
Acta nº 3 (por aprovar) 

 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de Janeiro do ano de 2004 realizou-se no 

Anfiteatro Dois da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa, a 3ª Assembleia Geral Ordinária da ABIC, em que estiveram 

presentes 24 sócios. 

 

A Ordem de Trabalhos proposta foi a seguinte: 

1) Informações; 

2) Leitura e aprovação da acta da última Assembleia Geral; 

3) Apreciação e aprovação do Relatório de Actividades e do Relatório de 

Contas do ano transacto; 

4) Apreciação e aprovação do Plano de Actividades para 2004; 

5) Outros assuntos. 

 

1) Informações 
 

A Direcção da ABIC informou os sócios da: 

• Realização em Lisboa, nos dias 25 a 27 de Fevereiro, da Conferência 

“Early Stage Researchers Mobility”, organizada pela EURODOC e cuja 

logística local está a cargo da ABIC. Solicitaram-se voluntários para apoio 

à conferênciaRealização na FCUL, no dia 8 de Fevereiro de um workshop 

sobre carreiras de jovens investigadores, organizada pela Science Next 

Wave Association, Marie Currie Fellowship Association e pela ABIC. 

• Manutenção do valor da cota em 15 Euros anuais. 

 

2) Leitura e aprovação da acta da 2ª Assembleia Geral 
 

A acta da 2ª Assembleia Geral da ABIC foi aprovada por unanimidade. 

 



3) Apreciação e aprovação do Relatório de Actividades e do Relatório de 
Contas de 2003 

 

A Direcção apresentou à Assembleia o Relatório de Actividades e o Relatório de 

Contas de 2003 que, após um breve período de discussão, foram postos à 

votação e aprovados pr unanimidade. O Grupo de Estudos da ABIC apresentou 

os resultados do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses, 

subordinado ao tema “ Estudo da produtividade científica dos bolseiros de 

investigação científica”. 

 

4) Apreciação e aprovação do Plano de actividades de 2004 
 

A Direcção apresentou à Assembleia o Plano de Actividades para 2004. Da 

breve discussão que se seguiu resultou a sua aprovação por unanimidade. 

 

5) Outros assuntos 
 

Neste ponto levantou-se a questão da não actualização do valor das bolsas no 

ano de 2004. A Direcção informou os sócios das deligências feitas junto do 

Secretário de Estado da Ciência e do Ensino Superior. 

Iniciou-se então um debate sobre as possíveis formas de luta a desencadear 

face a esta questão, do qual resultaram as seguintes medidas: 

• Contactar novamente o Ministério, solicitando esclarecimentos sobre a 

não actualização do montante das bolsas e comunicando que a ABIC 

pretende informações sobre o incumprimento do Regulamento Interno da 

FCT no que diz repeito a este assunto; 

• Dinamizar uma campanha de protesto, sob a forma de uma carta a enviar 

via e-mail, para a FCT, para a Ministra da Ciência e do Ensino Superior e 

para outras entidades. Esta medida serviria não só para a questão do 

montante das bolsas como também para outras reivindicações da ABIC. 

Decidiu-se enviar uma carta modelo a todos os bolseiros, explicando o 



porquê desta acção e encorajando o seu envio para as entidades já 

referidas. Em simulltâneo, a Direcção da ABIC tornará público um 

comunicado de imprensa. 

 

Devido à falta de sentido de comunidade existente entre os bolseiros e, segundo 

alguns sócios presentes, à falta de comunicação regular entre a ABIC e os 

bolseiros, nomeadamente os não sócios, foram propostas à direcção várias 

medidas: 

• Contactar os sócios, via e-mail, com maior regularidade; 

• Reactar o contacto com os bolseiros não sócios utilizando a base de 

dados de bolseiros de que a Direcção dispõe; 

• Insistir na discussão do tema do (des)emprego científico que irá atrair a 

atenção de recém-doutorados e de estudantes de doutoramento; 

• Acompanhar os critérios aplicados nos concursos de abertura de bolsas 

•  

Nada mais hevendo a tratar deu-se por encerrada a Assembleia, da qual se 

lavrou a presente acta, que será assinada pelos membros da mesa. 

 

 


