
Relatório de Actividades 2007

Fevereiro 2008
• Participação no III Congresso da Ordem dos Biólogos, na Reitoria da Universidade de Lisboa, 

num painel sobre "Emprego cientifico na área da Biologia em Portugal: Biologia, Ensino Superior 
e Empregabilidade e Educação Ambiental para o séc. XXI", juntamente com o Presidente da FCT, 
Prof. João Sentieiro. 

• Reunião de bolseiros da área de Coimbra, e formação de um pré-Núcleo da ABIC.

Janeiro 2008
• Edição do nº11 do infoABIC. 
• Elaboração das FAQs, disponibilizadas na página da ABIC, reunindo a posição da FCT e da ABIC; 
• Participação na Audição Pública do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sobre a discussão 

do seu projecto de lei "Regime Laboral e Social dos Investigadores Científicos e do Pessoal de 
Apoio à Investigação" 

Dezembro 2007
• Acção mediática junto à Árvore de Natal no Porto, "Desejos de Natal e de Ano Novo" ao MCTES. 
• Jantar convívio de bolseiros na Universidade do Minho.

Novembro 2007
• Reunião com o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 
• Entrega de comunicado sobre a falta de meios e precariedade dos jovens investigadores 

portugueses aos comissários europeus para a Ciência e Investigação, Janez Potocnik, e para a 
Educação, Ensino, Cultura e Juventude, Jan Figel. 

Outubro 2007 
• Renovação do site do Núcleo de Bolseiros de I&D da Universidade do Minho. 
• Reunião de bolseiros no Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), em Lisboa.

Setembro 2007 
• Lançamento do novo site da ABIC. 
• Reunião com a FCT no dia 10 de Setembro, solicitada a pedido da ABIC e com o propósito de 

esclarecer a posição da FCT relativamente a questões e dúvidas que surgem frequentemente por 
parte dos bolseiros. 

• Participação na "Pedalada pela Ciência", circuito de bicicleta, durante 9 dias, ligando 6 centros de 
investigação, 3 em Espanha e 3 em Portugal, com itinerário pelo Porto, Braga, Vigo, Santiago de 
Compostela, Pontevedra, Viana do Castelo e novamente Porto.

Julho 2007
• Edição e venda de T-Shirts "Quero um Contrato de Trabalho". 
• Concentração de Bolseiros no dia 18 de Junho junto ao MCTES e entrega simbólica do PAEBI e 

respectivo abaixo assinado. 
• Lançamento INFOAbic Nº11. 
• Sessões de divulgação da PAEBI na Universidade do Minho (uma sessão em cada Campus).

Junho 2007 
• Participação numa reunião do Conselho Executivo da Federação Mundial dos Trabalhadores 

Científicos (FMTC), e num seminário organizado conjuntamente pelo FMTC e INES (International 
Network of Engineers and Scientists for social responsability), com o título “Outra ciência, outras 
tecnologias são possíveis: enfrentar os desafios”; em Berlim, Alemanha. 

• Participação no II Encontro Nacional de Pós-graduação em Ciências Biológicas, no Porto. 
• Participação num debate organizado pelo FERVE (Fartos/as d'Estes Recibos Verdes), em Braga, 

sobre a precariedade do emprego. 



• Participação na Convenção da Universidade de Lisboa, para debater o processo de reforma do 
Ensino Superior, em particular a Proposta de Lei do Regime Jurídico das Instituições do Ensino 
Superior. 

• Participação no seminário  “Precariedade de Emprego e Desemprego dos Quadros Técnicos e 
Científicos  em  Portugal”,  organizado  pela  Confederação  de  Quadros  Técnicos  e  Científicos 
(CQTC), em Lisboa. 

Maio 2007 
• Participação, enquanto ABIC, no desfile do 1º de Maio, em Lisboa. 
• Reflexão, discussão e elaboração de recomendações sobre a condução de Concursos a Bolsas; 

análise das irregularidades detectadas em actas e fichas de avaliação de candidaturas a bolsas; 
lançamento de inquérito sobre o processo de avaliação destinado aos candidatos e membros de 
juris. 

• Edição do nº10 do infoABIC. 
• Publicação de um artigo da ABIC sobre a PAEBI no boletim da EURODOC.
• Reuniões para apresentação da PAEBI na Assembleia da República, com a Comissão Parlamentar 

de Educação,  Ciência e Cultura,  e a Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social. 
Resumo aqui. 

• Foi enviado novo pedido de audição com carácter de urgência ao MCTES, MTSS e FCT para 
apresentação da PAEBI. 

• Participação na Greve Geral (30 de Maio). 

Abril 2007
• Lançado novo sistema informático de registo de sócios e pagamento online de quotas. O sistema 

encontra-se aqui. 
• Reunião com o Sindicato da Função Pública do Sul e Açores para apresentação da PAEBI. 
• Reuniões na Assembleia da República, com os Grupos Parlamentares do PCP, do BE e do PS, 

para apresentação da PAEBI. 
• Reunião de bolseiros no IST para apresentação da PAEBI. 

Março 2007 
• Reunião de bolseiros do Porto com vista à preparação da AG da ABIC e formação do Núcleo do 

Porto. 
• Participação na Assembleia Geral da EURODOC. Eleição de Raquel Santos como vice-presidente 

da EURODOC. 
• Assembleia Geral Ordinária da ABIC (24 de Março): aprovação do relatório de contas e relatório 

de actividades e eleição dos membros dos novos orgãos da ABIC. 
• Lançamento de abaixo-assinado electrónico e de cartazes de apoio à PAEBI

Fevereiro 2007
• Assembleia Geral Extraordinária e reunião alargada de direcção com discussão e aprovação da 

“Proposta de Alteração do Estatuto dos Bolseiros”. A proposta foi enviada ao MCTES, MTSS e FCT 
juntamente com pedido de audição com carácter de urgência. 

• Comunicado sobre a situação na Faculdade de Ciências da UL. 
• Reunião com SNESUP para concertação de acções a realizar na sequência da reclamação da 

ABIC junto do Presidente da FCT relativamente às irregularidades ocorridas nos processos de 
avaliação de candidaturas a bolsas da FCT em 2006. 

• Reunião  com  a  JCP:  apresentação  da  nova  proposta  de  alteração  ao  estatuto  de  bolseiro 
realizada pela ABIC. 

• Primeira reunião do Painel Consultivo, previsto no Estatuto do Bolseiro, constituido pelo Prof. 
Arsélio  Pato de Carvalho da Universidade de Coimbra,  o Prof.  Francisco Carvalho Guerra da 
Universidade do Porto, e João Calado, representante dos bolseiros e membros da direcção da 
ABIC. 

Janeiro 2007 
• Comunicado sobre as irregularidades e atrasos no concurso de bolsas de formação avançada da 

FCT de 2006 (Janeiro 2007). 

http://socios.abic-online.org/

