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INTRODUÇÃO
Em Novembro de 2011 foi lançada pela ABIC uma petição pela Alteração do Estatuto do
Bolseiro de Investigação. Esta petição reuniu ≈5800 assinaturas e foi entregue à Assembleia
da República em Fevereiro de 2012 (http://www.abiconline.org/index.php/component/content/article/14/314-abic-entrega-peticao-com-5188assinaturas). Assim, o príncipio do ano de 2012 foi ocupado por diversas reuniões com os
Grupos Parlamentares onde foram divulgadas as reinvindicações que constam nesta petição.
Em Agosto de 2012 foi publicada uma alteração ao Estatuto do Bolseiro. Esta alteração foi
considerada pela ABIC como extremamente negativa (http://www.abiconline.org/index.php/component/content/article/14/345-comunicado-da-direccao-da-abic e
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http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/346-comunicado-dadireccao-sobre-novo-ebi). As consequências desta alteração traduziram-se num crescente
número de pedidos de auxílio a chegar diariamente ao Apoio ao Bolseiro e num avolumar de
críticas que culminam com a suspensão de parte do regulamento e do estatuto
(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/350-comunicadosuspensao-de-parte-do-regulamento-de-bolsas-da-fct).
O actual Presidente da FCT, Prof. Miguel Seabra, tomou posse no ínicio de 2012. Em
Fevereiro a ABIC reuniu com o novo Presidente, apresentando os problemas com que se
deparam os bolseiros e apresentando propostas para o concurso de bolsas de 2012. Nesse
ano voltaram a verificar-se vários atrasos por parte da FCT, no início do pagamento das
bolsas, na sua renovação ou no reembolso do SSV, criando situações muito difíceis para
muitos bolseiros (http://www.abiconline.org/index.php/component/content/article/14/328-nota-de-imprensa-atraso-nopagamento-das-bolsas).
No início de 2012 a ABIC estava ainda a braços com a questão da exigência de declaração e
pagamento de IRS sobre os rendimentos das bolsas (http://www.abiconline.org/index.php/component/content/article/14/326-nota-de-imprensa-bolsas-e-irs).
Através do serviço de contencioso do STFPSA a ABIC procurou apoiar casos concretos e
munir-se de argumentos para combater a alteração de entendimento sobre a possibilidade
de tributação das bolsas em sede de IRS.
Durante o ano de 2012 a ABIC continuou a preparação da organização da Lisbon2013, a
Conferência e Assembleia Geral anual da EuroDoc.

CONTACTOS INSTITUCIONAIS – LISTAGEM DE REUNIÕES
Durante o ano de 2012 tivemos várias reuniãos com os parceiros da ABIC (incluindo
sindicatos, e outros parceiros institucionais) para acompanhamento de situações particulares
ou discussão sobre a situação geral dos bolseiros e do sistema científico nacional.
Assinou-se um protocolo de colaboração com o SPRC e o SPGL (http://www.abiconline.org/index.php/component/content/article/14/323-protocolo-abic-spgl).
Na seguinte lista apresentam-se as reuniões com os grupos parlamentares, tutela e a FCT:
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10 Janeiro - Grupo Parlamentar do PS
24 Janeiro - Grupo Parlamentar do CDS-PP
28 Fevereiro - Grupo Parlamentar do BE
28 Fevereiro - Audiência na Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura
(http://www.abic-online.org/index.php/component/content/article/14/317-resumo-daaudicao-da-abic-na-cecc-assembleia-da-republica-28-fev-2012)
29 Fevereiro - Reunião com o Presidente da FCT
6 Junho - Reunião com Secretária de Estado da Ciência
27 Junho - Reunião com o Presidente da FCT (http://www.abiconline.org/index.php/component/content/article/14/341-resumo-da-reuniao-da-abic-como-presidente-da-fct)
24 Julho - Reunião com Secretária de Estado da Ciência
25 Outubro - Reunião com Secretária de Estado da Ciência
15 Novembro - Reunião com o Departamento de Recursos Humanos da FCT

OUTRAS ACÇÕES
5 Julho - Manifestação Nacional de Bolseiros em frente ao Ministério da Educação e Ciência,
Palácio das Laranjeiras (http://www.abiconline.org/index.php/component/content/article/14/342-accao-de-protesto-de-bolseiros-5julho-de-2012)
14 Julho - Piquenique contra a Precaridade - Organização conjunta ABIC e Interjovem
(http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=570719&tm=8&layout=122&visual=61)
Acompanhamento das actividades da plataforma para a comemoração dos 35 anos da
Constituição da República Portuguesa. Em particular a participação no encontro nacional
“Juventude com Futuro é com a Constituição do Presente”, a realização da intervenção à
Juventude nas comemorações populares do 25 de Abril e a participação no Acampamento
pela Paz.
Representação no “Comboio dos 1000”, viagem de comboio que reuniu mil jovens europeus
numa visita ao campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, acompanhada por
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sobreviventes dos campos de concentração e outros resistentes antifascistas, com o
objectivo da promoção e defesa dos valores da democracia e da paz.
Participação em várias acções de luta contra o desemprego, a precariedade e as injustiças
sociais promovidas por outras organizações. Destaca-se pela importante participação de
bolseiros a Greve Geral de 14 de Novembro.
Participação no congresso da Confederação Portuguesa dos Quadros Técnicos e Científicos.
Participação numa audição parlamentar sobre os Laboratórios do Estado.
Participação em Tribuna Pública promovida pela Fenprof.
Participação em reunião promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a
relação entre investigação e ensino superior.
Apoio à iniciativa Sem Ciência não há Futuro.
Reunião com o Secretário do Conselho dos Laboratórios Associados.

CONTACTOS INTERNACIONAIS
A ABIC pertence oficialmente a duas federações internacionais Eurodoc (Federação Europeia
dos Doutorandos e Jovens Investigadores); e a FMTS (Federação Mundial dos Trabalhadores
Científicos).
A ABIC está a co-organizar a Conferência e assembleia geral da Eurodoc de 2013
(EURODOC’13) em Lisboa, que decorrerá entre os dias 5 e 7 de abril. Na organização deste
evento estão vários membros da ABIC e voluntários (André Janeco, Bruno Gomes, Catarina
Passos, Carlos Filipe Freitas, Filomena Parada, Joana Azevedo, Julia Tomás, Luis Junqueira,
Teresa Nazareth). Este evento foi oficialmente apresentado pelo Luis Junqueira, delegado da
ABIC na Eurodoc, na Assembleia geral da EURODOC de 2012. Para mais informações da
conferência será necessário consultar o website oficial: http://lisbon2013.abic-online.org/.

Partipação da ABIC em eventos internacionais
Conferência e Assembleia Geral da Eurodoc – Cracóvia, de 20 a 25 de Março 2012.
Julia Tomás e Luis Junqueira como delegados da ABIC. Bruno Gomes também esteve
presente como membro da direcção da Eurodoc
Euroscience Open Forum ESOF 2012 – Dublin,de 11 a 15 de Julho de 2012
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Partipação da Ana Petronilho.
81ª Reunião do Concelho Executivo da Federação Mundial de Trabalhadores Científicos
(FMTS-WFSW), Alger, Argélia, de 21 a 26 de Setembro de 2012
A ABIC planeou ter um representante nesta reunião. Infelizmente o representante designado
não pode participar e dada a dificuldade em obter vistos já não foi possível designar um
substituto.

PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS EUROPEUS
A convite da Universidade do Minho a ABIC faz parte do Projecto MedOAnet Mediterranean
Open Access Network - rede dedicada a coordenar estratégias e políticas para o Acesso
Aberto à informação Científica na Europa. A ABIC esteve presente na primeira reunião
Nacional no dia 22 de Outubro em Braga.
A ABIC faz parte do “4th Cohort of the Institutional Human Resources Strategy Group “, tendo
estado presente na primeira reunião em Bruxelas no dia 29 de Outubro. O objectivo deste
grupo é promover e divulgar a Carta Europeia do Investigador.

Reuniões de Bolseiros em diversos Núcleos da ABIC
Durante o ano de 2012, até Outubro, verificava-se a existência de grupos de bolseiros
realizando iniciativas autónomas organizados nas seguintes instituições: U.Porto, U.Aveiro,
U.Coimbra, ITN, FCSH-UNovaLisboa, FC-ULisboa, ISCTE-IUL/ICS-UL.
A Direcção da ABIC procurou manter o contacto e responder positivamente às solicitações
dos grupos e núcleos de bolseiros. Procurou-se também, com mais êxito nos locais onde
membros da Direcção faziam parte dos núcleos, tentar integrar a actividade dos núcleos com
a da Direcção da ABIC e incentivar a realização de iniciativas autónomas.
Em Outubro a Direcção da ABIC lançou um apelo à realização de reuniões de bolseiros
procurando: i) discutir a condição de bolseiro; ii) aprofundar o conhecimento sobre a situação
dos bolseiros, em geral mas também na particularidade de cada instituição; iii) ajudar a
difundir a informação sobre as recentes alterações do regulamento de bolsas da FCT e do EBI;
iv) informar os bolseiros sobre a actividade da ABIC enquanto associação representante dos
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bolseiros e apelar à participação e associação de mais bolseiros; v) recolher sugestões e
disponibilidades para próximas acções a desenvolver.
O balanço é muito positivo, sendo que desta iniciativa resultaram vários novos contactos e
realização até agora de várias reuniões de bolseiros: U.Minho, U.Porto, U.Aveiro, UBI,
U.Coimbra, U.Évora, IST-UTL, ISCTE-IUL, ICS-UL, FC-UL, FCT-UNL, FCSH-UNL, LNEG, LNEC. A
ABIC tem agora mais ligação aos bolseiros e mais representação a nível nacional. Em várias
destas instituições foram dados os primeiros passos para a criação de núcleos organizados de
bolseiros.

FUNCIONAMENTO DA DIRECÇÃO DA ABIC
Os grupos de trabalho estabelecidos inicialmente não funcionaram como era esperado. Os
grupos de trabalho que continuaram a desempenhar em completo as suas funções do foram
o Grupo de Apoio ao Bolseiro e o Secretariado. Formou-se ainda outro grupo para dinamizar
pedidos de Apoio Jurídico após a publicação da alteração ao Estatuto do Bolseiro.
Foi adoptado o template do InfoABIC para todas as comunicações externas.

Reuniões de trabalho da Direcção da ABIC
21 Janeiro - Reunião presencial em Lisboa
29 Fevereiro - Reunião online
31 Março - Reunião presencial em Braga
13 Maio - Reunião presencial em Lisboa
3 Junho - Reunião presencial em Lisboa
21 Julho - Reunião online
7 Outubro - Reunião presencial em Lisboa
22 Novembro - Reunião online
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Relatório de actividades do Apoio ao Bolseiro
No último ano, o trabalho deste grupo centrou-se sobretudo em:
1) Dar resposta a todos os pedidos de ajuda ou esclarecimento recebidos na conta de
email do Apoio ao Bolseiro (apoio@abic-online.org), dando prioridade de resposta aos
sócios da ABIC.
2) Acompanhar e dar resposta, quando possível, às questões colocadas no Fórum dos
Bolseiros (http://forum.bolseiros.org/).
3) Contactar e reunir com representantes do Departamento de Formação e Recursos
Humanos (DFRH) da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
4) Contactar e reunir com juristas de sindicatos para esclarecimento e apoio em questões
de natureza jurídica.
5) Preparar documentos com esclarecimentos e outras informações relativas a
regulamentos e concursos de bolsas para divulgação pelos bolseiros e candidatos a bolsas.
Por falta de tempo, não foi possível avançar com a actualização do Guia do Bolseiro
(http://wiki.bolseiros.org/), um recurso que poderia ser mais útil aos bolseiros, mas que
continua a ter muitas páginas desactualizadas.
O trabalho do Apoio ao Bolseiro tem sido garantido por duas pessoas da Direcção da ABIC,
Susana Neves e Ana Rita Petronilho, sobre quem tem recaído todo o trabalho de dar
resposta aos pedidos recebidos por email. A Susana Neves tem garantido também os
contactos com o DFRH da FCT e com juristas de sindicatos que nos têm prestado apoio
jurídico. O grupo contou também com o contributo do sócio Tiago Silva, que tem
acompanhado e respondido a muitas das questões colocadas no Fórum dos Bolseiros.
Mais uma vez, agradecemos todo o trabalho realizado de modo anónimo por ‘spca’, um
sócio da ABIC que desde há vários anos responde regularmente a grande parte das
questões e problemas colocados no Fórum dos Bolseiros, prestando assim uma ajuda
valiosa a muitos colegas e também ao trabalho da ABIC.
Desde há alguns anos a esta data que o Grupo de Apoio ao Bolseiro tem tido muitas
dificuldades em dar resposta a todos os pedidos e situações problemáticas recebidos no
email do Apoio ao Bolseiro, uma situação que se agravou muito durante o ano 2012. De
Março de 2012 a Fevereiro de 2013, recebemos por correio electrónico mais de 500 pedidos
de ajuda ou aconselhamento de parte de bolseiros ou candidatos a bolsa (no ano anterior, os
pedidos tinham sido cerca de 400).
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O grande aumento no nº de pedidos de ajuda ou de esclarecimento deveu-se, em primeiro
lugar, às muitas alterações introduzidas pela FCT no seu Regulamento de Bolsas, em Junho
de 2012, que determinaram cortes em muitos subsídios de bolsa e maiores restrições no
exercício de docência por bolseiros. Todas estas alterações foram aplicadas a contratos de
bolsa em vigor, o que prejudicou os planos de trabalhos de muitos bolseiros, e colocou em
risco a conclusão dos seus trabalhos. A situação agravou-se ainda mais, com a entrada em
vigor, no fim de Agosto de 2012, de um novo Estatuto do Bolseiro de Investigação, com
alterações introduzidas pelo governo sem que a ABIC ou os bolseiros tenham sido
consultados.
A seguir salientamos alguns exemplos concretos de casos que no último ano foram
resolvidos, ou estão ainda a ser tratados, pelo Grupo do Apoio ao Bolseiro.
– Caso de cancelamento de bolsa de projecto por motivos falsos. Após um desentendimento
pessoal com o bolseiro, o orientador invocou incumprimento do plano de trabalhos e a
universidade procedeu ao cancelamento da bolsa sem verificar a veracidade das acusações e
sem sequer contactar o bolseiro, que estava nesse momento a realizar trabalho do projecto
no estrangeiro. Depois da ABIC procurar sem resultado uma solução amigável com a reitoria
da universidade em causa, o caso avançou para acção judicial em Dezembro de 2011, com
apoio jurídico gentilmente prestado pelo SNESup, por intermédio do Dr. Tiago Matos
Fernandes. O processo judicial continua actualmente a decorrer.
– Irregularidades no Concurso de Bolsas de Doutoramento da FCT 2011 com a não atribuição
de bolsa a candidatos estrangeiros que tiveram nota superior à linha de corte que, na sua
área científica, permitiu a atribuição de bolsa a candidatos nacionais no mesmo concurso.
Este procedimento irregular teve origem em orientações emanadas da Secretaria de Estado
da Ciência em fase tardia desse concurso (2011).
Catorze candidatos estrangeiros apresentaram queixa e pediram ajuda à ABIC, e sabemos
que mais candidatos foram afectados pelo mesmo problema.
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A ABIC solicitou apoio jurídico ao SNESup que, neste caso, foi gentilmente prestado pela Dra
Rita Almeida d’Eça. Esta jurista emitiu um parecer detalhado onde argumentou que o
procedimento que levou à discriminação de candidatos estrangeiros admitidos inicialmente a
concurso resultou na violação de legislação aplicável ao concurso de bolsas da FCT, sendo,
por isso, susceptível de impugnação judicial. O parecer foi enviado para a Presidência da FCT
a 26 de Março de 2012 com a informação de que a ABIC tencionava mover uma acção
judicial se tal fosse necessário. No início de Abril de 2012, a Presidência da FCT e a SEC deram
razão à ABIC e ao parecer jurídico preparado pela jurista do SNESup.
Assim, a FCT e a SEC voltaram atrás na decisão e retiraram a norma ilegal que determinou o
uso de uma linha de corte diferente (mais alta) para candidatos estrangeiros, passando a
aplicar-se uma única linha de corte para todos os candidatos (nacionais e estrangeiros). A
ABIC confirmou que os candidatos estrangeiros excluídos ilegalmente foram posteriormente
contactados pela FCT (em Maio de 2012) com propostas de concessão de bolsa relativas ao
concurso de 2011.
– Dúvidas sobre o enquadramento de bolsas em sede de IRS. Entre Fevereiro e Junho de
2012, pairaram muitas dúvidas sobre a possível tributação das bolsas de investigação, visto
que vários bolseiros receberam instruções das Finanças para declararem o valor da bolsa
como rendimento de categoria A (trabalhadores dependentes), que está sujeito a IRS. A
Direcção da ABIC desenvolveu várias iniciativas para pedir esclarecimentos e reclamar junto
do governo sobre a situação. O problema foi também divulgado na imprensa, e através de
comunicado da ABIC (http://tinyurl.com/auqmqfq). A situação só ficou esclarecida em Junho
de 2012, quando a Secretaria de Estado da Ciência garantiu que as bolsas de investigação
iriam continuar isentas de IRS (http://www.abic-online.org/index.php/infoabic/-numero17/331-bolseiros-e-o-irs). Durante esses meses de grande incerteza, e posteriormente,
muitos bolseiros contactaram o Apoio ao Bolseiro da ABIC para solicitar esclarecimentos
sobre a declaração de IRS e as bolsas de investigação.
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– O novo regulamento de bolsas da FCT (2012), que entrou em vigor a 26 de Junho de 2012
(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsas_25_06_2012.pdf)
determinou a redução de muitos dos subsídios de bolsa a todos os contratos de bolsa. As
alterações do regulamento incluíram o corte no valor máximo pago por propinas no
estrangeiro (de 12500 para 5000 Euros), redução dos subsídios de viagem e de participação
em conferências (que passaram a ser subsídios únicos), e o fim do subsídio de execução
gráfica de tese (e para obtenção do certificado do grau), assim como a redução do tempo de
estadia no estrangeiro para bolsas mistas. As bolsas nacionais ficaram também limitadas a
concorrer uma única vez a subsídio para estadia no estrangeiro (com duração máxima de 3
meses). Este regulamento introduziu também restrições adicionais na exclusividade,
nomeadamente no exercício de actividade docente (ver ponto a seguir). Todas estas
alterações foram aplicadas a contratos de bolsa em vigor, o que prejudicou o
desenvolvimento dos planos de trabalhos de muitos bolseiros, muitos dos quais
apresentaram as suas queixas no Apoio ao Bolseiro da ABIC.
A ABIC reclamou junto da FCT e discutiu os muitos problemas causados pelo corte nos
subsídios de bolsa e nas estadias no estrangeiro. A ABIC solicitou também apoio jurídico ao
SNESup, mais uma vez amavelmente prestado pela Dra Rita Almeida d’Eça. A análise jurídica
apontou para a ilegalidade da redução no valor máximo pago por propinas em contratos de
bolsa de concursos anteriores a 2012. A ABIC foi apoiada também pela jurista do SNESup na
reunião que tivemos com o DFRH da FCT a 15 de Novembro de 2012.
A FCT reconsiderou algumas das suas decisões, tendo aceitado voltar a pagar propinas
("tuition fees") até ao valor de 12500 Euros, no presente ano lectivo (2012/13), a bolseiros
de concursos anteriores a 2012, e existe a possibilidade de que a FCT garanta o pagamento
destas propinas até ao fim dos contratos de bolsa. Graças à intervenção da ABIC, a FCT
voltou a autorizar estadias superiores a 2 anos para as bolsas mistas de concursos anteriores
a 2012. Em Fevereiro de 2013, divulgamos informação sobre as soluções até agora
encontradas para os problemas nos cortes das propinas e estadias no estrangeiro em
comunicado aos bolseiros (http://tinyurl.com/a5p25ok).
– Aumento das restrições no exercício de docência por bolseiros, primeiro através da
introdução de alterações no regulamento de bolsas da FCT (em Junho de 2012) e
posteriormente por alteração do próprio Estatuto do Bolseiro de Investigação (EBI), através
do Decreto-Lei n.º 202/2012 de 27 de Agosto. As sucessivas alterações e suspensão de
regras, que se verificaram nos meses seguintes, deixaram os bolseiros confusos e revoltados,
sem saber que regras deviam cumprir para poderem exercer actividade docente legalmente.
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O comunicado da ABIC de 17 de Janeiro de 2013 (http://tinyurl.com/bkm3dxm) apresenta
um resumo dos eventos e decisões relativos ao EBI e regulamento de bolsas da FCT, que
afectaram no último ano o exercício da docência por parte dos bolseiros, e que
determinaram um esclarecimento muito tardio das regras da actividade docente de bolseiros
no ano lectivo 2012/13.
O Apoio ao Bolseiro da ABIC acompanhou durante vários meses muitos bolseiros que foram
afectados pela alteração das regras de docência, e que, nalguns casos, levaram à suspensão
das suas bolsas, deixando estes colegas sem rendimentos suficientes e em situação pessoal
muito difícil. Embora tardiamente, todas estas situações foram posteriormente resolvidas
com a colaboração do DFRH da FCT.
Contudo, como salientamos em comunicado aos bolseiros (http://tinyurl.com/bkm3dxm), os
problemas das restrições na docência não estão resolvidos para o próximo ano lectivo
(2013/14), quando a docência só será permitida a bolseiros de pós-doutoramento e
exclusivamente no âmbito de cursos de programas doutorais.
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO SECRETARIADO DA ABIC
As actividades do secretariado da ABIC durante o ano de 2012 centraram-se
fundamentalmente em:
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 respectivo arquivo;
4. Funções de tesouraria: ordens de pagamento de serviços, compras e reembolsos;
5. Funções de contabilidade: acompanhamento dos movimentos de débito e crédito, e
organização dos respectivos recibos;
6. Realização do relatório de contas;
Relativamente à gestão de sócios é importante referir que a plataforma electrónica
funcionou normalmente depois da actualização do software. O sistema de alerta automático
para pagamento da quota está em funcionamento o que se reflectiu obviamente no
aumento do pagamento de quotas relativamente ao ano passado. Além disso foram
contactados regularmente por e-mail os sócios com quotas por regularizar. Foi igualmente
claro que o pagamento de quotas e entrada de novos sócios ficou associada às actividades da
ABIC com maior visibilidade (manifestações, comunicados, etc.). Alguns sócios com vários
anos de atraso no pagamento foram também ao longo do ano fazendo os pagamentos em
dívida.
Na Tabela 1 é apresentado o resumo da situação dos sócios da ABIC em Janeiro de 2013 em
comparação com 2012
Tabela 1.: resumo da relação de quotização da ABIC em Janeiro de 2012 e de 2013.

2012

2013

nº de novos sócios

69

87

nº de sócios com quota em dia

87

133

nº de quotizações pagas

111

208

nº de sócios com quotas em falta

568

592

nº total de sócios pendentes

53

71
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO GRUPO DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E
IMAGEM
Durante o ano de 2012 a actividade do grupo ficou muito reduzida às tarefas de manutenção
dos diversos serviços disponibilizados pela Associação e ainda a aplicação de automatismos
para contornar a falta de pessoas dedicadas à actividade do grupo. De notar que na
Assembleia Geral de Março de 2012 sairam formalmente dois membros da Direcção que
pertenciam a este grupo e que tinham colaborado activamente em 2011, a Inês Zuber e o
Vasco Branco. Não foi possível encontrar substitutos activos embora ainda se tenha tentado
dinamizar um grupo de pessoas para reactivar o InfoABIC. Se possível no novo mandato que
se avizinha é sugerido que a força de trabalho neste grupo fosse reforçada. No âmbito deste
grupo de trabalho não existiu um qualquer plano de reuniões definido sendo feita alguma
discussão por email. Ainda assim há a destacar as seguintes actividades desenvolvidas em
2012:
Actividades extraordinárias
- Actualização da plataforma de sócios para a versão 3.2.4 com re-introdução das notificações
de pagamento automáticas.
- Introdução de templates com a nova linha gráfica da associação nos emails da direcção,
secretariado e grupo web, e templates para comunicações em massa em formato newsletter.
- Configuração de serviço para introdução automática de conteúdos da página principal no
Facebook.
- Reposição do normal do serviço da página web após ter sido crackado.
- Criação e manutenção do web-site para o evento Lisbon 2013.
- Início do desenvolvimento de uma plataforma para um serviço que agregue diferentes feeds
onde se publiquem artigos relacionados com os bolseiros - o Planeta Bolseiros. Está
temporariamente disponível no endereço de desenvolvimento: http://fantasma.abiconline.org/ .
Actividades regulares
- Lançamento do InfoABIC n.º 16,17 e 18 em formato web e newsletter. A partir do número
18 os InfoABIC foram substituídos por comunicados por email sendo também introduzidos
como destaque no site principal.
- Gestão e actualização da plataforma do website principal.
- Gestão da plataforma do Fórum.
- Supervisão da página do Facebook da ABIC.
- Gestão do email do grupo web e da lista geral da ABIC.
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO NÚCLEO DE BOLSEIROS DE INVESTIGAÇÃO
DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO
O NBIUA renovou em 2012 mais uma vez o seu
compromisso de apoiar os bolseiros quer da
Universidade de Aveiro quer de outras instituições que
procuraram ao longo deste ano a nossa ajuda. Defender
melhores condições dentro desta academia e lutar, em estreita colaboração com a ABIC, por
um melhor e mais justo Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Embora, mais uma vez, a
participação dos bolseiros na actividade do Núcleo tenha sido limitada, as actividades
organizadas tiveram uma boa resposta em número de participantes. Assim, foram realizadas
actividades que se centraram fundamentalmente na Comunicação e Interação com os
bolseiros, com a comunidade académica em geral e com órgãos da UA.
Assim, encontram-se aqui enumeradas as principais actividades desenvolvidas em 2012:
1. Reunião com o Núcleo de Bolseiros (Reitoria) - do qual fazem parte o Sr. Vice-reitor
para os assuntos científicos Professor Doutor José Fernando Ferreira Mendes, Drª.
Fátima Serafim, Drª Maria Teresa Pereira e Eduarda Silva do NBIUA - para discutir
questões que afectam os bolseiros da UA, algumas das quais transmitidas pelos
próprios bolseiros ao NBIUA. Divulgação dos assuntos tratados na reunião.
2. Reunião com o Coordenador da Comissão Executiva da Escola Doutoral, Professor
Doutor Helmuth Malonek. No seguimento desta reunião, foi solicitado por este
coordenador uma proposta de nomes como representantes das 4 áreas doutorais na
UA, da qual foram recentemente nomeados 3 destes representantes:
Ana Augusta Bernardo da Graça, aluna do Programa Doutoral (PD) em
Engenharia Mecânica
Filipa Daniela Correia Marques, aluna do PD em Gerontologia e Geriatria
João Manuel Marques Rodrigues, aluno do PD em Química
3. Participação na Acção de protesto de bolseiros de 5 de Julho de 2012, organizada pela
ABIC em frente ao Ministério da Educação e da Ciência.
4. Organização do Debate - Passado, presente e futuro dos bolseiros de investigação na
UA, no dia 12 de Dezembro de 2012, no Auditória da Reitoria da UA, em parceria com
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a ABIC, que se fez representar pelos membros da Direcção: Francisco Curado e Tiago
Lapa.
5. Manutenção da correspondência por e-mail; resposta a questões levantadas por
bolseiros e divulgação de informação da ABIC e outras de igual interesse.
6. Manutenção da página da web e do facebook do NBIUA.
7. Jantar de Natal dos bolseiros.
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