Plano de Actividades para 2004
1. Novo Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica (EBIC)
•
•

Tomar parte activa na elaboração do novo EBIC, pugnando pela inclusão neste de
todos os pontos constantes do caderno reivindicativo e da moção orientadora da ABIC.
Redacção de um documento-síntese de apoio à elaboração do novo Estatuto.

2. Emprego Científico
•

•

Organização da conferência “Emprego Científico em Portugal: Que Futuro?” - 1º
semestre.
Nesta iniciativa, que se pretende venha a contar com o alto patrocínio da Presidência
da República, serão convidados a participar: comunidades científica e académica,
responsáveis políticos, sector produtivo, tecido empresarial, entre outros. Será
discutida a necessidade de criação de emprego científico em Portugal.
Promoção de um período preparatório de discussão pública do tema da conferência.

3. Bolsas de Investigação
•

Intervenção activa junto das entidades competentes para a resolução dos seguintes
problemas:
- Não actualização dos montantes das bolsas;
- Atrasos no pagamentos das bolsas;
- Atrasos no reembolso dos descontos para a segurança social (enquanto vigorar o
actual regime de seguro social voluntário);
- Não renovação atempada das bolsas de investigação;
- Incumprimento do Estatuto do Bolseiro de Investigação, nomeadamente em
relação às licenças de maternidade.

•

Acompanhamento dos concursos para atribuição de bolsas da FCT, em particular no
que diz respeito a :
- Número total de bolsas atribuídas;
- Seriação dos candidatos nas diversas áreas científicas.

4. ABIC
•
•
•
•

Realização de campanha de angariação de novos sócios;
Candidatura a fundos para financiamento da ABIC;
Realização, com regularidade, de reuniões de bolseiros em diversas instituições de
investigação e desenvolvimento (Universidades e Laboratórios do Estado);
Continuação da promoção da criação de núcleos locais da ABIC e estímulo à sua
actividade;

•

Continuação da divulgação das actividades da ABIC junto dos bolseiros,
nomeadamente através da edição mensal (formato digital) do boletim informativo da
ABIC.

5. Grupos de Trabalho
•

Grupo de Estudos:
- Conclusão do estudo sobre a contribuição dos bolseiros para a produção científica
nacional;
- Prosseguimento do esforço de quantificação do número de bolseiros existente em
Portugal;
- Compilação de informação sobre a situação dos bolseiros a nível europeu e
elaboração de um documento sobre este tema.

•

Grupo Internet:
- Conclusão da nova página da ABIC: www.bolseiros.org;
- Actualização contínua da página;
- Criação e manutenção de um fórum de discussão.

•

Grupo Jurídico:
- Esclarecimento, encaminhamento e reposta às dúvidas colocadas pelos bolseiros;
- Recolha de informação e legislação diversa relativa ao Estatuto do Bolseiro e
assuntos conexos.

•

Grupo de Relações Públicas e Documentação:
- Contacto regular com os órgãos de comunicação social, veiculando posições da
ABIC e divulgando assuntos de interesse público;
- Organização do arquivo da ABIC.

•

Grupo de Secretariado:
- Gestão das bases de dados de sócios e de bolseiros da ABIC;
- Gestão financeira corrente da ABIC.

