Relatório de Actividades de 2004
1. Direcção
A direcção da ABIC, como é da sua competência, durante o ano de 2004 coordenou e
desenvolveu as seguintes actividades no sentido de cumprir o plano de actividades
aprovado em Assembleia Geral de 31 de Janeiro de 2004.
1.1 Novo Estatuto do Bolseiro de Investigação
Foram enunciadas e sistematizadas, junto das comissões parlamentares de
“educação, ciência e cultura” e “trabalho e assuntos sociais” e dos diferentes grupos
parlamentares, as medidas necessárias para uma dignificação do estatuto do bolseiro
de investigação científica.
Na sequência da apresentação na Assembleia da República, em Fevereiro, de um
Projecto de Lei para alterar o Decreto-Lei 123/99 de 20 de Abril, “Estatuto do Bolseiro
de Investigação Científica”, pelo grupo parlamentar do PCP, foram solicitadas
audiências a todos os grupos parlamentares, com o objectivo de os sensibilizar, uma
vez mais, para a importância da introdução de alterações ao Estatuto então em vigor.
Foi enviada uma mensagem a todos os deputados da Assembleia da República
contendo uma apreciação ao referido Projecto de Lei. Por duas ocasiões, uma
delegação da ABIC marcou presença na Assembleia da República para assistir à sua
discussão em sessão plenária.
Em Abril, decorreu uma reunião com responsáveis do Ministério da Ciência e do
Ensino Superior sobre as alterações a introduzir ao Decreto-Lei 123/99. Foram
transmitidas quais as alterações fundamentais (constantes do caderno reivindicativo)
que, no entender da ABIC, um novo estatuto deveria conter.
Após aprovação na comissão parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, e entrada
em vigor, em Agosto, do novo Estatuto do Bolseiro de Investigação, Lei nº40/2004, foi
elaborado um boletim informativo especial, contendo uma apreciação detalhada de
todas as alterações introduzidas face ao anterior Estatuto. Essa apreciação foi
enviada a todos os sócios da ABIC bem como aos grupos parlamentares e ao
Ministério da Ciência, Inovação e do Ensino Superior e disponibilizada em
www.bolseiros.org.
1.2 Emprego Científico
Em Maio, foi organizada, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), a conferência “Emprego Científico em
Portugal: Que Futuro?”.
A conferência contou com a presença de cerca de centena e meia de pessoas, entre
bolseiros de investigação, docentes, investigadores, responsáveis políticos,
empresários, sindicalistas e jornalistas.
No período preparatório da conferência foram encetados contactos com diversas
personalidades e entidades das áreas científica, política, empresarial e sindical, com
vista à recolha de opiniões e contributos sobre o tema da necessidade de criação de
emprego científico em Portugal.
Foi
criada
uma
página
na
internet
sobre
a
conferência
(http://www.bolseiros.org/EmpCient.htm), onde foram disponibilizados resumos e
comunicações apresentados. A conferência foi difundida em directo, via internet, com
o apoio da Fundação para a Computação Científica Nacional.

1.3 Bolsas de Investigação
Em Janeiro, por solicitação da ABIC, teve lugar uma reunião com o Presidente da FCT
com vista à obtenção de esclarecimentos sobre a política de formação avançada de
recursos humanos da FCT, incluindo: número de bolsas a atribuir no concurso de
2004, distribuição pelos diferentes tipos de bolsas, áreas científicas, etc.. Foram
igualmente discutidas situações de incumprimento do Estatuto do Bolseiro em
algumas instituições ou projectos, como sejam: reembolso das prestações do seguro
social voluntário, prolongamento das bolsas em situação de maternidade. Foram
ainda colocadas questões relativamente à abertura de concursos para apresentação
de projectos em todas as áreas científicas.
Em Fevereiro, foi promovida uma iniciativa de protesto, em favor da actualização dos
montantes das bolsas de investigação, que consistiu no envio, via correio electrónico,
de centenas de cartas à Ministra da Ciência do Ensino Superior, exigindo essa mesma
actualização.
Em Outubro, por solicitação da ABIC, teve lugar uma reunião com o Presidente, VicePresidente e com a Directora do Serviço de Formação dos Recursos Humanos da
FCT. Nesta reunião foram discutidos aspectos relacionados com o novo Estatuto do
Bolseiro de Investigação, designadamente: duração das bolsas, regime de dedicação
exclusiva, segurança social e implementação de núcleos de apoio ao bolseiro nas
instituições de acolhimento. Foram igualmente discutidos os resultados do concurso
para atribuição de bolsas (bolsas atribuídas, critérios de classificação, etc.) e discutida
a necessidade de actualização dos montantes das bolsas. Por fim, foram ainda
denunciados casos concretos de incumprimento do Estatuto do Bolseiro,
concretamente o não prolongamento das bolsas em situação de maternidade (dos
quais havia sido já dado conhecimento à FCT, por escrito).
1.4 Organização e participação em conferências
Participou e prestou apoio logístico à conferência Early Stage Researchers Mobility in
Europe, que decorreu nos dias 25-27 de Fevereiro na Fundação Calouste Gulbenkian.
A conferência foi co-organizada pela Marie Curie Fellowship Association, Eurodoc,
Euroscience and Pi-Net. Mais de 170 participantes de 32 países e 47 nacionalidades
estiveram presentes. Nestes 170 incluem-se jovens investigadores, investigadores
senior, policy-makers, representantes das universidades, representantes das mais
variadas associações. A conferência esteve organizada em comunicações orais,
mesas redondas, workshops paralelos e períodos de discussão. Brevemente poderão
ser lidos os relatórios produzidos pelos diferentes workshops na página da ABIC.
Colaborou-se na organização do encontro Workshop for Early Career Development,
numa parceria com a revista Science's NextWave e a Marie Curie Fellowship
Association. O encontro realizou-se na Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa em 28 de Fevereiro de 2004, reunindo cerca de 180 participantes de 16 países
diferentes. O programa esteve estruturado em seis sessões paralelas onde foram
abordados temas como as especificidades nacionais das carreiras científicas em
diferentes países da Europa, apresentação de programas de mobilidade científica na
Europa (incluindo informações práticas sobre como fazer uma candidatura) e as
possibilidades de encetar projectos de investigação científica na industria.
Em Março, participou na conferência e assembleia geral anual da Eurodoc (federação
europeia de associações de jovens investigadores – www.eurodoc.net), em Atenas.
Tendo produzido para o efeito o questionário anual (Eurodoc 2004 Questionnaire) que
pode ser lido em http://www.bolseiros.org/estudos.htm (documento pdf).

Em Abril, participou na conferência “The Europe of Knowledge 2020” organizada pela
comissão
europeia,
que
teve
lugar
em
Liège
(http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/univ/index_en.html).
Em Maio organizou a já mencionada conferência “Emprego Científico em Portugal:
Que Futuro?”.
Participou no The EuroScience Open Forum 2004 (ESOF2004), que teve lugar em
Estocolmo de 25-28 de Agosto. Dado o interesse deste forum pan-europeu, a ABIC
solicitou à Fundação Calouste Gulbenkian um subsídio que permitiu patrocinar a
participação de 7 jovens cientistas no evento, incluindo o representante da ABIC.
Brevemente, seram disponibilizados em http://www.bolseiros.org os relatórios dos
participantes.
Em Outubro, participação no Simpósio Internacional “Ciência, Conhecimento e
Mercado”, em Lisboa, organizado pela Federação Mundial dos Trabalhadores
Científicos (FMTC), pela Organização dos Trabalhadores Científicos (OTC) e pela
Federação Nacional de Professores (FENPROF). Participação também, na qualidade
de observador, na assembleia geral da FMTC.
Participação no debate “Investir em Ciência: Uma Questão de Inteligência”,
organizado pela Estação Vitivinícola Nacional, em Novembro, em Dois Portos, Torres
Vedras.
1.5 Outras actividades
Foram produzidos cartazes e folhetos informativos para divulgação da ABIC junto dos
bolseiros de investigação.
Deu-se início à edição do boletim informativo “infoABIC”, de que saíram dois números.
Continuaram igualmente a ser enviadas mensagens informativas aos sócios, via
correio electrónico, sobre assuntos diversos.
Em Abril, foi elaborado um contributo escrito da ABIC para a discussão pública do
modelo de financiamento do sistema científico, tecnológico e de inovação.
Ao longo do ano, foram realizadas reuniões de bolseiros de discussão, debate e
esclarecimento sobre o Estatuto do Bolseiro e assuntos conexos: no Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, no Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa, na Universidade do Minho e no Instituto de Tecnologia
Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa.
Constitui-se um núcleo de bolseiros na Universidade do Minho.
Em Novembro, foi organizada no Instituto Superior Técnico (IST) uma reunião
nacional de bolseiros de investigação, onde foi discutido o tema do emprego científico,
o novo estatuto do bolseiro de investigação e as actualizações dos montantes das
bolsas.
Ainda em Novembro, teve lugar, a pedido da ABIC, uma reunião com a Ministra da
Ciência e do Ensino Superior, na qual esteve também presente o Presidente da FCT.
Nesta reunião foram apresentadas as conclusões da reunião nacional de bolseiros
que a precedeu. Foram feitas várias propostas e deixadas várias preocupações
relativamente à necessidade de criação de emprego científico e à utilização abusiva
da figura do bolseiro de investigação (em lugar de contratos de trabalho). Foi
apresentada uma proposta de actualização dos montantes de todos os tipos de bolsas
de investigação.
Participação, em Dezembro, no Encontro, aberto a toda a comunidade científica, de
“Ciência, Tecnologia e Informação”, que decorreu no Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa (ISCTE), em Lisboa.

2. Grupos de Trabalho
Grupo de Estudos
Conclui-se a análise detalhada da produtividade científica dos bolseiros de
investigação, medida através do número de publicações em revistas internacionais
(referenciadas pelo Institute of Scientific Information) dos bolseiros de investigação
científica portugueses. Foram analisados mais de 2000 publicações referentes ao ano
2000, correspondendo a um universo de quase 10000 cientistas. Os resultados foram
publicados na forma de um relatório que foi apresentado publicamente na 3ª
Assembleia Geral da ABIC, no dia 31 de Janeiro de 2004, e noticiado em diversos
orgão de comunicação social.
Foi iniciado um projecto de um inquérito para caracterizar as condições e expectativas
dos bolseiros de investigação científica em Portugal. O questionário foi desenvolvido
em colaboração com colegas do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
(CIES) do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)
Grupo Internet
Foi concluída a nova página da ABIC, http://www.bolseiros.org, à qual foi associado
um fórum de discussão http://forum.bolseiros.org. Ambos foram regularmente
actualizados ao longo do ano.
Grupo Jurídico
Foram prestados esclarecimentos e dadas respostas às dúvidas colocadas pelos
bolseiros, relacionadas com o estatuto do bolseiro e assuntos conexos. Para essas
dúvidas e esclarecimentos foi disponibilizado, a partir do início do ano, um novo
endereço de correio electrónico: abic@bolseiros.org.
Ao longo do ano, foi recolhida informação e legislação diversa com interesse para os
bolseiros.
Foram solicitadas reuniões e enviadas várias cartas à presidência do Instituto
Nacional de Investigação Agrária e das Pescas e da FCT, por causa do
incumprimento por parte daquela instituição do disposto na lei sobre as situações de
maternidade (direito ao prolongamento das bolsas de investigação).
Grupo de Relações Públicas
Ao longo do ano, foram enviados diversos comunicados e notas à comunicação
social, entre os quais:
Em Janeiro, relativo ao Estudo sobre a Produtividade Científica dos Bolseiros de
Investigação;
Em Março, sobre a apresentação na Assembleia da República do projecto de lei para
alteração do decreto-lei 123/99 (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica);
Em Julho, sobre a aprovação na Assembleia da República da Lei nº40/2004 (Estatuto
do Bolseiro de Investigação);
Em Novembro, sobre as conclusões da Reunião Nacional de Bolseiros de
Investigação no IST.
Grupo de Secretariado
Foi responsável pela recepção das inscrições de novos sócios, emissão dos
respectivos recibos e a manutenção e actualização da base de dados dos sócios.
Responsável também pela contabilidade, execução de orçamento e relatório de
contas e pela manutenção da mailing-list geral de bolseiros.

3. Núcleos
Algarve
Foram desenvolvidos esforços junto do centro de segurança social de Faro com vista
a simplificar o processo de inscrição dos bolseiros no seguro social voluntário.
Durante o ano, foram regularmente enviadas mensagens de índole informativa para a
mailing-list do núcleo, relativas a iniciativas da ABIC.
Minho
Foram efectuadas duas reuniões da comissão instaladora do núcleo, para além da
reunião fundadora do núcleo.
Foi criada uma mailing-list de bolseiros (actualmente com cerca de 120 inscritos), um
endereço de correio electrónico, abic@mail.uminho.pt, e um logotipo do núcleo.
Foram estabelecidos contactos com a “TecMinho”, interface da Universidade do Minho
promotor do empreendorismo e da criação de empresas de base tecnológica, e com o
Centro de Mobilidade de Investigadores da Universidade do Minho, com vista ao
desenvolvimento de futuras acções conjuntas.
FCUL
Em Janeiro reuniu-se com o presidente do conselho directivo da faculdade no âmbito
da preparação do novo regulamento de propinas de pos-graduações da FCUL. O
principal resultado desta reunião foi a garantia de que o novo regulamento, entretanto
aprovado, limita o valor da propina a pagar ao valor máximo pago pela instituição
financiadora. Na reunião foram ainda abordados outros assuntos, em particular o
serviço docente dos bolseiros (o pagamento deveria ser equiparado ao de um docente
convidado com as mesmas qualificações), o recenseamento dos bolseiros a trabalhar
nos diferentes departamentos da faculdade, a criação de um cartão de investigadorbolseiro, o alargamento dos serviços prestados pelo Gabinete de Apoio aos
estudantes Erasmus aos bolseiros de investigação/estudantes de pos-graduação
recem-chegados e outros assuntos mais específicos da FCUL como o problemas das
obras no edifício C2.

