Parecer do Conselho Fiscal
sobre o Relatório de Actividades e as Contas da ABIC
2011

O Conselho Fiscal da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC)
acompanhou a actividade da associação durante o exercício de 2011 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 2011. A ABIC apresenta uma situação líquida
activa de € 7.450,16, tendo apresentado um resultado líquido do exercício de valor positivo e igual
a € 140,59.
2. No ano de 2011, apesar de se ter verificado um ligeiro aumento, no valor de € 300, da
receita proveniente das quotas dos associados face ao ano de 2010, esta fonte de receita, que
representa o garante do financiamento da associação, continua a apresentar um valor
manifestamente baixo (€ 1650). O montante em causa corresponde à cobrança de um total de 110
quotas devidas à ABIC por 91 associados. Considerando que a associação tinha, no final de 2011,
655 sócios, número que inclui 69 novos associados, o número de sócios que regularizou as suas
quotas corresponde a apenas 14% do número total de associados da ABIC, o que traduz uma fraca
mobilização dos sócios para cumprir os seus deveres de pagamento anual da quotização para com
a associação que os representa. Problemas técnicos no programa informático de aviso automático
de actualização de quotas em atraso, continuam a impedir que muitos sócios recebam o aviso e
que procedam ao pagamento atempado das suas quotas. O Conselho Fiscal continua, por isso,
preocupado com esta situação e apela a que se empreendam esforços para, por um lado,
solucionar as falhas que persistem no sistema informático, e por outro, implementar um conjunto de
vantagens para os membros da associação, que constitua um forte incentivo à regularização das
quotas assim como à angariação de novos sócios.
3. No activo do Balanço, em 31/12/2011, verificamos que continua por liquidar a dívida de €
178,84 correspondente a um adiantamento a um sócio, no ano de 2007. Recomendamos
vivamente a sua cobrança durante o próximo ano de 2012.
4. O Relatório de Actividades de 2011 revela um grande dinamismo e empenho da Direcção e
seus colaboradores na prossecução dos objectivos da ABIC de melhoria da condição dos bolseiros
e na salvaguarda dos seus direitos e interesses. Da intensa actividade que a ABIC apresentou ao
longo do ano, o Conselho Fiscal salienta a dinamização da petição para alteração do Estatuto do
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bolseiro de investigação, subscrita por mais de 5000 cidadãos, o que se traduz na obrigatoriedade
de discussão deste assunto na Assembleia da República. Para além disso, destacamos a
organização do FotoProtesto 2011, uma iniciativa que congregou um número bastante importante
de bolseiros de diversas instituições de norte a sul do país, e a retoma da publicação do boletim
informativo InfoABIC (descontinuada desde 2009), associada à nova imagem gráfica da
associação.
5. Por último, o Conselho Fiscal gostaria de destacar o trabalho desenvolvido pelo grupo de
apoio ao bolseiro, que desempenha um papel essencial na resolução de diversas situações, por
vezes de natureza delicada, e no acompanhamento dos bolseiros que entram em contacto com a
ABIC através de correio electrónico e do Fórum de Bolseiros. Os casos de resolução mais
complexa contaram com o apoio de juristas profissionais dos sindicatos com quem a ABIC
estabeleceu protocolos de colaboração (o SNESup – Sindicato Nacional do Ensino Superior – e o
STFPSA – Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores). No entanto, o
Conselho Fiscal alerta para o facto de este grupo de trabalho, constituído apenas por dois
elementos da Direcção, ter tido grandes dificuldades em responder, de forma eficaz e atempada,
aos mais de 400 pedidos de ajuda ou aconselhamento solicitados por bolseiros ou candidatos a
bolsa durante 2011. Apelamos por isso a uma participação activa de novos sócios na vida
associativa, nomeadamente através da colaboração com os elementos do grupo de apoio ao
bolseiro, para que a ABIC possa efectivamente estabelecer uma relação de maior proximidade com
os bolseiros e ajudar na resolução dos seus problemas concretos.
Face ao exposto, somos do parecer de que o Relatório de Actividades e as Contas referentes
ao ano de 2011 deverão ser aprovados.

Lisboa, 30 de Março de 2012

O Conselho Fiscal

Ana Francisco
Elizabete Carmo Silva
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