Plano de Actividades 2008

Objectivos Gerais
•

•
•
•

•
•

Continuar a defender a PAEBI junto da tutela, mantendo sempre as portas abertas ao diálogo,
mas pressionando para que o processo de revisão do estatuto do bolseiro prossiga e dê origem a
melhores condições para os bolseiros.
Comemoração dos 5 anos de existência da ABIC.
Continuar a defender o cumprimento integral e a regulamentação do actual estatuto do bolseiro,
enquanto o mesmo se mantiver em vigor.
Dialogar com a FCT no sentido de melhorar os contratos de bolsa do concurso de 2008, incluindo
a consagração do princípio de actualização anual dos montantes das bolsas de investigação, e
alteração da norma de desconto do montante da bolsa no caso de exercício de actividades
permitidas pelo regime de dedicação exclusiva.
Continuar a lutar por medidas de criação de Emprego Científico.
Realização da III Conferência Nacional de Emprego Científico, em Dezembro.

Apoio aos bolseiros
•
•
•

Responder, esclarecer ou encaminhar dúvidas apresentadas por Bolseiros no âmbito da aplicação
do Estatuto do Bolseiro;
Desenvolver o Wiki bolseiro;
Manter intervenção regular no Fórum da ABIC, sendo que esta é uma forma privilegiada de
fortalecer a ligação com os Bolseiros, estimular a discussão e esclarecimento de dúvidas;

Comunicação e informação
•

•
•
•
•

Realização de mini-campanhas mensais, de esclarecimento e reivindicativas, em torno de temas
específicos: subsídio de maternidade, actualização do montante das bolsas, seguro social
voluntário.
Publicação do InfoABIC com uma periodicidade (mínima) trimensal;
Uso regular da lista electrónica de sócios mantendo um elo contínuo de informação sobre as actividades da
ABIC e processos em curso.
Uso do fórum para promover o debate crítico sobre a revisão do Estatuto e restante legislação laboral, e a
estratégia da ABIC.
Edição de um novo panfleto da ABIC

Contacto Institucional
•
•
•
•

Procurar manter contacto regular com a FCT e MCTES.
Participação no Painel Consultivo
Participação na EURODOC. incluindo participação na Conferência Eurodoc 2008, em April,
dedicada ao tema "Excelência na investigação: a perspectiva dos jovens investigadores"
Dar continuidade aos contactos com organizações sindiciais (FENPROF, SINESup e sindicato da
FP), procurando alargar os contactos com organizações profissionais (e.g., Ordens)

Secretariado
•

Lançamento em Maio/Junho de uma campanha de angariação de sócios, que combinará a edição
de um cartão de sócio e o lançamento de um programa de descontos e vantagens aos sócios.

Actividade dos Núcleos
•
•
•
•

Dinamizar os núcleos locais como elementos essenciais na estrutura orgânica da ABIC.
Estimular a participação e integração dos elementos dos núcleos locais nas actividades de
direcção da ABIC.
Promover a discussão da realidade dos bolseiros nas diversas instituições.
Divulgar as propostas da ABIC nas diversas instituições através dos núcleos locais.

