
Acta nº 6

Ao vigésimo quinto dia do mês de Março de 2006, às  catorze horas, realizou-se na Sala de Actos 
Académicos da Reitoria da Universidade de Aveiro a sexta Assembleia Geral Orginária da ABIC 
devidamente convocada pelo seu Presidente e com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação, discussão e deliberação sobre o Relatório de Actividades, do Relatório 
de Contas e respectivo Parecer do Conselho Fiscal relativos ao ano de 2005;

2. Adesão da ABIC à Federação Mundial dos Trabalhadores Cientificos (FMTC)
3. Apresentação, discussão e deliberação sobre o Plano de Actividades e do Orçamento 

para 2006;
4. Debate da situação actual dos bolseiros em Portugal; Emprego Científico e Estatuto do 

Bolseiro;
5. Outros assuntos de interesse. 

Os membros da Mesa da Assembleia Geral certificaram que esta foi validamente convocada e foi 
decidido que a mesma iniciaria os seus trabalhos às catorze horas e trinta minutos pois à hora 
marcada não se encontravam presentes metade dos seus sócios.

Antes de se entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos e dado um dos membros da Mesa da 
Assembleia Geral não estar presente foi pedido à Assembleia um voluntário para completar a mesa, 
tendo-se disponibilizado para o efeito a sócia Raquel Santos. Esta constituição da mesa foi aprovada 
por unanimidade.

PONTO 1) 
A  Mesa  convidou  um  membro  da  direcção  a  apresentar  aos  presentes  um  resumo  sobre  as 
actividades da ABIC desenvolvidas no ano transacto. O sócio João Ferreira disponibilizou-se para 
apresentar este resumo.
Finda a apresentação, a mesa relembrou aos presentes que o parecer do Conselho Fiscal era positivo 
relativamente ao relatório de actividade e contas da ABIC, ressalvando apenas que este apresentava 
uma indicação no sentido de colmatar o atraso do pagamento das cotas em atraso por parte dos 
sócios.
Na altura da votação estavam presentes 27 sócios. O relatório de actividades e contas foi aprovado 
por unanimidade.

PONTO 2) 
A Mesa convidou um membro da direcção a resumir para os presentes as contrapartidas de a ABIC 
pertencer à FMTC. Os sócios João Ferreira e André Levy prestaram esse esclarecimento.

Aberto um período para discussão, o sócio Francisco Curado perguntou se a EURODOC (European 
Council for Doctoral candidates and Young Researchers), associação a que a ABIC já pertence, 
pertence à FMTC. A discussão prosseguiu ainda relativamente aos custos monetários inerentes à 
sua quota e as mais valias para a Associação de pertencer à FMTC. Intervenções de Francisco 
Curado, David Aragão, Victor Neto e João Ferreira.

No momento da votação foi lembrado aos presentes que, segundo os estatutos, a adesão da ABIC a 
outras associações tem de ser aprovada por dois terços dos sócios presentes na Assembleia-Geral. 
No momento da votação estavam presentes 28 sócios, ou seja, a adesão teria de contar com, pelo 
menos, 19 votos a favor.
A adesão da ABIC como membro da FMTC foi aprovado por 21 votos a favor e 7 abstenções.



PONTO 3) 
Foi aberta discussão sobre o Plano de Actividades para 2006. A Mesa convidou um membro da 
direcção a  apresentar  aos  presentes um resumo sobre  este  Plano de Actividades.  O sócio João 
Ferreira ofereceu-se para o efeito.

Aberta a  discussão deste  ponto intervieram os sócios Catarina Grilo,  Francisco Curado, Teresa 
Melo, André Levy, Victor Neto, Lídia, Francisco Curado, Nuno Charneca, Sérgio Lima, Raquel 
Santos, João Oliveira, Roger, André Levy, João Ferreira, Catarina Grilo, Roger, Sérgio Lima, Maria 
José Haneman, Hugo Dias, Lídia, Carla, Gonçalo Costa, João Oliveira e João Ferreira

A sócia Catarina Grilo referiu que o termo “falso bolseiro” deveria ser substituído, dado que daria a 
ideia errada de que seria o bolseiro a estar numa situação de incumprimento.
A sócia  Teresa  Melo  referiu  que  a  ABIC tem tido  pouca  expressão  junto  da  opinião  pública, 
sugerindo  o  contacto  regular  com  jornalistas  da  are  da  ciência  e  tecnologia  como  forma  de 
ultrapassar este constrangimento.
O sócio  Victor  Neto  referiu  que  a  ABIC deve  ter  uma atitude  mais  pró-activa  face a  notícias 
veiculadas pela comunicação social, nomeadamente sobre os temas e actuação da ABIC.
O sócio Francisco Curado pediu que a ABIC tivesse expressão pública que tentasse demonstrar o 
peso que os Bolseiros exercem na produção e desenvolvimento científico nacional, aproveitando o 
presente momento (oportuno) de revisão do Estatuto de Bolseiro de Investigação.

O debate  gerado levou à  consideração  de  3  pontos  adicionais,  a  serem incluídos  no  Plano de 
Actividades. A inclusão destes 4 pontos foi aprovada por unanimidade, a saber:
1-correcção ao objectivo geral nº 3: onde se lê “falsos bolseiros” dever-se-á ler “utilização abusiva 
de bolsas” – aprovada por unanimidade
2-Acções de divulgação das actividades desenvolvidas pelos bolseiros junto do público em geral – 
aprovada por unanimidade
3-Considerações  de  medidas  de  protesto  face  à  não  existência  de  alterações  significativas 
relativamente  à  necessidade  de  emprego  científico  e  de  alteração  da  condição  de  bolseiro  – 
aprovado por unanimidade
4-Procurar dinamizar actividades de índole cultural e científica – aprovado por unanimidade

No momento da votação estavam presentes 28 sócios. A votação resultou na aprovação global do 
plano de actividades,  por unanimidade. 

PONTO 4)  
Aberta a discussão deste ponto intervieram os sócios Sérgio Lima, André Levy, Sofia Coria, João 
Oliveira, João Ferreira, Victor Neto, João Oliveira, Sónia Cardoso, Sofia Coria, Luís Pinto, Victor 
Neto, José António, João Ferreira, Victor Neto.
O sócio Sérgio Lima começou por referir que seria necessário calendarizar algumas das medidas 
aprovadas  no Plano de Actividades para 2006 e  propor  uma ordem sequencial  às  mesmas.  De 
seguida discutiu-se em pormenor algumas dessas medidas e a forma como implementa-las:

Inquérito Nacional aos Bolseiros de Investigação
• Foi prestada informação sobre os inquéritos aos Bolseiros de Investigação em curso em 

Aveiro e Minho pelos respectivos núcleos. Discussão sobre os moldes de realização de um 
inquérito nacional e da sua necessidade integradora e de suporte as iniciativas futuras da 
ABIC.

Levantamento do número e realidade dos Bolseiros
• O Núcleo do Minho explicou como estima o número de bolseiros na UM e colocou-se a 



hipótese de fazer um levantamento semelhante para as diversas instituições e universidades 
do país.

Expressão pública de descontentamento
• A necessidade de uma acção pública da ABIC, no actual momento de intenção de uma 

revisão do estatuto do bolseiro, é mais ou menos consensual na AG. No entanto, não há 
consenso sobre o tipo de iniciativas a levar a cabo.

Dia do Bolseiro
• Proposta de iniciativa, ,  de organizar um “Dia do Bolseiro”, no seguimento do previsto 

pelos bolseiros do Instituto Ricardo Jorge, com o objectivo de divulgar a  actividade dos 
Bolseiros no funcionamento do dia a dia como também na produção científica da instituição 
onde se inserem.

• Proposta  de  implementar  medidas  de  protesto  e  de  manifestação  pública  de 
descontentamento em conjunto com a iniciativa “Dia do Bolseiro” ou em separado. 

Carta europeia do Investigador e Código de Recrutamento
• Exposição  à  Comissão Europeia  e  Comunicação  Social  portuguesa  da  não  intenção  do 

governo  de  implementar  e/ou  seguir  quaisquer  das  medidas  da  Carta  Europeia  do 
Investigador. (Responsável pela Ciência na CE comunicou à ABIC via Raquel Santos e 
Paulo  Silva,  delegados  da  ABIC  na  EURODOC,   que  está  para  breve  uma  maior 
intervenção da CE nesse sentido).

Panorama Científico Nacional
• Colega  José  António  lembrou que  estão  em curso  avaliações  para  a  fusão/desactivação 

institutos  de  investigação  como  sejam  o  Inst.  Geológico  e  o  IPPAR  que  vão  gerar 
provavelmente menos emprego científico.

PONTO 5) 
O Presidente da Mesa elogiou a organização e convite do NBIUA para realizar a AG em Aveiro e 
deixou o convite a outros núcleos e sócios para que se possa continuar a descentralizar de Lisboa as 
AGs. Foi pedido e aprovado por aclamação um voto de louvor aos colegas que tornaram possível 
esta AG. 

Pelas às 19.45h e não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
da ABIC deu por encerrada a Assembleia-Geral da qual, para constar, se lavra a presente acta:

A Mesa


