Relatório de Actividades 2005
A direcção da ABIC, como é da sua competência, durante o ano de 2005 coordenou e
desenvolveu as seguintes actividades no sentido de cumprir o Plano de Actividades
aprovado em Assembleia Geral de 9 de Março de 2005. Estas actividades são,
algumas delas, de carácter geral, sendo outras, inseridas no âmbito das diferentes
áreas de trabalho definidas pela direcção.
Actividades de carácter geral
 Organização de uma Reunião Nacional de Bolseiros de Investigação, no
Instituto Superior Técnico, em Lisboa, para discussão de propostas e de
formas de intervenção dos bolseiros, em torno dos temas do emprego científico
e do Estatuto do Bolseiro.
 Lançamento do Manifesto “Por uma Efectiva Política Nacional de Emprego
Científico: Uma Necessidade Inadiável”.
 Lançamento de uma “Carta Aberta à comunidade Científica” sobre os reflexos
das políticas económicas actuais na Ciência, Tecnologia e Inovação.
 Lançamento do documento "Pela Valorização dos Recursos Humanos em
Ciência, Tecnologia e Investigação: 7 medidas urgentes" e de dois cartazes
associados a este tema.
 Sessão pública de apresentação do Manifesto “Por uma Efectiva Política
Nacional de Emprego Científico: Uma Necessidade Inadiável.”, seguida de
debate sobre o tema com convidados e assistência, na Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa.
 Reunião com a Direcção da FCT, para discussão de incumprimentos do
Estatuto do Bolseiro (Lei nº. 40/2004), e de aspectos relativos ao concurso
individual para atribuição de bolsas 2005.
 Reunião com a Comissão Parlamentar de Trabalho e dos Assuntos Sociais,
sobre os seguintes temas: Emprego Científico e Estatuto do Bolseiro
(incumprimentos e alterações necessárias).
 Reunião com a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, sobre
os seguintes temas: Estatuto do Bolseiro (utilização abusiva, denúncia de
incumprimentos e alterações necessárias) e Emprego Científico.
 Reunião com o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, sobre a
integração dos bolseiros no regime geral de segurança social e problemas
relacionados com o regime do seguro social voluntário.
 Reunião com o Secretário de Estado do Ministério do Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Prof. Manuel Heitor, sobre os seguintes temas: Emprego
Científico; Recomendações da Comissão Europeia (Carta Europeia do
Investigador); Estatuto do Bolseiro; Actualização dos montantes das bolsas.
 Envio de exposição ao Provedor de Justiça sobre incumprimentos do Estatuto
do Bolseiro de Investigação (Lei nº. 40/2004) e sobre a cláusula ilegal incluída
nos novos contratos de bolsa (FCT).
 Participação no Seminário “Doctoral Programmes for the European Knowledge
Society”, em Salzburgo, Áustria, organizado pelos Ministérios da Educação
Alemão e Austríaco e pela Associação Europeia de Universidades, integrada
na delegação da Eurodoc.
 Participação na Assembleia Geral da EURODOC, em Estrasburgo, França.
 Participação e apresentação de comunicação no IX Encontro Nacional de
Estudantes de Biologia, em Faro, Universidade do Algarve.

 Participação e apresentação de comunicação nas “Jornadas de Bioquímica”,
em Faro, Universidade do Algarve.

Áreas de trabalho definidas pela Direcção
Comunicação

 Transferência do site www.bolseiros.org, para um novo servidor web.
 Envio dos seguintes comunicados aos órgãos de comunicação social:
- Sobre o protesto dos bolseiros e alunos de pós-graduação na Faculdade de
Ciências da universidade de Lisboa;
- Sobre os incumprimentos do Estatuto do Bolseiro de Investigação (Lei nº.
40/2004);
- Sobre o atraso na resposta por parte do MCTES ao pedido de audiência feito
pela ABIC;
- Sobre o lançamento do Manifesto “Por uma Efectiva Política Nacional de
Emprego Científico: Uma Necessidade Inadiável”;
- Sobre o lançamento da “Carta Aberta à comunidade Científica” sobre os
reflexos das políticas económicas actuais na Ciência, Tecnologia e Inovação.
 Edição dos números 3 a 7 do infoABIC, boletim informativo da ABIC
(periodicidade bimensal).
 Organização e actualização dos contactos dos sócios, bolseiros (mailing-list
geral), institucionais e da comunicação social.
Reuniões de Bolseiros

 Organização de reuniões de bolseiros nos seguintes locais:
- Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas (INIAP-IPIMAR),
Lisboa;
- INIAP-Estação Agronómica Nacional (EAN-EFN-EVN), Oeiras;
- Universidade do Algarve, Faro;
- Instituto Nacional Engenharia Tecnologia e Inovação (INETI), Lisboa;
- Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), Lisboa;
- Instituto Tecnológico Nuclear (ITN), Sacavém.
Secretariado
 Actualização e manutenção da base de dados de sócios.
 Gestão financeira da ABIC.
 Candidatura ao Programa de Apoio a Associativismo Juvenil - PAAJ 2006 - do
IPJ.
Contacto institucional

Apoio ao Bolseiro

 Analise detalhada do novo Estatuto do Bolseiro aprovado em Agosto de 2004 e
dos subsequentes Regulamentos de Bolsas e da sua aplicação na prática.
 Promoção do debate crítico dos vários aspectos deste Estatuto e da sua
relação com a restante legislação laboral, em reuniões com bolseiros, nos
Núcleos e no Forum da Abic na Internet.
 Resposta, esclarecimento ou encaminhamento de diversas dúvidas
apresentadas por bolseiros no âmbito da aplicação do Estatuto do Bolseiro e
dos Regulamentos de Bolsas.
 Intervenção junto de diversas entidades financiadoras e de acolhimento no
sentido do cumprimento do Estatuto, em especial no que se refere a:
pagamento pontual das bolsas; licenças por maternidade ou doença;
reembolso atempado dos descontos para o seguro social voluntário; e outras
situações específicas.

Para além das actividades desenvolvidas centralmente, da responsabilidade da
Direcção da ABIC e dos seus grupos de trabalho, os núcleos locais da ABIC
desenvolveram ao longo do ano de 2005 uma ampla e diversificada intervenção
própria, de que resultaram as seguintes actividades.
MINHO
 Conversa aberta no estaleiro cultural Velha-a-Branca, sobre o estatuto do
bolseiro de investigação científica intitulada: Estatuto do Bolseiro
Descodificado.
 Colaboração com a TecMinho na acção: Formação Comportamental para o
Empreendorismo - Modalidade outdoor.
 Realização de eleições para os Órgãos do Núcleo de Bolseiros da UM.
 Colaboração com a TecMinho no workshop: Inovação e propriedade Industrial
nos domínios da Biotecnologia e Ciências da Vida (Setembro 2005)
 Criação da página web. Disponível em http://online.uminho.pt/academia/abic/.
 Contactos múltiplos (ofício e email), com o Vice-Reitor para uma audiência com
o Núcleo de Bolseiros da UM.
 Esclarecimentos por email a bolseiros sobre dúvidas referentes ao estatuto de
bolseiro e ao regulamento de atribuição de bolsas.
AVEIRO

 Dinamização de uma reunião Geral de Bolseiros da Universidade de Aveiro
(UA), visando: i) o reconhecimento geral dos 6 membros que compõe o actual
grupo de organização do NIBUA enquanto representantes da comunidade de
Bolseiros ao nível geral da UA; ii ) a aprovação do documento de apresentação
e de intenções; iii) a angariação de sócios para a ABIC.
 Reuniões com o Prof. Francisco Vaz, Vice-Reitor para os assuntos da PósGraduação, visando a discussão de um conjunto de temas fundamentais à
condição e actividade de Bolseiro na UA.
 Iniciativa “Bolseiro no Espeto”: jantar-convívio e apresentação do Manifesto
“Por uma Efectiva Política Nacional de Emprego Científico: Uma necessidade
Inadiável”.
 Lançamento de um questionário aos bolseiros da UA com vista à auscultação
sobre os principais problemas e realidades da actividade de Bolseiro na UA.

 Iniciativas de divulgação do NIBUA e suas actividades no universo universitário
e regional, por via da imprensa local (Diário de Aveiro).

 Apoio aos bolseiros no esclarecimento de dúvidas.
 Resolução das barreiras burocráticas à plena implementação do NBIUA,






mormente no tocante à criação de uma plataforma on-line que possa servir o
NBIUA e todo o universo de bolseiros da UA.
Elaboração e revisão do regulamento interno do NBIUA.
Formalização do site http://nbiua.web.ua.pt.
Contactos com a FCT, nomeadamente com a Dra. Olga Martinho, Directora
dos Serviços Financeiros, para obtenção dos seguintes esclarecimentos:
- Sobre a situação de atraso no pagamento dos subsídios de manutenção
mensal aos bolseiros da FCT;
- Sobre o processo de atribuição de bolsas de Pós-Doutoramento e respectivo
limite temporal.
Dinamização de uma reunião Geral de Bolseiros da UA visando: i) a aprovação
do regulamento interno do NBIUA; ii) a apresentação do questionário; iii) a
marcação de eleições, e iv) a discussão do momento actual da actividade de
bolseiros da UA.
COIMBRA

 Reunião de bolseiros na Escola Agrária de Coimbra.
 Afixação de cartazes da ABIC.
ALGARVE
 Reuniões:
- Com o Vice-reitor da Universidade do Algarve (UAlg) e o responsável de
projectos, para manifestar o necessidade da melhoria das actividades dos
bolseiros da UAlg, no seguimento das recomendações da Carta Europeia do
Investigador e das reivindicações da ABIC;
- Com a secretária do Senado da UAlg, tendo em vista o preenchimento do
lugar de "Investigador Eventual" no Senado da UAlg. Apelo para uma alteração
dos estatutos da Universidade de modo a reconhecer aos bolseiros o direito de
representação nos órgãos de gestão da Universidade.
- Com o Vice-presidente da Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente para
a implementação do "Núcleo do Bolseiro" naquela entidade de acolhimento,
segundo estipulado no Estatuto do Bolseiro de Investigação.
- Com os candidatos a Reitor da UAlg onde se apresentaram algumas
reivindicações da ABIC, nomeadamente as incluídas no documento das 7
medidas urgentes, como o fim das falsas bolsas e contratos para bolseiros de
projectos.
- Com o Presidente do IPIMAR para conseguir o pagamento do mês de
Janeiro aos bolseiros do pólo de investigação que este instituto tem no Algarve.
Mobilização de cerca de 30 bolseiros para a reunião.
- Periódicas do Núcleo e reforço do Núcleo com um novo membro permanente.
 Cartas:
- Ao Reitor da UAlg. tendo em vista a ocupação da vaga de "Investigador
Eventual" no Senado da Ualg; pedido de disponibilização de um espaço na
Universidade para instalação do Núcleo da ABIC.

- Carta ao Provedor de Justiça pedindo a sua intervenção no que respeita à
desigualdade de tratamento dos bolseiros por parte da Segurança Social, nos
processos de adesão ao Seguro Social Voluntário.
- Cartas de solidariedade aos conselhos directivos da Faculdade de Ciências e
Tecnologias e da Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente pelo seu
posicionamento contra a eliminação dos estágios profissionais em cursos
ligados à docência.
 Insistência perante a Segurança Social de Faro para simplificar o processo de
adesão ao Seguro Social Voluntário.
 Desenvolvimento de contactos com o Sindicato da Função Pública do Sul e
Ilhas.
 Esclarecimento de dúvidas diversas dos bolseiros.
INIAP
 Levantamento do número de bolseiros existentes no INIA e IPIMAR e
lançamento de inquéritos individuais com a finalidade de apurar a idade dos
bolseiros, tempo de permanência na instituição, tipo de bolsa, habilitações
literárias e eventual progressão para um grau, descrição resumida de funções
e produção científica. Os inquéritos permitiram apoiar com informação
estatística as cartas e reuniões que tiveram lugar posteriormente.
 Reunião de esclarecimento aos bolseiros do INIA, promovida pela ABIC e
Sindicato da Função Pública do Sul e Açores, em Oeiras.
 Reuniões com representantes de várias unidades operativas do INIA e do
IPIMAR, em que foi debatida a situação do INIAP e delineadas estratégias.
 Envio de cartas ao MADRP e MCTES com conhecimento ao INIAP, expondo a
situação dos bolseiros do INIAP e solicitando audiências.
 Audiência com o Secretário de Estado do MCTES, Manuel Heitor.
 Esforço de comunicação permanente entre os representantes e restantes
bolseiros do INIAP, dando conhecimento de assuntos do interesse do INIAP e
das várias informações e iniciativas da ABIC, por meio de emails, anexando
resumos, de remissão à Webpage da ABIC ou de afixação de cartazes ou
notícias. De modo semelhante a ABIC foi informada das actividades dos
bolseiros do INIAP.
FCUL

 Actualização da base de dados do núcleo ABIC-FCUL através de um pedido de
informação aos Centros de Investigação integrados na FCUL e FFCUL
(Fundação FCUL) - via carta, foi solicitada aos 35 Directores/ Coordenadores
dos Centros de Investigação da FCUL/ FFCUL, informação relativa ao número
de bolseiros de investigação científica a desenvolver actividades no respectivo
centro e ao tipo de bolsa científica de que cada bolseiro usufrui, como primeiro
passo para a actualização da base de dados do núcleo ABIC-FCUL.
 Acompanhamento do processo de alteração do regulamento de propinas de
pós-graduação da FCUL - actividade que incluiu a participação nas reuniões de
alunos pós-graduados e nas reuniões com o Conselho Directivo (CD).
 Sessão de esclarecimento sobre o novo regulamento de propinas de pósgraduação da FCUL e sobre o actual estatuto do bolseiro.
 Levantamento dos regulamentos de bolsas de investigação actualmente em
vigor nos Centros de Investigação da FCUL/ FFCUL.

 Preparação de um inquérito preliminar com o objectivo de determinar a actual e
anterior situação dos bolseiros a desenvolver trabalho nos centros de
investigação da FCUL/ FFCUL.
 Pedido de reunião ao CD da FCUL e à direcção FFCUL para esclarecimentos
sobre número de bolseiros de investigação científica a desenvolver actividades
em Centros de Investigação geridos por cada uma destas entidades, e sobre
os estatutos que regulamentam os tipos e montantes das bolsas por eles
atribuídas.
IST
 Activação e consolidação, com novos membros, do Núcleo da ABIC-IST.
 Articulação com a Associação de Estudantes (AEIST). Colaboração da AEIST
para divulgação da ABIC no IST e apoio material através da Secção de Folhas.
 Criação de uma mailing-list do IST, lista.IST@bolseiros.org, para comunicação
entre os bolseiros do IST.
 Ampliação da lista de contactos directos com bolseiros do IST, através da
colaboração de membros do núcleo que se encontram nos diversos
departamentos e que têm acesso às mailing-lists gerais dos mesmos.
ITN
 Constituição do núcleo em reunião de bolseiros, na qual estiveram presentes
elementos da direcção da ABIC, bolseiros e avençados do ITN, e um
representante da Federação dos Sindicatos da Função Pública.
 Segunda reunião de bolseiros e avençados do ITN.
INETI

 Difusão de informação relevante para os bolseiros através da mailing-list de
bolseiros do INETI.
Oeiras

 Lançamento

do
sítio
do
Núcleo
de
Bolseiros
de
Oeiras,
http://bolseiros.itqb.unl.pt.
 Criação de uma mailing-list do núcleo: bolseiros@itqb.unl.pt.
 Disponibilização de endereço de email para colocação de dúvidas, pedidos de
informações e envio de comentários ou sugestões: infobol@itqb.unl.pt.

