Parecer do Conselho Fiscal
2009
O Conselho Fiscal da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC)
acompanhou a actividade da Associação durante o ano de 2009 e analisou o Relatório de
Actividades, a Demonstração de Resultados e o Balanço referentes ao ano transacto.
Após análise de todos os documentos, consideramos importante realçar o seguinte:
1. A Demonstração de Resultados e o Balanço apresentados pela Direcção traduzem
a correcta situação financeira da associação no final de 2009. A ABIC apresenta uma
situação líquida activa de € 7.616,59 tendo o resultado líquido do exercício sido igual a
€ 605,19, um valor cerca de três vezes inferior ao obtido no ano anterior (€ 1755,16).
2. Este resultado deve-se provavelmente ao facto de este ano a fonte de receita da
associação ser apenas quase exclusivamente proveniente das quotas dos associados, ao
contrário do que ocorreu em 2008, ano em que a ABIC obteve diversos subsídios e
patrocínios, quer para deslocações ao estrangeiro a reuniões da EURODOC, quer para a
Conferência de Emprego Científico. Constatamos que a receita proveniente das quotas dos
associados (€ 2.235,00) diminuiu ligeiramente em relação a 2008 (€ 2.685,00) e pensamos
por isso ser necessário investir, num futuro muito próximo, numa campanha de angariação
de sócios eficaz e na implementação de vantagens aos associados.
3. O Balanço, em 31/12/2009, apresenta no passivo diversas dívidas que transitam
para 2010 que, segundo a Direcção da ABIC, se devem a atrasos na regularização dos
autorizados a movimentar a conta bancária, situação que só ficou resolvida no final de
Dezembro. A dívida a terceiros correspondente a adiantamento de sócios encontra-se
praticamente saldada no momento da elaboração das Contas e do presente Parecer. No
entanto, a dívida de terceiros no valor de € 178,84, correspondente a um adiantamento a
sócios, permanece por liquidar desde 2007. Recomendamos a sua cobrança durante o
próximo ano. Julgamos ser também bastante urgente proceder à resolução da situação de
dívida da ABIC para com a Gulbenkian (relativa a ESOF), no valor de € 2.400,00, que
continua por resolver desde 2004.
4. Durante o ano de 2009, a ABIC desenvolveu uma actividade significativa de diálogo
com a tutela bem como contactos instituticionais com vista a uma melhoria das condições de
trabalho dos bolseiros. O apoio aos bolseiros foi também uma área de grande actividade,
que recomendamos que se mantenha dada a importância de entender os problemas dos
bolseiros que a ABIC representa. É de valorizar o esforço na dinamização dos Núcleos

1

regionais, salientando-se a recuperação do Núcleo de Bolseiros de Oeiras, inactivo desde
2006. Continua a ser, no entanto, necessário promover mais reuniões de informação dos
bolseiros nas diversas instituições onde trabalham. Por outro lado, consideramos importante
voltar a publicar o InfoABIC com regularidade.
Face ao exposto, somos do parecer de que o Relatório de Actividades e as Contas
referentes ao ano de 2009 deverão ser aprovados.

Lisboa, 19 de Março de 2010

O Conselho Fiscal

Ana Francisco
Sofia Caria
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