Relatório de Actividades 2008/2009

Nota introdutória
O período decorrido desde a última Assembleia Geral Ordinária, realizada a 29 de Março
de 2008, foi de intensa actividade para a Associação de Bolseiros de Investigação Científica
(ABIC). No plano da actividade desenvolvida a partir da Direcção e do seu núcleo de
colaboradores, destacam-se as diversas iniciativas e tomadas de posição acerca da situação
dos bolseiros e, em geral, acerca da situação do Sistema Científico e Tecnológico e Nacional.
Foi realizado um intenso e contínuo trabalho de apoio aos bolseiros, quer através de contacto
directo, quer através do Fórum online, e manteve-se contacto regular com os órgãos de
comunicação social, com vista à divulgação pública das nossas tomadas de posição e
iniciativas.
No plano da realização de iniciativas públicas, merecem especial destaque as actividades
em torno do 5º Aniversário da ABIC (Maio de 2008) e a realização, a 17 de Dezembro de
2008, em Lisboa, da III Conferência e I Feira de Emprego Científico, que constituiu um
momento de afirmação e de reforço da visibilidade pública e do prestígio da Associação.
Igualmente merecedoras de registo são as actividades que os Núcleos Regionais foram
promovendo ao longo do ano, ainda que, neste plano, se tenha registado uma diminuição do
número de iniciativas, pelo menos por comparação com anos transactos e exceptuando o
Núcleo de Coimbra, que registou um aumento de actividade.
Com vista à descentralização da actividade da Direcção, à promoção da actividade dos
Núcleos Regionais e ao alargamento da participação dos associados, a Direcção iniciou a
prática de variar a cidade em que têm lugar as suas reuniões mensais, tendo reunido em
Lisboa, no Porto e em Aveiro. Tais reuniões têm sido precedidas de divulgação junto de todos
os sócios e têm decorrido em regime de sessão aberta.
No plano institucional, destacam-se os encontros com a FCT e com o MCTES – ainda
que, neste caso, e por motivos alheios à ABIC, as negociações com vista à revisão do Estatuto
do Bolseiro de Investigação não tenham avançado como seria desejado –, a participação
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activa no Painel Consultivo (assegurada pelo colega Francisco Curado, da Direcção da
ABIC), a participação na Eurodoc e a participação na Federação Mundial dos Trabalhadores
Científicos.
No plano organizacional, algumas das metas propostas não foram alcançadas, casos da
emissão e distribuição pelos sócios do novo cartão da ABIC. Verificaram-se também algumas
insuficiências na manutenção e desenvolvimento dos conteúdos do website da ABIC. A este
nível, algumas das iniciativas previstas tiveram de ser transferidas para o Plano de
Actividades de 2009/2010.
O elenco das actividades desenvolvidas pela Direcção da ABIC, Grupos de Trabalho e
Núcleos Regionais desde a Assembleia Geral Ordinária de 29 de Março de 2008 é o que se
apresenta de seguida.

Actividades desenvolvidas
2º Trimestre 2008
Mês
Abril

Organização
Direcção e

Actividade
Elaboração de um parecer da ABIC sobre o “Estudo comparativo de bolsas de doutoramento

Colaboradores

e pós-doutoramento” elaborado pela Deloitte a pedido da FCT. O parecer foi distribuído aos
órgãos da tutela, aos grupos parlamentares da Assembleia da República e à comunicação

Direcção e

social.
Envio de pedido de esclarecimento ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) relativo ao

Colaboradores

direito dos estrangeiros a apresentar-se ao concurso de bolsas de investigação científica da

Abril

Direcção e

FCT.
Desenvolvimento de FAQs dirigidas aos bolseiros, em parceria com a FCT, que vieram a ser

Abril

Colaboradores
Direcção e

publicadas no sítio da FCT e nos espaços internet da ABIC.
Envio de carta ao Provedor da Justiça sobre a terminação antes do prazo previsto de bolsas no

Maio

Colaboradores
Direcção e

INETI.
Participação nos desfiles do 1º de Maio – Lisboa.

Maio
Maio

Colaboradores
Núcleo Porto
Direcção e

Participação no desfile do 1º de Maio – Porto.
Elaboração de um pequeno vídeo para distribuição na internet, no âmbito das comemorações

Maio

Colaboradores
Direcção e

do 5º Aniversário da ABIC.
Iniciativa comemorativa do aniversário da ABIC, no INETI; debate com os bolseiros da

Maio

Colaboradores
Direcção e

instituição sobre a sua situação.
Reunião de auscultação, com a FCT, sobre o Regulamento de Bolsas Individuais de 2008.

Junho

Colaboradores
Direcção e

Participação numa reunião de bolseiros de doutoramento da Faculdade de Ciências da

Colaboradores

Universidade de Lisboa, para discutir acções face ao bloqueio do Conselho Científico da

Abril

FCUL a novas defesas de doutoramento e ao não reembolso de despesas de investigação dos
Junho

Núcleo Coimbra

doutorandos.
Debate sobre a situação dos bolseiros na Universidade de Coimbra, com a participação de
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António Martins (Vice-Reitor da UC), Arsélio Pato de Carvalho (Membro do Painel
Consultivo), Jorge Leite (Investigador na área do Direito do Trabalho) e Francisco Curado
(membro da direcção da ABIC e do Painel Consultivo).
3º Trimestre 2008
Mês
Julho

Organização
Núcleo Aveiro

Actividade
Realização, em Aveiro, do «Bolseiro no Espeto», iniciativa de convívio, comemoração do

Julho

Direcção e

Julho

Colaboradores
Direcção e

Participação da ABIC na elaboração do EURODOC SURVEY.

Setembro

Colaboradores
Direcção e

Lançamento do número 13 do InfoABIC.

Setembro

Colaboradores
Núcleo Porto

Reunião do Núcleo aberta à participação dos bolseiros da região.

aniversário da ABIC e discussão da condição dos bolseiros.
Participação da ABIC no «Encontro inflexível», promovido pelos Precários Inflexíveis.

4º Trimestre 2008
Mês
Outubro

Organização
Direcção e

Actividade
Reunião com o Secretário de Estado para a Ciência e Tecnologia, Manuel Heitor, onde

Colaboradores

este deu a entender que a revisão do Estatuto do Bolseiro de Investigação (EBI) não era
matéria prioritária, nem se mostrou convicto de ser o caminho a prosseguir. Tal deu azo a
um comunicado geral da ABIC alertando os bolseiros e público em geral acerca do
historial do processo de revisão do EBI, tendo a posição do Secretário de Estado sido

Outubro

Direcção e

caracterizada pela ABIC como um retrocesso por parte da tutela.
Reunião da Direcção da ABIC em Aveiro, seguida de conferência de imprensa.

Colaboradores
/ Núcleo
Aveiro
Direcção e

Reuniões da ABIC com a FENPROF, SNESup e FNE para troca de opiniões e articulação

Colaboradores

com vista a uma convergência sobre a reforma articulada dos vários estatutos profissionais

Outubro

Núcleo Porto

e do Estatuto do Bolseiro.
Inauguração oficial da nova versão do website do Núcleo do Porto da ABIC

Novembro

Direcção e

(http://porto.abic-online.org).
Mobilização dos bolseiros para envio de correios electrónicos à tutela exigindo a revisão

Novembro

Colaboradores
Núcleo Aveiro

do Estatuto do Bolseiro, resultando no envio de quase 600 mensagens electrónicas.
Reuniões com a Reitoria da UA para discutir o problema da cobrança de inscrições e

Outubro

matrículas aos bolseiros de doutoramento (o NBIUA conseguiu que, nos casos em que as
Novembro

Direcção e

propinas não atinjam o valor pago pela FCT, a UA não cobre essas taxas aos bolseiros).
Reunião com o Secretário de Estado para a Ciência e Tecnologia, Manuel Heitor, e com o

Colaboradores

Presidente da FCT, João Sentieiro, onde foi agendado o início dos trabalhos conjuntos
entre a FCT, Painel Consultivo e ABIC para discussão de alterações aos regulamentos e ao

Novembro

Direcção e

Novembro

Colaboradores
Núcleo FCUL

Estatuto do Bolseiro.
Divulgação do questionário da EURODOC entre os bolseiros portugueses.
Reunião com o Conselho Directivo da FCUL para discussão da situação que se vinha
arrastando de suspensão de defesas de doutoramento e falta de reembolso de despesas de
investigação aos doutorandos. Os bolseiros da FCUL reuniram para pensar em formas de
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Novembro

Direcção e

acção, tendo esta reunião contado com a presença de um membro da Direcção da ABIC.
Participação no evento promovido pela Presidência Francesa da UE, em Rennes (França),

Dezembro

Colaboradores
Direcção e

sobre "Jovens Investigadores na Europa".
Dia de Alerta Geral, chamando a atenção do público em geral para as condições de

Dezembro

Colaboradores
Núcleo Porto

precariedade dos bolseiros de investigação. Acção de rua na baixa de Lisboa.
Dia de Alerta Geral. Emissão de comunicado e conferência de imprensa à porta FPCE-UP

Dezembro

Núcleo UM

sobre problema dos bolseiros da instituição.
Participação no I Dia do Estudante do 3º Ciclo da Universidade do Minho (organizado
pelo Gabinete de Pós-Graduação da Associação Académica da Universidade do Minho),
concretamente na conferência “Estudantes, Bolseiros e Investigadores: o que há de comum

Dezembro

Direcção e

entre eles?”.
III Conferência Nacional do Emprego Científico e I Feira de Emprego Científico

Dezembro

Colaboradores
Direcção e

(Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa).
Contactos com a tutela no sentido de ser marcada a reunião planeada em Novembro e de

Colaboradores

clarificar a razão pela qual o Regulamento do Concurso de Bolsas Individuais de 2008 não

Direcção e

se encontrava ainda homologado e em aplicação.
Reunião com o Secretário de Estado para a Ciência e Tecnologia, Manuel Heitor, sobre a

Dezembro

Colaboradores

Conferência e Feira e possível colaboração futura em eventos de índole semelhante.

1º Trimestre 2009
Mês
Janeiro

Organização
Direcção e

Actividade
Contacto junto da FCT para marcar a reunião de trabalho prevista em Novembro e

Fevereiro

Colaboradores
Direcção e

clarificar a questão da não homologação do Regulamento de Bolsas de 2008.
Participação no simpósio, promovido pela Federação Mundial dos Trabalhadores

Colaboradores

Científicos (FMTC), sobre "Trabalho Científico e a Condição do Investigador", em Paris

Fevereiro

Direcção e

(França); participação na Assembleia Geral da FMTC.
Apoio aos bolseiros e tomada de posição sobre os atrasos no pagamento de bolsas no

Março

Colaboradores
Direcção e

Instituto de Investigação Científica Tropical.
Discussão, recolha de pareceres e tomada de posição sobre problemas relativos à não

Colaboradores

homologação do Regulamento de Bolsas de 2008 e preparação de carta a enviar ao

Março

Direcção e

Provedor da Justiça sobre o problema.
Participação na Assembleia Geral da EURODOC, na Eslováquia.

Colaboradores
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