00      

         

     Total Passivo € 987,14 

     Situação Líquida   

     *Resultados Transitados € 6 088,04 

     #Resultado Líquido do Exercício € 1 165,52 

         

     §Total Líquido 7 194,97€ 

         

     TOTAL € 8 182,11 

TOTAL € 8 182,11      

       

     

     

* Resultados Transitados corresponde ao valor existente no ano anterior, ou seja, ao Total Líquido desse ano  

# O resultado líquido do exercício é o lucro conseguido no ano a que as contas se referem  

Este valor tem que ser igual ao que foi encontrado na demonstração de resultados desse ano.   

§ O total líquido é o valor que a associação tem na realidade, no final do ano, que transita para o próximo ano,   

que é igual à diferença entre o total ativo e o total passivo    

 


