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Introdução

Desde a última Assembleia Geral, a direção da ABIC viu-se severamente afetada por
alterações de disponibilidade dos seus membros. É de destacar que muitas situações se
devem à própria precariedade do vínculo, como é o caso da emigração, do desemprego ou de
outras mudanças de situação profissional. A estas somaram-se um número significativo de
indisponibilidades de média ou de longa duração devido a períodos no estrangeiro, doença,
parentalidade, fins de tese, etc… No total, mais de metade dos membros da direção ficou sem
condições para uma participação tão ativa quanto ambicionado. Com consequências várias,
estas baixas acabaram por desorganizar o funcionamento dos grupos de trabalho, nalguns
casos temporariamente impedindo o seu funcionamento ou centralizando-o sobre uma ou
duas pessoas.
Apesar destas dificuldades, a ABIC foi capaz de dar respostas a todas as questões que
significativamente foram afetando os bolseiros. Os concursos de bolsas individuais da FCT são
sempre um importante momento de intervenção da ABIC, devido, em boa parte, ao grande
número de contactos dos bolseiros pedindo apoio durante esses períodos. Mais uma vez e
infelizmente, os concursos apresentaram graves falhas que constituíram afrontas aos direitos
dos bolseiros. Foi também significativo o contributo que a ABIC deu para uma resposta rápida
e decisiva a uma proposta de alteração do ECIC que poderia significar uma importante
desvalorização das remunerações e a legalização da precariedade continuada na ciência e
investigação em qualquer nível da carreira.
Como atividade própria da ABIC destaca-se neste período a dinamização de uma Carta
Aberta em defesa da Ciência em Portugal, subscrita por um significativo número de
personalidades, incluindo algumas com grandes responsabilidades no SCTN. A preparação de
um Caderno Reivindicativo nos últimos meses consubstancia a relação entre a atuação
passada e a estratégia futura da ABIC.
Finalmente, neste período, foi possível concretizar a protocolização da cedência de
um espaço próprio para a ABIC, fundamental para enquadrar as atividades desenvolvidas, que
serão objeto de descrição nas páginas seguintes do presente relatório.
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1- Lista das atividades desenvolvidas pela ABIC
De modo a que se tenha uma visão sistemática das atividades desenvolvidas pela ABIC,
apresenta-se uma listagem daqueles que foram os marcos mais importantes na sua atuação.



Luta pela melhoria das condições dos bolseiros e do SCTN

Campanha em Defesa da Ciência em Portugal
17 Jul 2014 – Lançamento da campanha em defesa da Ciência em Portugal, incluindo
a apresentação e apelo à subscrição da Carta Aberta com o mesmo nome e divulgação
do site da mesma (http://cartaaberta.pt.vu/).
Convite à subscrição da Carta Aberta por diversas personalidades ligadas à Ciência em
Portugal.
Divulgação da Carta Aberta no EURODOC (http://eurodoc.net/in-defence-of-sciencein-portugal/)
14 Out 2014 – Envio da Carta Aberta - em Defesa da Ciência em Portugal ao Ministro
da Educação e Ciência e à Presidente da Assembleia da República.
17 Out 2014 – Participação na campanha “Luto pela Ciência”, organizada pela ABIC,
OTC, SPGL/FENPROF, SPN/FENPROF e SPRA/FENPROF, e apelo à subscrição da petição
europeia “They have chosen ignorance!” (http://openletter.euroscience.org/openletter/), incluindo uma jornada de esclarecimento por vários locais do país (Aveiro,
Coimbra, Covilhã, Lisboa, Porto).
18 Out 2014 – Participação na Jornada Europeia contra o desinvestimento na Ciência.
24 Out 2014 – Participação no encontro "Investimento Público em I&D: presente e
futuro", organizado pelo ISCTE-IUL, CIES-IUL, Associação Portuguesa de Sociologia e
Euroscientist/Homo Scientificus Europaeus.
Reuniões de discussão do Caderno Reivindicativo em várias instituições (UPorto,
UMinho, Técnico e FLetras ULisboa, UCoimbra, FCSH UNova, ISCTE-IUL, CCMAR, UBI,
UAveiro) durante o mês de Maio de 2015.
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Sobre o SCTN e a carreira de investigador
Comunicado sobre a posição da ABIC relativa aos resultados da 1ª fase da avaliação
das

Unidades

de

Investigação

pela

FCT

(http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/453-2014-07-14-10-58-30).
Comunicado sobre a posição da ABIC quanto ao vínculo laboral dos investigadores
(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/458-201409-27-15-47-22).
Comunicado sobre o Orçamento de Estado 2015, a avaliação dos Centros de
Investigação e a revisão da Carreira de Investigador (http://www.abiconline.org/index.php/component/content/article/14/463-2014-10-30-15-22-54).
12 Nov 2014 – Reunião com Secretária de Estado da Ciência sobre o diploma da
carreira de investigação.
Manifestação de repúdio pela atribuição de bolsas de técnicos de investigação sem
grau académico a eletricistas, pedreiros e estucadores na Faculdade de Ciências e no
Instituto Superior de Agronomia na Universidade de Lisboa (http://www.abiconline.org/index.php/component/content/article/14/464-2014-11-24-18-20-58).

Concurso de Bolsa Individuais FCT 2013 e 2014
16 Mai 2014 – Reunião com a FCT
07 Jul 2014 – Divulgação de minuta para pedido de informação sobre a audiência
prévia

(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/452-

2014-07-07-16-16-34).
01 Ago 2014 – Comunicado sobre a divulgação dos resultados dos pedidos de
audiência prévia relativos ao Concurso de Bolsa Individuais FCT 2013
(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/457-201408-01-16-24-19).
06 Out 2014 – Comunicado sobre a abertura do Concurso de 2014 da FCT para
atribuição de Bolsas Individuais de Doutoramento, Doutoramento em Empresas e
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Pós-Doutoramento

(http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/459-2014-10-06-14-41-39).
05 Jan 2015 – Reunião com advogado do SPRC sobre os recursos do concurso de
bolsas de 2013 e outros problemas do concurso de 2014
Comunicado sobre os atrasos no anúncio dos resultados do concurso individual de
bolsas

de

2014

(http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/471-resultados-dos-concursos-debolsas-2014)
21 Jan 2015 – Reunião com a FCT sobre os atrasos no anúncio dos resultados dos
recursos do concurso de 2013, os resultados do concurso de 2014 e os excluídos desse
concurso
22 Jan 2015 – Reunião com o Provedor do Bolseiro sobre os atrasos no anúncio dos
resultados dos recursos do concurso de 2013, os resultados do concurso de 2014 e os
excluídos deste concurso, e o pagamento de IRS exigido a alguns bolseiros pelas
Finanças

(http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/474-2015-01-30-23-52-37).
Compilação dos resultados do concurso individual de bolsas com um inquérito online
(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/471-resultadosdos-concursos-de-bolsas-2014)
Comunicado sobre os resultados do Concurso Individual de Bolsas de 2013 e 2014
(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/473comunicado-sobre-os-concursos-de-bolsas-2013-e-2014).
5 Fev 2015 – Concentração de bolseiros junto à FCT para exigir uma avaliação
científica no Concurso de Bolsas Individuais.
12 Fev 2015 - Divulgação de minuta para efeitos de pedido de informação
complementar pela falta de fundamentação nas respostas às reclamações
apresentadas junto da FCT relativamente a processos concursais para bolsas
individuais

(http://www.abic-

online.org/documentos/comunicados/minuta_req_arts_61_cpa%20e%2060_cpta.d
oc)
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Sobre os excluídos no concurso de bolsas 2014
25 Nov 2014 – Compilação de dados sobre a rejeição de um elevado número de
candidaturas no concurso de bolsas individuais 2014 através de um inquérito online
(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/465irregularidades-no-concurso-individual-de-bolsas-2014)
Comunicado

(http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/14/466-2015-01-14-16-40-27)
Acompanhamento

dos

resultados

das

reclamações

(http://www.abic-

online.org/index.php/component/content/article/471-resultados-dos-concursos-debolsas-2014)
Contacto com o Provedor do Bolseiro e respetivo parecer (http://www.abiconline.org/index.php/component/content/article/14/474-2015-01-30-23-52-37)

Denúncia da aplicação de reduções remuneratórias aos bolseiros com justificação
equivalente à dos trabalhadores com vínculo laboral na Administração Pública
15 Mai 2014 – Comunicado sobre a aplicação de reduções remuneratórias aos
bolseiros de diferentes instituições da Universidade de Lisboa, ao abrigo dos cortes
previstos no Orçamento de Estado para 2014, aplicáveis aos funcionários públicos
(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/447-abicreage-a-nova-tentativa-de-cortes-nas-bolsas)
Participação ao Provedor do Bolseiro sobre as reduções remuneratórias aplicadas aos
bolseiros da Universidade de Lisboa e apresentação de protesto às direções das
instituições, à Reitoria da UL e ao MEC.

Intervenções e contactos com outras organizações
16 Jul 2014 – Participação no debate "Bolsas e vínculos precários: impacto na
produtividade do trabalho científico, no crescimento e sustentabilidade do sistema
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científico e técnico nacional", organizado pela OTC - Organização dos Trabalhadores
Científicos.
16 Dez 2014 – Audição na Comissão Parlamentar de Educação Ciência e Cultura sobre
a Resolução n.º 87/2014, Aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover
a natalidade
Jun 2014 – Assinatura de protocolo com o CPQTC para cedência de espaço

Participação em reuniões de bolseiros (excetuando as reuniões dos núcleos da ABIC)
25 Jul 2014 – Reunião de bolseiros do Complexo Interdisciplinar UL
09 Jan 2015 – Reunião de bolseiros ITQB, IBET, IGC, INIAV, IICT

Participação em lutas de âmbito não exclusivo dos bolseiros e outros trabalhadores
científicos
25 Abr 2014 – Participação no desfile popular de comemoração dos 40 anos da
Revolução de Abril.
01 Mai 2014 – Participação no desfile do 1º de Maio – Dia do Trabalhador.

2- Contactos Institucionais
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2.1. Espaço para desenvolvimento das atividades da ABIC
Neste mandato foram mantidos contactos com vista a assegurar um espaço físico para
utilização da ABIC. Isso veio a concretizar-se neste ano com a assinatura de um protocolo com
a Confederação Portuguesa dos Quadros Técnicos e Científicos para a cedência de um espaço.
Deste protocolo resultou a concessão de uma pequena sala na sede da CPQTC para utilização
da ABIC, assim como o usufruto da ampla sala de reuniões em regime de partilha.

2.2.- EURODOC
Durante este mandado, a ABIC procurou reforçar as relações institucionais com o seu
parceiro europeu. Depois de a EURODOC ter organizado a sua conferência anual em Lisboa,
em 2013, os delegados nomeados pela ABIC estiveram igualmente presentes na conferência
de 2014, realizada em Budapeste, Hungria. Nessa conferência foram partilhados alguns dos
problemas vivenciados em Portugal pelos investigadores em início de carreira. Durante o ano
de 2014, a EURODOC funcionou como um meio internacional de divulgação da iniciativa da
carta aberta. A promoção foi principalmente feita através do seu site e da Newsletter. Assim,
a ABIC foi convidada a apresentar uma comunicação na conferência anual da EURODOC que
se realizará na Roménia. Nessa apresentação serão apresentados alguns dos problemas
estruturais vividos pelos cientistas portugueses ao mesmo tempo que serão apresentadas
algumas propostas para a alteração destas situações.

2.3.- FMTC
A ABIC continuou ao longo dos últimos dois anos a fazer parte da FMTC, para a qual
existe uma via de contacto permanente. Nos últimos anos modificaram-se alguns
regulamentos da FMTC com a concordância da ABIC. As mudanças obedeceram a uma
atualização do modo de funcionamento da organização, mas não dos seus princípios. Neste
sentido, a FMTC continua a lutar pela dignificação dos investigadores científicos, pela
melhoria das suas condições de trabalho e pelo seu reconhecimento social. Estes princípios
serão integrados num documento a enviar à UNESCO ainda este ano.
Igualmente, a FMTC continua defendendo o papel da ciência como fator fundamental
de desenvolvimento, denunciando o uso da ciência e da tecnologia para usos bélicos, e
continua promovendo a paz e a cooperação, defendendo o uso de energias alternativas
7

(denunciando nos últimos tempos a continuada aposta pela energia nuclear como alternativa
aos combustíveis fósseis) para a redução das emissões de carbono para a atmosfera e a
tomada de medidas para evitar a mudança climática induzida pela ação humana.
A ABIC participou na última reunião da FMTC em Paris (Novembro 2014) e está
equacionando a sua participação na próxima reunião em Barcelona (Maio 2015). As quotas
que a ABIC paga à FMTC foram redefinidas e correspondem na atualidade a 100 euros por
ano.

3- Comunicação, Informação e Imagem
A atividade do grupo de Comunicação, Informação e Imagem, desenvolveu-se em
torno de três eixos essenciais: comunicação interna, comunicação externa e ligação aos
órgãos de comunicação social. No âmbito da comunicação interna e externa, importa destacar
o papel desenvolvido na ligação à comunidade científica através dos mais diversos canais
online, no âmbito dos quais se registaram recordes no número de acessos e visualizações, em
parte devido à intensificação da atividade da ABIC
Embora com picos nos períodos de maior intervenção da associação ou em espaços
de maior relevância para os bolseiros (concursos de bolsas, datas limite de audiências prévias,
etc.), a página Web da ABIC conheceu um aumento importante de visualizações diárias e um
crescimento relativo de acessos globais, fruto de uma articulação mais profícua entre os
diferentes canais e de um trabalho de constante atualização do website. Conquanto se tenha
mantido o canal com menor intervenção, importa também salientar o recorde de acesso e
interação no Fórum dos Bolseiros.
Por seu lado, verificou-se uma atividade mais intensa no domínio da mailing list,
sobretudo no segundo ano do mandato, com o envio de comunicados regulares, uma
atualização dos membros e uma interligação sempre presente com os restantes canais de
comunicação. Para todas as iniciativas promovidas pela ABIC, foram criados cartazes de
divulgação, tendo sido disponibilizados online ou em papel pelas várias Instituições I&D.
Fruto de uma maior intervenção e resultado de uma campanha estruturada de
comunicação com os diferentes órgãos de comunicação social, a presença da Associação dos
Bolseiros de Investigação Científica no espaço mediático aumentou exponencialmente tanto
em número de artigos e peças veiculados, como na variedade de formatos informativos.
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A prova está no facto de a frequência das posições da ABIC nos jornais nacionais
(como Correio da Manhã, Público, Jornal de Notícias, Diário de Notícias, Sol, Jornal I ou
Expresso) ter ultrapassado a centena de artigos. Ao mesmo tempo, verifica-se como foi
possível ainda fazer chegar a voz da associação aos diferentes meios radiofónicos (como a
Rádio Renascença, TSF ou RDP), bem como aos diferentes meios televisivos (como RTP, SIC,
TVI, CMTV ou Porto Canal). Não desligado do que são as realidades locais e regionais da ABIC,
é ainda de salientar a transmissão das posições dos bolseiros em diferentes formatos de
comunicação regionais e nos órgãos oficiais académicos e universitários (como Jornal
Universitário de Coimbra – A Cabra, Rádio Universidade de Coimbra, JornalismoPortoNet,
Rádio Universitária do Minho ou Canal Superior).
Igualmente importante, no que concerne à visibilidade da posição dos bolseiros,
revela-se a participação dos membros da ABIC em outras configurações de informação que
não a notícia ou reportagem. Assim, contam-se variados pedidos de opinião escrita para
jornais e meios online, entrevistas para o formato escrito, radiofónico e televisivo, e a
participação como interlocutores principais em diversos formatos de debate.

4- Apoio ao Bolseiro

Desde Março de 2014 até à presente data, o grupo de trabalho responsável pelo Apoio
ao Bolseiro tem procurado manter a mesma linha de atuação dos mandatos anteriores,
considerando o email apoio@abic-online.org um canal de comunicação privilegiado entre os
órgãos sociais da ABIC, a massa associativa e os bolseiros de investigação científica em geral.
Os emails recebidos acusam um crescente e inaceitável agravamento das condições de
trabalho dos profissionais, situação que a ABIC tem procurado contestar por todas as vias e
recorrendo a todos meios ao seu alcance. Neste sentido, o grupo de trabalho de apoio ao
bolseiro tem aprofundado a sua intervenção em três direções:
1) Respondendo a todos os pedidos de ajuda ou esclarecimento recebidos na conta de
email (cerca de 350 desde Março de 2014). Uma significativa parte das questões que
nos são dirigidas relacionam-se com os direitos e os deveres dos bolseiros de
investigação científica e o seu esclarecimento é prestado recorrendo aos diferentes
instrumentos legais que regulamentam o regime de bolsas.
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2) Apoiando os bolseiros na defesa dos seus direitos laborais, quando estes são
desrespeitados pelas instituições de acolhimento, orientadores ou investigadores
principais. Neste domínio são fornecidas todas as informações jurídicas necessárias à
sua defesa, em alguns casos é sugerido o recurso ao provedor do bolseiro e nos casos
mais gravosos é pedido um parecer ao apoio jurídico de um dos sindicatos com o qual
a ABIC tem um protocolo de colaboração.
3) Promovendo a discussão coletiva dos casos mais complexos e generalizados,
procurando articular este canal de comunicação privilegiado com a ação reivindicativa
da ABIC. Como exemplos desta linha de atuação, que consideramos fundamental,
destacamos o papel da ABIC na contestação ao recente afastamento administrativo
de candidatos ao concurso de bolsas individuais de doutoramento e pósdoutoramento ou a sua intervenção determinante no recuo da Universidade de
Lisboa, que no passado mês de Maio procurou aplicar cortes salariais aos bolseiros de
investigação científica.

5- Documentação e estudos
As atividades do grupo de documentação e estudos durante o ano de 2014 centraram-se
fundamentalmente nas seguintes tarefas:
1) Concluir o guião do inquérito nacional com o objetivo de caracterizar a situação dos
bolseiros;
2) Continuar a compilação e organização do repositório de documentos da ABIC;
3) Publicar e divulgar a Carta Aberta em defesa da ciência em Portugal, com o apoio do
grupo de comunicação.

Relativamente ao inquérito aos bolseiros, foi concluído o guião para implementação, após
discussão na Direção da ABIC. A implementação do inquérito sofreu atrasos devido a questões
técnicas relacionadas com o servidor que é utilizado pela ABIC, bem como ao facto de não
termos pessoas suficientes para levar a cabo as tarefas associadas.
A pasta de dropbox para alojamento provisório do repositório de documentos digitais da
ABIC foi sendo atualizada com os documentos circulados por e-mail durante a presente
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Direção da ABIC. Está ainda em curso a recolha e arquivo dos documentos das Direções
anteriores. Dadas as questões técnicas apontadas atrás, não foi ainda possível passar o
repositório para o servidor do website da ABIC.
O Grupo de Documentação e Estudos teve ainda como tarefa a elaboração de uma Carta
Aberta em defesa da ciência em Portugal. Esta tarefa foi concluída com a publicação e
divulgação da carta em coordenação com o grupo de comunicação.
Salienta-se, ainda, que o grupo de trabalho, inicialmente constituído por três pessoas,
teve, por razões pessoais distintas (licença de maternidade, ausência do país), limitações à
sua ação.

6- Secretariado

Durante o ano de 2014, as atividades do secretariado da ABIC centraram-se
fundamentalmente nas seguintes tarefas:
1) Gerir o e-mail do secretariado;
2) Fazer a gestão de sócios (inscrição e pagamento de quotas);
3) Verificar a correspondência do apartado da ABIC e organizar o respetivo arquivo;
4) Efetuar ordens de pagamento 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.

A plataforma eletrónica de gestão de sócios tem revelado problemas e deficiências, quer
ao nível de uma boa gestão dos sócios, quer na interação com os associados. Foram
reportados vários problemas na utilização do formulário para inscrição.
Foi igualmente claro que o pagamento de quotas e a entrada de novos sócios se
relacionaram com as atividades da ABIC com maior visibilidade (manifestações, comunicados,
etc.). Alguns sócios com vários anos de atraso no pagamento foram também fazendo os
pagamentos em dívida ao longo do ano. Na tabela seguinte é apresentado o resumo da
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situação dos sócios da ABIC em Janeiro de 2015, em comparação com o mesmo mês de 2013
e 2014.

MÊS / ANO
SÓCIOS
1/1/2013

1/1/2014

1/1/2015

Nº de novos sócios

87

85

13

Nº de sócios com

133

149

77

208

238

(104 - Recibos)

quota em dia
Nº de quotizações
pagas
Nº de sócios com

(122 - TRFs)
592

628

692

71

71

71

quotas em falta
Nº total de sócios
pendentes

A redução de sócios ativos bem como do encaixe de quotas, levantam algumas
preocupações. Julga-se que, de algum modo, os cortes constantes do número de bolsas
individuais atribuídas, que se têm sentido principalmente desde 2012, se tenham refletido na
contabilidade do número de sócios.
Uma das questões a pensar futuramente prende-se com a necessidade de captar
novos sócios, publicitando amplamente a atividade da ABIC. Por um lado, é pertinente
divulgar a relevância da atividade da ABIC e, por outro, existe uma fraca diferenciação entre
os serviços e apoio prestados aos bolseiros sócios e não sócios. Por fim, é necessário ter em
linha de conta o impacto dos problemas no acesso, preenchimento e submissão do formulário
de inscrição automática nesta redução da capacidade de captação de novos sócios.

7- NÚCLEOS DE BOLSEIROS DA ABIC

12

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 dos núcleos.

7.1.- Núcleo de Coimbra
As atividades do Núcleo de Coimbra centraram-se fundamentalmente nas seguintes tarefas:


Divulgar regularmente os comunicados e iniciativas da ABIC através da sua mailing list
e do Facebook. A mailing list do Núcleo de Coimbra tem cerca de 450 contactos e o
Facebook 340 seguidores;



Realizar reuniões do Núcleo de Coimbra com a participação de bolseiros;



Realizar uma sessão de esclarecimento sobre a Carta Aberta em Defesa da Ciência em
Portugal e da petição europeia “They have chosen ignorance!”;



Promover a discussão sobre o Caderno Reivindicativo da ABIC;



Participar na Comissão de Organização das Comemorações do 25 de Abril 2014 em
Coimbra;



Participar nas diversas ações promovidas pela CGTP.

A sensibilização dos bolseiros para a participação nas atividades da ABIC reveste-se de
grande importância, uma vez que a nossa força reside também no número. Consideramos que
o trabalho de aproximar a ABIC dos bolseiros é uma tarefa contínua, que resulta numa melhor
compreensão dos novos problemas que afligem os bolseiros e que é, portanto, necessária à
eficácia das ações da ABIC. O Núcleo de Coimbra da ABIC tem contribuído para essa
aproximação e pretende continuar a participar em todas as atividades e ações de luta
relevantes para a reivindicação de trabalho com direitos, quer promovidas pela ABIC, quer
promovidas por outras entidades, demonstrando solidariedade com outras classes
profissionais.

7.2. Núcleo do Porto
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Entre algumas das iniciativas mais destacadas na atividade do núcleo do Porto,
contam-se, pela sua visibilidade, a participação com faixa própria em iniciativas do movimento
sindical unitário, nomeadamente, em 2014, o desfile no âmbito das comemorações populares
do 1º de Maio, a Marcha da CGTP por uma política de esquerda e soberana a 22 de novembro,
e, já em 2015, a Manifestação da CGTP contra a exploração e o empobrecimento, a 7 de
março. O núcleo do Porto participou ainda, na Jornada Europeia de Luta contra o
Desinvestimento na Ciência, através da distribuição de um folheto à população no dia 17 de
outubro.
Para além disso, e passando já para a atividade central do núcleo, este procurou
manter uma atividade regular de discussão/reunião com os bolseiros e ampliar o número de
colaboradores regulares. Nesse sentido foram realizadas duas reuniões com os colaboradores
(em Abril e Outubro), em que o "núcleo duro" expandiu de 4 para 12 colaboradores, e quatro
reuniões alargadas de bolseiros (duas em junho - obedecendo à mesma ordem de trabalhos,
mas distribuídas por diferentes polos universitários -, uma em novembro e outra já em janeiro
de 2015), as duas primeiras num total de cerca de 40 pessoas; a terceira de 15 e a quarta
de 16. A convite de um grupo de bolseiros do IBMC, o núcleo do Porto da ABIC esteve ainda
presente, também no mês de janeiro, numa reunião organizada pelos referidos colegas, no
sentido de estudar formas de protesto perante os resultados do passado concurso e preparar
o acompanhamento do processo concursal em curso.
Paralelamente o núcleo procurou dinamizar outros canais de comunicação com os
bolseiros, nomeadamente através da mailing-list que tem funcionado com regularidade, e da
sua caixa de correio eletrónico, através da qual tem procurado dar resposta às solicitações
dos colegas e informá-los das posições públicas da ABIC e, assim, promover uma atuação
coletiva consistente.

7.3.- Núcleo de Évora
Devido á ausência de associados da ABIC conhecidos, e à pouca adesão dos bolseiros às
iniciativas divulgadas, não existem desenvolvimentos substanciais relativamente à
formalização de um “Núcleo de Bolseiros” em Évora. Assim, a atividade da ABIC nesta zona
continua a resumir-se à atuação do membro da direção. Para além de alguma divulgação de
iniciativas, a atividade da ABIC em Évora resume-se à presença do membro da direção em
reuniões/eventos de interesse para a ABIC
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Das reuniões que contaram com a presença do membro da direção destacam-se as
seguintes:


Primeira sessão de “Apresentação da OTC na Região Sul”, Universidade de Évora,
Colégio

Luís

António

Verney,

10

de

Março

de

2015.

http://www.otc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=139:evora&ca
tid=35&Itemid=132. Aqui foi discutida uma possível colaboração futura entre as duas
organizações, acertar de posições e apoio mútuo na implementação das organizações
no terreno.


Defesa das posições da ABIC no âmbito das “Discussões Públicas sobre o Estatuto do
Trabalhador de Investigação Científica” promovidas pela ANICT. Universidade de
Évora, Colégio Espírito Santo, 19 de Outubro de 2014. Neste contexto, as posições da
ABIC focalizaram-se no repúdio pela proposta do fim de exclusividade e reduções no
montante das bolsas, pelas propostas que promoviam o conflito entre bolseiros e
investigadores e na oposição às propostas de suplemento letivo e prémio de gestão
científica para compensar reduções no montante das bolsas. Foi ainda manifestado o
total desacordo com os três fatores que os representantes da ANICT apontavam como
as principais dificuldades das Universidades (dificuldade de despedimento,
semelhanças de funções entre investigadores e docentes e deficiente cultura de
mérito). Não foram realizadas mais reuniões presenciais com bolseiros.

No âmbito da plataforma de comunicação Googlegroups – “ABIC Évora”, alguns dos
tópicos divulgados e discutidos foram, entre outros, os seguintes:


Assembleia Geral Ordinária da ABIC 2014;



Dia Nacional da Juventude;



Nova iniciativa de protesto da ABIC relativa às candidaturas a bolsas de Doutoramento
e Pós-Doutoramento;

Dificuldades sentidas no núcleo de Évora
Sendo o fórum de divulgação útil, continua a pecar bastante pela fraca participação
dos membros.
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A fragmentação da Universidade de Évora em vários polos faz com que se mantenha
a dificuldade do membro da direção em contactar diretamente os bolseiros, assim como o
mesmo tem tido uma disponibilidade bastante limitada.
As perspetivas de crescimento futuro do núcleo da ABIC em Évora dependem de uma
nova dinâmica e da possibilidade de colaboração com outras organizações com
interesses/lutas comuns.

Considerações finais
No presente relatório destacámos as principais atividades desenvolvidas pela ABIC no
último ano, assim como foram apontadas algumas dificuldades sentidas no decorrer da sua
atuação. Espera-se que muitas das tarefas que tiveram lugar durante este ano, tenham
continuidade no próximo mandato. Adicionalmente, existem algumas questões a refletir para
a elaboração da estratégia de ação futura e que dizem respeito à captação de novos sócios, à
melhoria do website da ABIC e ao aprofundamento do conhecimento da situação social e
económica atual dos bolseiros para podermos pensar melhor as lutas que iremos travar.
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Demonstração de Resultados 2014

Demonstração de Resultados
(do ano de 2014)
Custos

Proveitos
Total

Total

Material de Expediente

€ 1 815,00

Quotas
Correio e papelaria

€ 43,75

Donativos

Apartado 2013

€ 55,35

Juros

Despesas bancárias

€ 24,94

€ 402,55
€ 18,96

Deslocações
Reuniões Direcção e AG

€ 213,49

Manifestação MEC - aluguer autocarro

€ 1 810,00

Conferência EURODOC

€ 295,00

Deslocações Reuniões Internacionais

€ 649,30

Informática
€ 3,00

correcção às contas da EURODOC2013
Quotas
Quota Fed. Mund. Trab. Científicos 2014

€ 100,00

Total

€ 3 194,83

TOTAL de CUSTOS

€ 3 194,83

Resultado Líquido do Exercício

-€ 958,32

TOTAL

€ 2 236,51

Page 1

Total

€ 2 236,51

TOTAL

€ 2 236,51

Balanco 2014

Balanço
(em 31-12-2014)
Activo

Passivo
€ 39,06
€ 1 942,29
€ 5 001,00

Caixa
Depósitos à Ordem
Depósitos a prazo

Dívidas a Terceiros
ESOF (Gulbenkian)
FCT (excedente EURODOC13)
FACC-FCT (excedente Conferência Emprego 2008)
Quotas FMTC 2013
Adiantamento de Sócios

€ 752,18
€ 134,66
€ 0,30
€ 100,00
€ 16,00

Total Passivo

€ 1 003,14

*Resultados Transitados
#Resultado Líquido do Exercício

€ 7 046,37
-€ 958,32

§Total Líquido

€ 6 088,05

TOTAL

€ 7 091,19

Dívidas de Terceiros
Adiantamento a sócios

TOTAL

€ 108,84

Situação Líquida

€ 7 091,19

* 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 activo e o total passivo
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