Acta nº 8
Ao vigésimo quarto dia do mês de Março de 2007, às catorze horas, realizou-se no Auditório do
IBMC, no Porto, a oitava Assembleia Geral Ordinária 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 2006;
2. Apresentação de propostas de constituição de núcleos regionais da ABIC e sua
deliberação.
3. Eleição da Direcção da ABIC
4. Eleição da Mesa da Assembleia Geral da ABIC
5. Eleição do Conselho Fiscal
6. 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 ambos os secretários da Mesa da
Assembleia Geral não estarem presentes, o presidente da mesma pediu à Assembleia dois
voluntários para completar a mesa, tendo-se disponibilizado para o efeito a sócia Luisa Mota e a
sócia Joana Marques. Esta constituição da mesa foi aprovada por unanimidade.
PONTO 1)
A Mesa convidou um membro da direcção a apresentar um resumo das actividades da ABIC
desenvolvidas no ano transacto e uma breve explanação sobre o relatório de contas do mesmo ano.
O sócio André Levy disponibilizou-se para apresentar o resumo das actividades e o sócio João
Ferreira para explicar o relatório de contas. Findas as explicações, o sócio e vogal do Conselho
Fiscal, Francisco Curado, informou os presentes que o parecer do Conselho Fiscal era positivo
relativamente ao relatório de actividade e contas da ABIC.
Na altura da votação estavam presentes 14 sócios. O relatório de actividades e contas foi aprovado
por unanimidade.
PONTO 2)
A Mesa convidou a direcção a apresentar os núcleos regionais da ABIC constituídos a aprovar em
Assembleia Geral.
Após aberto o período para discussão intervieram os sócios João Ferreira, João Calado, Mónica
Bastos, Tiago H. Silva, Ana Castro, André Levy, Francisco Curado, Hugo Dias e Vânia Freitas.
Durante este período discutiu-se se deveriam ser aprovados em Assembleia Geral todos os núcleos
existentes, mesmo os núcleos onde não existiram ainda quais quer actividades de relevo ou apenas
os núcleos com actividades inscritas no relatório de actividades de 2006. Foi levantada a questão se
um núcleo teria existência apenas após formação de uma direcção e outros órgãos próprios. O sócio
João Ferreira defendeu que a constituição de um núcleo se dá no momento em que existe uma
primeira reunião e se forma uma comissão instaladora do mesmo. Foi decidido que seriam
propostos a aprovação todos os núcleos existentes à data na página web da Associação desde que o
contacto do respectivo núcleo ainda tivesse contacto com a ABIC. Assim deu entrada uma proposta
escrita do sócio João Ferreira para aprovação dos seguintes núcleos como núcleos oficiais da ABIC:
− INIAP
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FCUL
FCTUNL
Algarve
Coimbra
ITN
INETI
Oeiras
Porto
ISCTE
FCSH-UNL
U.Aveiro
U.Minho
IST
Ricardo Jorge

Na altura da votação estavam presentes 14 sócios. Todos os núcleos foram aprovados por
unanimidade. O colega David Aragão na qualidade de sócio e membro do grupo web cessante pediu
à Direcção e membros dos núcleos presentes que fosse feito um esforço maior de manutenção de
um contacto válido na página da associação respeitante aos núcleos.
PONTO 3), PONTO 4) e PONTO 5)
Antes de dar entrada nos pontos 3, 4 e 5 que se realizariam em simultâneo, a Mesa pediu a um
membro da lista A para fazer uma breve apresentação do programa para o mandato e das
actividades para 2007. De seguida a Mesa pediu à comissão eleitoral constituída pelo sócio André
Levy (Lista A), sócio João Ferreira (Direcção cessante) e sócio David Aragão para dirigir os
trabalhos durante a votação para os órgãos da ABIC. Decorreu a votação presencial em urna e os
votos pelo correio foram validados e adicionados à mesma urna. Finalmente procedeu-se à sua
contagem. Os resultados eleitorais foram:
Direcção
− Lista A – 38 votos
− Brancos – 1 voto
− Nulos – 4 votos
Mesa da Assembleia Geral
− Lista A – 38 votos
− Brancos – 1 voto
− Nulos – 4 votos
Conselho Fiscal
− Lista A – 37 votos
− Brancos – 1 voto
− Nulos – 4 votos
Membros eleitos para a Mesa da Assembleia Geral
− Luisa Mota (presidente), sócia nº 7
− Isabel Correira, sócia nº290
− Célia Tavares, sócia nº 8
Membros eleitos para a Direcção (por ordem alfabética)
− Alexandra Garcia, sócia nº152
− Ana Teresa Pereira, sócia nº297
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Ana Castro, sócia nº420
Ana Rute Vieira, sócia nº414
André Levy (presidente), sócio nº 265
Anxo Conde, sócio nº205
Cibele Queiroz, sócia nº 396
Cristina Joana Marques, sócia nº 425
Dário Mendes, sócio nº 354
Francisco Curado, sócio nº98
Hugo Dias, sócio nº443
Hugo Lima, sócio nº 434
Joana Carvalho, sócia nº 299
João Calado, sócio nº 291
João Freire, sócio nº 400
José Vasconcelos, sócio nº 240
Mónica Bastos, sócia nº 430
Nuno Osório, sócio nº444
Patrícia Napoleão, sócia nº 93
Raquel Santos, sócia nº 137
Rui Soares Costa, sócio nº 424
Sofia Caria, sócia nº 365
Tiago H Silva, sócio nº 438

Membros eleitos para o Conselho Fiscal
− David Aragão (presidente), sócio nº 87
− Ana Francisco, sócia nº 265
− Vera Domingues, sócia nº 20
Suplentes
− Paulo J.N. Silva, sócio nº 118
− Gonçalo Costa, sócio nº 11
− Catarina Grilo, sócia nº 319
PONTO 7)
Foram propostos como assuntos a discussão:
− Membros da direcção com permissão para movimentar as contas bancárias da ABIC e o
apartado;
− Deliberação sobre o relatório de contas das actividades financiadas pelo IPJ;
− Iniciativas a realizar no âmbito da proposta de alteração do estatuto dos bolseiros de
investigação;
− Discussão do modo de criar e dinamizar um núcleo da ABIC;
− Breve apresentação das actividades da EURODOC à qual a ABIC pertence;
− Iniciativas a realizar no âmbito da continuada falta de pagamento de bolsas que aconteceu
novamente em 2007 no INIAP.
Para que fique lavrado em acta foram propostos os nomes dos sócios, a saber,
André Levy Martins Coelho BI 9951411
João Nuno Calado Pimenta Lopes BI: 11686538
Ana Lúcia Alvito dos Santos Furtado de Castro BI 10508142
e aprovado que tenham autorização para movimentar as contas bancárias da Associação dos
Bolseiros de Investigação Cientifica.
Foram ainda propostos os nomes dos sócios, a saber:
Ana Teresa Fernandes Pereira, BI nº11699058

José Maria Fernandes Vasconcelos, BI nº11692960
Ana Rute Rodrigues de Sousa Vieira, BI nº 11518303
André Levy Martins Coelho, BI nº 9951411
Francisco José Curado Mendes Teixeira. BI nº 6085387
e aprovados para que tenham autorização de aceder ao apartado da ABIC,
A sócia Ana Pereira apresentou o relatório de contas das actividades apoiadas pelo IPJ e foi
proposta a deliberação da Assembleia sobre o mesmo. A Mesa referiu que este relatório é um
relatório parcial do relatório geral aprovado no ponto 1 da ordem de trabalhos desta Assembleia
Geral.
Na altura da votação estavam presentes 16 sócios. O relatório foi aprovado por unanimidade.
Foi verificado que os órgãos eleitos e a tomar posse não têm 75% dos seus membros com idade
inferior a 30 anos. Este facto invalida a continuação da inscrição no Registo Nacional das
Associações Juvenis. A Direcção eleita ficou de criar um grupo de estudo das condições para a
ABIC obter o estatuto de Instituição de Utilidade Pública. Esse mesmo grupo ficou de verificar se a
ABIC poderá ser uma organização sócio-profissional com as regalias daí inerentes.
Os sócios André Levy, Franciso Curado e João Ferreira informaram que o documento “Proposta de
alteração do estatuto dos bolseiros de investigação” foi enviado para todos os grupos parlamentares,
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT). Foi confirmado, pelos mesmos, que os grupos parlamentares do PCP, PSD e
CDS responderam confirmando a recepção e que iriam estudar o assunto. Adicionalmente, os
presentes foram informados que o presidente da FCT também confirmou a recepção do documento
e contestou que o regime de exclusividade existente no actual estatuto do bolseiro seja ilegal. Foi
proposto que os núcleos promovessem actividades de divulgação do documento e foi sugerido que,
após angariação de mais de 2000 assinaturas na petição on-line, se promovessem entregas
simbólicas do documento nos Governos Civis de vários pontos do país.
Discutiram-se e apresentaram-se propostas de como criar um núcleo dando exemplos da forma
como foram criados os núcleos existentes até ao momento. Intervieram neste assunto os sócios: Ana
Castro, Francisco Curado, Marco Santos
O sócio Franciso Curado explicou que a Comissão Europeia espera vir a criar uma certificação para
institutos, entidades financiadoras e governos que cumpram a Carta Europeia do Investigador.
Explicou ainda que na última assembleia da Eurodoc, em que esteve presente, se discutiu se a
Eurodoc deve apoiar na íntegra esta certificação, propor alterações ou criar uma certificação
própria. Este assunto continua presentemente em discussão na Eurodoc.
O sócio João Freire referiu que em 2007 existem novos atrasos no pagamento de bolsas no INIAP.
Intervieram neste ponto os sócios André Levy, João Fereira, João Freire, XX , YYY. Foi proposto
fazer uma queixa por escrito à Inspecção Geral do Ensino Superior e levar este assunto ao Painel
Consultivo do qual a ABIC faz parte, representada pelo sócio João Calado.
O Presidente da Mesa elogiou a organização do recém-formado núcleo do Porto que tornou possível
realizar a AG e voltou a lançar o convite a outros núcleos e sócios para que se possa continuar a
descentralizar de Lisboa as AGs. O sócio André Levy deu os parabéns pelo bom trabalho realizado
a todos os membros dos órgãos cessantes. O sócio João Ferreira desejou a melhor sorte a todos os
membros dos órgãos recém eleitos e também à sócia Raquel Santos pela sua eleição para vicepresidente da Eurodoc e pelas suas novas tarefas que muito orgulham a ABIC.

Pelas 19h15m 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

